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OD WYDAWCY

Seminarium Śląskie organizowane jest rokrocznie przez Dom Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami z Polski i Niemiec w zachęcających 
i inspirujących kuluarach Pałacu w Kamieniu Śląskim. Jest to jedna z ważniej-
szych inicjatyw i platform wymiany myśli w naszym regionie, dedykowanych 
dialogowi polsko-niemieckiemu. Stanowi także swoistego rodzaju forum 
dyskusji i wzajemnego poznania dla przedstawicieli mniejszości niemieckiej 
i większości polskiej oraz zaproszonych gości z zagranicy. 

W 2013 r. omawiano różnorodność śląskiego życia kulturalnego oraz 
jego zagrożenia. Panowała zgodność w kwestii, że tylko to będzie uważane 
przez samych mieszkańców i odwiedzających region za dobro kultury i jako 
takie postrzegane jako godne ochrony, co w swych przejawach będzie znane 
i zrozumiałe. Nasze Seminarium Śląskie ma właśnie dopomóc w zrozumieniu 
wyjątkowości różnorodnego śląskiego dziedzictwa kulturowego, a w dalszej 
kolejności w zainicjowaniu wymiany myśli na temat możliwości działania 
i strategii jego zachowania. 

Co należy właściwie rozumieć pod pojęciem dziedzictwa kulturowego? 
Niemiecki słownik wydany w oficynie  Duden definiuje dziedzictwo kulturowe 
jako „coś, co stanowi wartość kulturową i jest zachowywane”. Pod pojęciem 
dziedzictwa kulturowego rozumie się również  „przekazane dobro kulturowe 
wspólnoty, narodu”. Mianem kultury określa się zaś – w szerszym znacze-
niu tego słowa – wszystko, co jest dziełem samego człowieka. W pierwszej 
chwili mogą przyjść na myśl przedmioty kultury materialnej, jak zabytki 
architektury, miejsca historyczne, artefakty i obiekty sztuk plastycznych lub 
piśmiennictwo zgromadzone w archiwach, muzeach lub innym miejscach 
w formie drukowanej, jako rękopisy, a nawet zapisane w formie cyfrowej. 
Tego rodzaju dobra kultury mają zasadnicze znaczenie dla archeologii, historii, 
literatury, sztuki czy nauki. Nie muszą one jednak być koniecznie dziełami 
sztuki, ale mogą być również częścią kultury ludowej, kultury przemysłowej, 
elementami codzienności lub przynależeć do innych obszarów życia. Kultura 
zasadniczo jest wszystkim, do czego człowiek może się przyczyniać, aby 
lepiej, bardziej bogato i piękniej  kształtować ludzkie życie – przy czym spo-
łeczeństwa współczesne i te w przeszłości stosowały i stosują różne kryteria 
określania tego, czym dokładnie jest kultura, a czym nie.
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Dziedzictwo kulturowe bynajmniej nie jest ograniczone do materialnych 
przejawów ludzkiej działalności. W Konwencji UNESCO w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. czytamy w artykule 2: 
„Niematerialne dziedzictwo kulturowe oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, 
wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmio-
ty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych 
przypadkach, jednostki uznają za część swojego dziedzictwa kulturowego. To 
niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, 
jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, od-
działywaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości 
i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla 
różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności”. 

W innym miejscu Konwencji określa się język „jako nośnik niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego”.  Na swojej stronie internetowej UNESCO 
dopowiada, że „język stanowi podstawowe medium przekazywania niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego”. W podobny sposób UNESCO rozumie 
religię, którą zalicza do licznych i przypuszczalnie najczęściej występujących 
źródeł inspiracji wszystkich dóbr kultury1. Religia i język mogą również 
prowadzić do jednostronnej oceny nieznanych dóbr kultury, jeżeli będzie 
się je traktować jako obce i niezrozumiałe. Jak pokazuje bolesna przeszłość 
Śląska, może to prowadzić do ignorowania lub odrzucenia dóbr kultury 
z takim skutkiem, że będą one odbierane jako bezwartościowe, a nawet jako 
zagrożenie. Z tych powodów w naszej publikacji pokonferencyjnej świado-
mie uwzględniliśmy kilka mniej znanych elementów śląskiego dziedzictwa 
kulturowego, aby zaprezentować je szerszej grupie czytelników, z nadzieją 
pobudzenia zainteresowania tymi aspektami. Poza prezentacją 24 referatów 
chcemy również przedstawić na końcu zbioru program naszego Seminarium 
Śląskiego 2013, aby zwrócić uwagę na inne referaty wygłoszone  w czasie 
Seminarium, które już ukazywały się w innym publikacjach. 

Co z kolei składa się na dziedzictwo kulturowe takiego regionu jak Śląsk?  
Niewątpliwie po części dziedzictwa kulturowe narodów, które kształtowały ten 
region,  który właściwie był i wciąż pozostaje regionem pogranicza i spotkań. 
Przede wszystkim należy wymienić tradycje niemieckie, polskie, czeskie i ży-
dowskie. O wyjątkowości śląskiego dziedzictwa kulturowego stanowią właśnie 
te dobra i formy kultury, które ukształtowały się na zasadzie wzajemnych 
inspiracji, konfrontacji i ukształtowania odmiennych nurtów kultury. W ten 
sposób Śląsk był i będzie kształtowany przez wiele przestrzeni kulturowych, 
które wychodzą poza granice narodowe i tu w szczególny sposób otrzymu-
ją  – by tak rzec – śląski charakter. W tym miejscu nasuwają się na myśl 
różne obszary – takie jak kultura kulinarna czy architektura przemysłowa. 

1	 https://www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe/faq/allgemein-und-international.html
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Chcielibyśmy  tym skromnym – podyktowanym możliwościami wydawni-
czymi – wyborem 24 referatów wygłoszonych na XVIII Seminarium Śląskim 
zaprezentować na szerszym forum śląskie dziedzictwo kulturowe i zachęcić 
do badania i odkrywania go we własnym zakresie. Chcielibyśmy także przy 
tej okazji przedstawić kilka osobowości, które z jednej strony kształtowały 
kulturę śląską, a z drugiej  wniosły swym dziełem i twórczością własny wkład 
w kształtowaniu, tworzeniu i przekazywaniu dziedzictwa kulturowego Śląska.

Z założenia nie chcieliśmy przemilczeć problemu instrumentalizacji bądź 
ideologicznego zawłaszczania lub deprecjonowania dziedzictwa kulturowego 
Śląska – tego jakże bolesnego fenomenu dla całego regionu pogranicza, po-
nieważ właśnie w minionych dwóch stuleciach kultura i historia były często 
widziane i interpretowane przez pryzmat narodowy, co nierzadko prowadziło do 
niezrozumienia, a nawet dezawuowania i odrzucania postrzeganych jako obce 
elementów kultury, co i dziś może mieć miejsce. Mamy nadzieję, dokonując 
poniższego wyboru tekstów, przyczynić się do zrozumienia dotychczas niezna-
nego dziedzictwa kulturowego i zachęcić do jego zachowania i pielęgnowania. 
Nowa wiedza i rozumienie, jak również zmiana tradycyjnej  optyki przyczyniają 
się z reguły nie tylko do lepszej koegzystencji, ale  także zwiększają zdolno-
ści analityczne i poznawcze, co obecnie, kiedy to bardziej niż kiedykolwiek 
wymaga się elastyczności i komunikatywności, może poprawić nasze życie.

Życzymy Państwu przyjemnej i owocnej lektury!

 

Bernard Gaida
Przewodniczący Związku 

Niemieckich Stowarzyszeń  
Społeczno-Kulturalnych

Ks. dr Piotr Tarlinski 
Duszpasterz Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych 

Diecezji Opolskiej,
Uniwersytet Opolski

Gerhard Schiller 
Redaktor

Lucjan Dzumla
Dyrektor Generalny  
Domu Współpracy  
Polsko-Niemieckiej
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Język i religia  
– inspiracja i podstawa  
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dr hab. Sławomir Łodziński 

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Refleksyjne dziedzictwo? Dodatkowe nazwy 
niemieckie miejscowości jako symbol  

tradycji terytorializacji ojczyzny lokalnej 
(przykład województwa opolskiego)

Nazwy miejscowości (i obiektów geograficznych) mają zawsze duże zna-
czenie, tak indywidualne, jak i społeczne. Zawiera się w nich bowiem 

z jednej strony to, co tworzy osobisty i emocjonalny odbiór terenu ojczystego, 
czyli ojczyzna prywatna. Z drugiej strony są one efektem wielowiekowej kumulacji 
doświadczeń społeczności lokalnych w opisywaniu samych siebie. Stanowią więc 
one swoisty depozyt kulturowy i znak historii danego regionu1. 

Dotyczy to zwłaszcza dwu- lub wielojęzycznych nazw miejscowości. Były one 
zjawiskiem stosunkowo powszechnym w Europie. Od końca XIX wieku wraz z umac-
nianiem się modelu państwa narodowego ujawniła się tendencja do ujednolicania 
językowego przestrzeni publicznej i oficjalnego nazewnictwa geograficznego, które 
winno być zgodne z jego językiem oficjalnym, według wzorca jedno państwo – 
jeden naród – jeden język2. Prowadziła ona często w polityce państwa do asymilacji 
mniejszości narodowych, ograniczania lub niszczenia ich rodzimych tradycji języ-
kowych oraz ukształtowanych tradycji topomastycznych. Przemiany i ujednolicanie 
nazw miejscowości wynikało również z ewolucji przynależności politycznej danych 
terytoriów spowodowanej wojnami, zaborami itp., które rodziły niespójności między 
charakterem kulturowym państwa a specyfiką językowo-etniczną danego regionu. 

Każda zmiana nazwy miejscowości (lub regionu) stanowiła również począ-
tek zmian w tożsamości etnicznej, narodowej i regionalnej jego mieszkańców. 
Owe historyczno-polityczne zmiany oficjalnego nazewnictwa miejscowości oraz 

1 J. Bartkowski, Nazewnictwo lokalne jako mechanizm konstruowania przestrzeni społeczno-kulturowej, 
centralnej i peryferyjnej, Kultura Współczesna, nr 4, 2004, s. 63. 

2 R. Szul, Język, naród, państwo. Język jako zjawisko polityczne, Warszawa 2009, s. 58-68. 
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tendencja do ich ujednolicania zgodnie z językiem oficjalnym państwa prowadziły 
(i nadal często prowadzą) do napięć etnicznych nie tylko w ramach danego kraju 
(między większością a mniejszościami), ale również w relacjach międzypaństwo-
wych, zwłaszcza gdy w grę wchodzi odrzucanie nazw nawiązujących do innych 
tradycji narodowych. 

Celem artykułu jest próba zarysowania problemów wprowadzania dodatko-
wych, niemieckich nazw miejscowości w wybranych gminach Śląska Opolskiego 
(województwo opolskie) na podstawie regulacji zawartych w Ustawie o mniejszo-
ściach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym przyjętej w 2005 roku3. 
Wprowadzenie jej w życie oznaczało nie tylko zmianę administracyjną, ale głównie 
społeczno-etniczną, gdy się uwzględni tradycję jednolitości językowej społeczeń-
stwa oraz państwa polskiego4. 

Do końca sierpnia 2013 r. zostało wpisanych do specjalnego rejestru 28 
gmin, na   których terenie mogą być używane nazwy w języku niemieckim. Łącznie 
ustalono 336 dodatkowych niemieckich nazw. Ale nie ustalono dodatkowych nazw 
dla obiektów fizjograficznych oraz dodatkowych nazw ulic i placów5. 

Na wprowadzenie dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim 
możemy spojrzeć nie tylko jako na proces realizacji postanowień ustawy o mniej-
szościach z 2005 r. Praktyka ich ustalania na poziomie lokalnym pokazuje, że było 
to złożone działanie polityczne na poziomie lokalnym, związane z aktywnością rad 
gmin jako głównych aktorów wprowadzających dodatkowe nazwy, mobilizacją 
mniejszości niemieckiej oraz odwołaniami do wspólnej Europy. Było to zawsze 
ważne wydarzenie tożsamościowe dla społeczności lokalnej, w której przez usta-
wienie dodatkowych nazw w języku niemieckim grupa i cała wspólnota regionalna 
odzyskiwała pamięć przeszłych losów, która mogła zostać wyartykułowana wobec 
dominującej polskiej pamięci narodowej. Jak mówi jeden z rozmówców: „Powrót 
do tej dwujęzyczności może mieć duże podłoże też sentymentalne, identyfikacyjne, 
żeby było zaznaczone, że jednak my tu jesteśmy u siebie, myślę, że to jest taki 
ważny faktor też, taki trochę emocjonalny” [WMn2].

Gminy (ich władze i mieszkańcy), w których wprowadzono dodatkowe nazwy 
niemieckie, były na nie społecznie gotowe, a ustawa o mniejszościach z 2005 r. stała 
się furtką prawną. Jak mówił członek mniejszości: „Ja myślę, że dla wielu ludzi 

3 Zob. M. Wagińska-Marzec, Ustalanie nazw miejscowości na Ziemiach Zachodnich i Północnych, w: 
Z. Mazur (red.), Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, 
Instytut Zachodni, Poznań 1997; M. Wagińska-Marzec, Postawy mieszkańców Opolszczyzny wobec 
podwójnych nazw miejscowości, Zeszyty Instytutu Zachodniego, nr 31, 2003; M. Choroś, Ł. Jarczak, 
Wprowadzanie dwujęzycznych nazw miejscowości na Śląsku Opolskim po 1989 roku, Studia Śląskie, 
T. 69, 2010; M. Choroś, Dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości na Opolszczyźnie: przejaw 
demokracji czy źródło nowych konfliktów?, Przegląd Zachodni, nr 1, 2012. 

4 W wystąpieniu będę się odwoływał do wywiadów prowadzonych w ramach grantu NCN-u pt. „Nazwy 
i granice etniczne. Problemy wprowadzania dwujęzycznych nazw miejscowości w Polsce na podstawie 
ustawy o mniejszościach z 2005 roku”. Wywiady z przedstawicielami mniejszości niemieckiej są 
oznaczane jako [WMn i numer wywiadu], zaś z ekspertami jako [WEks i numer wywiadu]. 

5 W tym 26 gmin z województwa opolskiego i dwie z województwa śląskiego.
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to jest sukces widoczności, znaczy pokazania, że ta mniejszość funkcjonuje…, to 
było takie ukoronowanie działalności przez te wszystkie lata tych ludzi (…) którzy 
oddaliby życie, dla nich to byłby taki moment ukoronowania, że mogliby stanąć 
pod tym szyldem, zrobić sobie zdjęcie” [WMn 5; podobnie WMn 11]. 

Ważną cechą tych gmin jest ich autochtoniczność (tradycyjne zamieszkiwanie 
przez etniczną ludność śląską o orientacji niemieckiej), przez co pozostawały one 
społecznie silnie zintegrowane, świadome swoich tradycji historycznych. Tablice 
z dodatkowymi nazwami dwujęzycznymi są traktowane „jako dopełnienie procesu 
wprowadzania i obecności języka niemieckiego na ich terenie. Tablice są pewnym 
dopełnieniem. Bo to skąd nagle potrzeba tablic? Przyszedłbym i powiedział: a my 
teraz robimy tablice, chlast tablice, a teraz będziemy robić całą resztę, czyli język… 
Myślę, że ten język stał się bardziej obecny w naszym życiu, w związku z tym samo 
wprowadzenie tych nazw nie było dla nas czymś dziwnym… to było dopełnieniem, 
zwieńczeniem…” [WMN 11]. Język niemiecki powrócił na ich teren na początku 
lat 90. ubiegłego stulecia, najpierw w postaci prowadzenia nabożeństwa w języku 
niemieckim (w języku serca) w kościołach katolickich, a następnie w możliwości 
rozwoju oświaty w tym języku (we wszystkich tych gminach istnieją przedszkola, 
szkoły podstawowe i gimnazja prowadzące naukę i nauczanie w języku niemieckim). 

Zaistnienie języka niemieckiego jako mniejszościowego w życiu publicznym 
miało wpływ nie tylko na prestiż języka mniejszości, ale również na postrzeganie 
pozycji grupy mniejszościowej. Jak mówił jeden z ekspertów: „(…) sama dwuję-
zyczność jest czymś, co faktycznie te mniejszości podbudowało” [WEks1].

Z perspektywy osób należących do mniejszości niemieckiej dodatkowe nazwy 
miejscowości były traktowane jako ważne dobro symboliczne, jako część ich ge-
nealogii, historii rodzin oraz indywidualnych biografii. Mają one różne znaczenia 
z perspektywy różnych doświadczeń pokoleniowych mniejszości: „Tutaj trzeba popa-
trzeć na różne pokolenia mniejszości niemieckiej... Dla ludzi starych, którzy rodzili 
się w tych miejscowościach to rzeczywiście powrót do tego, gdzie się urodzili… 
Dla ludzi ze średniego pokolenia jest to też podkreślenie pewnej podmiotowości, 
że my tu jesteśmy, że to jest uznanie pewnego rodzaju... Dla ludzi młodych to 
jest pewien rodzaj refleksyjności” [WMn4]. I dalej ten rozmówca rozwija znaczenie 
poznawania historii tych ziem: „W domach się praktykuje przekazywanie historii 
tych ziem, na pewno ludzie są bardzo związani z tą ziemią, to jest też argument, 
który pokazuje historię tych ziem, ba, nawet my często pokazujemy historię sprzed 
roku 1945” [WMn4]. Była to również kwestia godności i naprawy krzywd z prze-
szłości: „(…) że wróciły te nazwy, które oni znali z lat dzieciństwa, to z pewnością 
pewną część ich takiej urażonej dumy, czy godności  przywróciło (…)” [WMn8]. 

Dodatkowe nazwy w języku niemieckim są uważane za część własnej tożsa-
mości narodowej oraz regionalnej (śląskiej), gdyż wyrażają poczucie przynależności 
lokalnej, ujawniającej się w potrzebie zaznaczenia własnego miejsca poprzez od-
niesienie się do przeszłości i podtrzymania jej ciągłości. Ułatwiają one odpowiedź 
na pytania, skąd pochodzimy oraz kim jesteśmy w sensie kulturowo-historycznym. 
W większości wypadków wstawianiu pierwszych tablic z dodatkowymi nazwami 
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towarzyszyły na poziomie gminy uroczystości lokalne, które angażowały całą 

społeczność lokalną oraz przyciągały uwagę lokalnych mediów. 

Pamiętać należy o zasiedziałości osób należących do mniejszości niemieckiej 

na Śląsku Opolskim. W świetle badań socjologicznych przeprowadzonych w 2010 r. 

na reprezentatywnej próbie członków Towarzystwa Niemców na Śląsku Opolskim 

dwie trzecie respondentów (65,8%) urodziło się na terenie gminy, w której mieszka, 

a dodatkowo 28,3% urodziło się w innej gminie województwa opolskiego. Jedynie 

niecałe 5% urodziło się w innym województwie (4,7%), a 1,2% w Niemczech6. 

Zmiany w krajobrazie semantycznym tego terenu można więc potraktować 

jako budowę identyfikacji etnicznej i podtrzymania etnicznej wspólnoty znaczeń 

w ramach mniejszości niemieckiej7. Większość z tych nazw dodatkowych powsta-

wała naturalnie i ma znaczenie obecnie jako dokument kultury oraz świadectwo 

przeszłości regionu. W ten sposób określają one związek i identyfikację rodzimych 

mieszkańców z miejscem zamieszkania. Jak mówiła jedna z mieszkanek Dębskiej 

Kuźni: „Jeśli ktoś czuje, że stąpa po śladach przodków, to zrozumie. Trzeba usza-

nować przeszłość tej ziemi. Bez tej tablicy z dawną niemiecką nazwą młodzi nie 

zapytają: A co tu było przedtem?”8.

Dlatego nazwy (tablice) dwujęzyczne mogą być rozpatrywane jako jeden 

z instrumentów przywracających i terytorializujących swoją ojczyznę, własny stary 

teren zamieszkania. Owo wewnętrzne unaradawianie przestrzeni ma konstruować 

i podtrzymywać przeszłe, teraźniejsze i przyszłe wyobrażenie swojej grupy (narodu 

i ojczyzny) w czasie i przestrzeni w taki sposób, aby było postrzegane przez jego 

mieszkańców jako naturalne i zawsze obecne9. 

Ważnym argumentem procesu stawiania nazw dwujęzycznych stała się ich 

europejskość, tj. powoływanie się na podobne rozwiązania istniejące w różnych 

krajach europejskich (…) oraz doświadczenie wspólnoty europejskiej wyrażanej 

w postaci stwierdzenia, że my jesteśmy razem, my jesteśmy w Europie. Europeizacja 

była rozumiana jako powrót do Europy, czyli do tradycyjnie wielojęzycznej Europy 

oraz przyjmowanie europejskich regulacji mniejszościowych. Widać to wyraźnie 

w wypowiedzi jednego z liderów mniejszości niemieckiej: „Tablice dwujęzyczne 

powinny być odbierane jako element integracji. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na nie 

przez pryzmat Unii Europejskiej. Unia Europejska oznacza jedność w różnorodności. 

Każda tablica jest symbolem takiej różnorodności (…)”10. 

6 Badania te zostały przeprowadzone w ramach umowy podpisanej z Uniwersytetem Osaka w Japonii – 
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (red.), Niemcy w województwie opolskim w 2010 roku. Pytania 
i odpowiedzi. Badania socjologiczne członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców  na 
Śląsku Opolskim, Gliwice–Opole 2011, s. 55. 

7 L. M. Nijakowki, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, 
Warszawa 2006, s. 171-181.

8 Beata Dżon, Kogo bolą oczy od niemieckich nazw, Przegląd 2008, nr 21. 
9 R. J. Kaiser, Homeland Making and the Territorialization of National Identity, w: D. Conversi (ed.), 

Ethnonationalism in the Contemporary World, London and NY 2002, s. 232. 
10 Bernard Gaida, Schlesien Journal, 01.01.2013. 
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Znaczenie Europy wynika z oczekiwania uczestnictwa – mniejszości i więk-

szości – w tym samym europejskim systemie wartości: „Europa to się kojarzy 

szczególnie Polakom i temu całemu blokowi wschodniemu z wolnością. Jeżeli jest 

wprowadzana podwójna nazwa, to z taką dozą wolności, inną niż mieliśmy do tej 

pory, związek ma. Wydaje mi się, że to, że te nazwy zostały wprowadzone, to 

jest taki mały symbol tego, że jesteśmy jednak (…), że mamy prawo takie, jakie 

mają w Zachodniej Europie” [WMn8]. 

Interesującym skutkiem wpływu europejskości stał się brak odgrywania hym-

nów narodowych w trakcie uroczystości odsłaniania dwujęzycznych nazw, a jedynie 

hymnu europejskiego. Zostało to zapoczątkowane przez wójta w gminie Radłów 

w 2008 r. z obaw przed zbyt silnym wyrażaniem emocji narodowych w trakcie 

uroczystości. Nieoczekiwanie stało się to nową tradycją, przynajmniej w woje-

wództwie opolskim. 

Mimo pozytywnej oceny wprowadzenia dwujęzyczności w województwie 

opolskim działacze mniejszości niemieckiej zwracają uwagę na problemy w jej 

realizacji. W komentarzu do II Raportu dla Rady Europy dotyczącego sytuacji 

mniejszości narodowych w naszym kraju (z 2009 r.) pisali o niepokojącym 

zjawisku, jakim jest notoryczne zamalowywanie tablic dwujęzycznych i rasi-

stowskie wypowiedzi na temat dwujęzyczności. Zwracali uwagę, że dodatkowe 

nazwy miejscowości w języku niemieckim nie mają charakteru samodzielnego 

i urzędowego (np. nie mogą być one stosowane w obiegu pocztowym lub na 

stacji kolejowej)11. Podobna uwaga o martwocie zapisów dotyczących praw 

osób należących do mniejszości do używania języka mniejszości w relacjach 

z administracją znalazła się w komentarzu do III Raportu (z 2012 r.)12. Podobne 

oceny przyniosły wyniki badania nad mniejszością niemiecką przeprowadzone 

w 2010 r.13. 

Na proces wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w języku nie-

mieckim można więc spojrzeć z perspektywy emancypacji mniejszości narodowej 

na poziomie lokalnym. Powoduje ona jej przesunięcie z pozycji marginesowej 

do statusu centralnego, widocznego i uznawanego. Stawia to pytania o rodzaj 

funkcjonowania zróżnicowanych kulturowo społeczności lokalnych, które starają 

11 „Zestawienie komentarzy do II Raportu dotyczącego sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej”, Załącznik nr 4, s. 2, 5. (http://mniejszosci.
narodowe.mac.gov.pl/mne/prawo/konwencja-ramowa-rady/raporty-dla-sekretarza; dostęp 30.08.2013). 

12 Zob. (przypis 11), Załącznik nr 4, s. 7. 
13 Blisko połowa badanych oceniła, że prawa mniejszości niemieckiej są realizowane w dostatecznym 

stopniu (43%), zaś 28,9% w niedostatecznym stopniu (28,1% nie miało zdania). Pytano również 
o możliwe sposoby poprawy polityki wobec mniejszości niemieckiej. Jako pierwszą w kolejności 
(10,0%) badani podali potrzebę zwiększenia finansowania grupy, jako drugą (6,7%) – poszerzenie 
praw i większej swobody działania oraz jako trzecią sprawę (7,5%) to, że Prezydent RP [Lech 
Kaczyński] nie powinien publicznie pokazywać swojej niechęci wobec tej grupy; Dom Współpracy 
Polsko-Niemieckiej (zob. przypis 6), s. 9, 49, 50.
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się łączyć integrację społeczną z emancypacją granic etnicznych14. Dlatego spory 

o nazwy dwujęzyczne mogą być więc potraktowane jako początek nowego sposo-

bu integracji społeczności lokalnej w nowych warunkach (Unia Europejska) i przy 

nowej świadomości społecznej. Opiera się ona na tworzeniu lokalnych widocznych 

społeczności wielokulturowych (dwujęzycznych), w których większość i mniejszość 

nie funkcjonują osobno, lecz dążą do bycia razem w swojej różnorodności. 
Z perspektywy społecznej dodatkowe, mniejszościowe nazwy miejscowości  

stanowią wizualizacje granic etnicznych w regionie, gdyż pełnią rolę etnicznych 
markerów, zaznaczając nie tylko granice przynależności do społeczności etnicznych, 
ale także terenu, na którym one żyją. Pełnią więc funkcje narodowego (etnicznego) 
flagowania rzeczywistości. Czasami stają się nawet przedmiotem gorącej wersji 
banalnego nacjonalizmu, co znamy z licznych wypadków ich zamalowywania. 

Z drugiej strony obecność dodatkowych nazw mniejszościowych umożliwia 
rozwój poczucia wspólnoty regionalnej poprzez zwrócenie uwagi na tradycje hi-
storyczne danego terenu oraz jego przeszłych i obecnych gospodarzy. Stanowią 
one więc narzędzie konstruowania i utrwalania identyczności grupy jako wspól-
noty kulturowej (etnicznej). Nazwy dodatkowe miejscowości w języku niemieckim 
stanowią dla mniejszości niemieckiej w sytuacji polonizacji sfery publicznej jedną 
z ważniejszych różnic istotnościowych, decydującej o społecznej odróżnialności 
i odrębności narodowej tej grupy wobec polskiego otoczenia. 

Stąd pojawienie się dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim 
w Polsce można traktować w kategoriach małego cudu pojednanej różnorodności: 
„Ja często to powtarzam, że jest to niewątpliwie małym cudem, że w tak krótkim 
czasie jednak to wszystko się jakoś tak spokojnie udało, bo to przecież właści-
wie, logicznie sądząc, nie powinno ich było być, żeby ta normalność jakoś w ten 
sposób powoli się tworzyła” [WMn3]. 

14 Por. H. F. Marten, L. Van Mensel, D. Gorter, Studying Minority Languages in the Linguistic Landscape, 
w: H. F. Marten, L. Van Mensel, D. Gorter (eds.), Minority Languages in the Linguistic Landscape, 
Palgrave Studies in Minority Languages and Communities, Basingstoke–New York 2012, s. 7-8. 
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Dialekt śląski dziedzictwem.  
Dialekt jako miejsce pamięci  

i budulec tożsamości regionalnej1

Dialekt śląski2 stał się w 21. wieku  par excellence dziedzictwem kultural-
nym. Zgodnie z definicją słownika wydawnictwa DUDEN, dziedzictwem 

jest „coś przechowanego do teraźniejszości, niematerialna (duchowa, kulturowa) 
spuścizna”. Dialekty Dolnego Śląska zostały praktycznie całkowicie wyrwane z ich 
naturalnego otoczenia wraz z końcem reżimu narodowosocjalistycznego, po prze-
łomie roku 1945 i stały się wyłącznie miejscem pamięci, w którym znalazły się 
ludzkie projekcje tęsknot i wyobrażeń. Dialekt stał się medium, dzięki któremu 
można było zachować skrawek rodzinnych stron [niem. Heimat] – rodzinnych 
stron w rozumieniu konstruktu myślowego, sfery imaginacji.

Dialekty Śląska cieszyły się niegdyś bardzo dużą popularnością w regionalnej 
literaturze i publicystyce (przede wszystkim zaś w drugiej połowie 19. i pierwszej 
połowie 20. wieku). Od czasu gdy Karl von Holtei spopularyzował dialekt nie tylko 
na samym Śląsku, ale i poza jego granicami, wydając w 1830 r. tomik wierszy 
Schlesische Gedichte3, coraz więcej autorów wydawało poezję pisaną gwarą4. Choć 
artystyczne przetwarzanie dialektów stawało się coraz bardziej popularne, a jego 
znaczenie rosło dzięki artystom i intelektualistom, to w dalszym ciągu postrzega-
no w negatywnym świetle i traktowano lekceważąco lokalną gwarę. Kurt Wagner 

1 Artykuł bazuje na pracy doktorskiej obronionej w lutym 2012 r. na Uniwersytecie Wrocławskim: „Der 
schlesische Dialekt in der regionalen deutschen Literatur und Publizistik. Medialisierung und Identität” 
[Dialekt śląski w niemieckiej regionalnej literaturze i publicystyce. Medializacja i Tożsamość].

2 Nie należy mylić (niemieckich) dialektów dolnośląskich, które po 1945 praktycznie zaniknęły, z dialek-
tem górnośląskim (słowiańskim lub polskim), tak zwanym wasserpolnisch, który kształtuje obecnie 
(górno)śląską tożsamość regionalną.

3 Karl von Holtei, Schlesische Gedichte, Berlin 1830.
4 Bernhard Sowinski wymienia ponad 150 nazwisk poetów piszących gwarą śląską. Tenże, Lexikon 

deutschsprachiger Mundartautoren, Hildesheim 1997.
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cytuje taką oto wypowiedź „wysoko postawionej persony pochodzącej z naszej 
prowincji”, która w mocnych słowach potępia wiersze Holteia pisane gwarą: „Ten 
Holtei to wprawdzie swój chłop, a jego krótkie komedie są nawet przyjemne, ale 
w swoich śląskich wierszach ośmieszył w zasadzie całą prowincję w oczach Nie-
miec”5. Joachim Lukas, rodowity wrocławianin żyjący obecnie na terenie powiatu 
Erlangen, działacz śląski, wspomina: „Do 1945 r. mieszkańcy większych miast 
[na Śląsku] niechętnie posługiwali się gwarą. Wyrażano się o niej pejoratywnie, 
nazywając szwargotem [niem. Pauern]”. Jednak „gdy wypędzeni Ślązacy brali 
udział w spotkaniach  ziomkostw, nagle gwara stawała się wyróżnikiem, identy-
fikatorem i pielęgnowano ją przede wszystkim na wieczorkach organizowanych 
przez ziomkostwa”6. 

Można zgodzić się z tym, że nie uchodziło posługiwać się dialektem w ko-
munikacji interpersonalnej, w rozmowach codziennych, jednak w wymiarze arty-
stycznym, w idealizujących opowiadaniach, humoreskach i wierszach ludowych 
wciąż zyskiwał na znaczeniu. Wspomniany już Kurt Wagner wyraził taki pogląd 
na temat założonego w 1882 r. przez Maxa Heinzela kalendarza Der gemittliche 
Schläsinger: „Znaczenie kalendarza wyraża się poprzez to, że podtrzymuje on pa-
mięć o gwarze śląskiej nie tyle wśród rolników – bo ci raczej go odrzucają – co 
wśród przedstawicieli średniej klasy i mieszczaństwa”7. Ci ostatni stanowili właśnie 
docelową grupę odbiorców. 

We wspomnianej poezji kreowano głównie nostalgiczny, wyidealizowany obraz 
prowincji, leżącej gdzieś z dala od tworzącej się nowoczesności i industrializacji. 
Mamy więc w tym miejscu do czynienia z rodzajem dialektyki recepcji dialektu: 
im bardziej postępowały procesy modernizacji i urbanizacji, tym większe stano-
wiły one zagrożenie dla dialektu i tym bardziej zyskiwał on na znaczeniu i na sile 
przebicia w literaturze i publicystyce.

Poniżej zostanie zaprezentowany dialekt śląski jako dziedzictwo kulturowe. 
Na wstępie należy wymienić najważniejszych przedstawicieli poezji pisanej gwarą 
i ich dzieła; następnie zostanie poruszona kwestia recepcji śląskiego dialektu. Oba 
aspekty wpisują się w kategorię niematerialnej (duchowej, kulturowej) spuścizny, 
którą pozostawił po sobie Śląsk i w głównej mierze jego dawni mieszkańcy.

Początki śląskiej literatury pisanej gwarą śląską sięgają publikacji wymienio-
nego już wyżej zbioru wierszy Schlesische Gedichte, którego autorem był  Holtei. 
Spotkał się on z wyraźnie negatywnym przyjęciem. Zupełnie inaczej niż w przy-
padku późniejszej recepcji: „Poeta (mógł) dopiero po 20 latach w przedsłowiu do 
drugiego wydania  napisać”, jak przekazuje Kurt Wagner, że „uznanie zataczało 

5 Kurt Wagner, Schlesiens mundartliche Dichtung von Holtei bis auf die Gegenwart, Breslau 1917, 
str. 10.

6 Patrz: Rafał Biskup, Die Mundartdichtung als Erinnerungsraum. Ernst Schenke und die schlesische 
Mundart in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945, w: Edward Białek, Jan Pacholski (red.), 
Schlesien erlesen, Aufsätze zur Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts, Dresden 2012, str. 137.

7 Kurt Wagner (zob. przyp. 5), str. 37.
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coraz szersze kręgi”8. W krytyce poezji pisanej gwarą przez Holteia  wysuwa się 
na pierwszy plan teza Friedricha Senglego, który zauważa: tomik  Schlesische 
Gedichte podobnie jak liryka pisana w dialekcie innych regionów jest nie tyle 
elementarnym produktem poszczególnych krain, co raczej wypływającą z ducha 
epoki potrzebą literackiego Biedermeiera9. Literatura pisana gwarą była w myśl tych 
słów signum temporis i występowała również w innych regionach niemieckiego 
obszaru kulturowego. Holtei nie posługiwał się w swojej poezji gwarą „prastarą 
śląską, ukształtowaną wielusetletnią więzią człowieka z jego krajem i ustanowioną 
na wieki”10, jak ją zdefiniował Arno Lubos, ale przemyślnym i sztucznie stworzo-
nym idiomem. Nawet sam Holtei to potwierdza: „W powyższych pieśniach nie 
znajdziemy ślepego naśladowania różnych odmian naszej gwary. Wprawdzie często 
różnią się one zewnętrznie od siebie (…) to jednak moim podstawowym celem 
było oddanie do rąk czytelnika Śląskich Wierszy [Schlesische Gedichte], to znaczy 
takich, które roszczą sobie prawa do przynależności do całej małej ojczyzny, które 
byśmy utracili, gdybym nie obrał drogi kompromisu”11. Z jeszcze większą precyzją 
wyraża się, mówiąc o znaczeniu poezji pisanej gwarą, Philo vom Walde (Johan-
nes Reinelt), który tymi słowy ocenia poetyckie przetworzenie śląskiego dialektu 
w twórczości Holteia: „Nie niewolnicze oddanie jakiegoś wąsko zakreślonego dia-
lektu lokalnego podług surowych zasad fonetyki stanowi sztukę – mistrz tworzy 
sobie własny język, prawdziwy i wierny! W tym właśnie powinien nam być Holtei 
niedoścignionym wzorem”12. Przytoczona wyżej interpretacja Lubosa wskazuje na 
kierunek, w jakim zmierza od 1945 r. postrzeganie całości twórczości literackiej 
Śląska pisanej gwarą. Ideologia ziem ojczystych [niem. Heimatideologie] pocią-
gnęła za sobą wielu autorów, zamykając ich twórczość w wąskie ramy nostalgii. 
Najnowsze badania umiejscawiają ten prąd w kontekście historycznym i społecznym.

Robert Rößler, Max Heinzel i Philo vom Walde to osobistości, które w istotny 
sposób wpłynęły na rozwój śląskiej literatury pisanej gwarą w drugiej połowie 19. 
wieku. Dla wszystkich trzech poetów Holtei był wielkim, najwyraźniej niedoścignio-
nym wzorem.  Marie Klerlein pisze na temat znajomości Holteia z Rößlerem: „On 
[Rößler] pewnie nigdy by nie wpadł na pomysł, aby na poważnie zająć się gwarą 
śląską, gdyby Holtei mu nie prorokował, że na tej niwie osiągnie sławę. [...] Był 
częstym gościem Holteia, a za jego pośrednictwem spotykał się z osobami, które 
mogą uchodzić za pierwszych przedstawicieli pisarstwa regionalnego [heimisches 

8 Tamże, str. 10.
9 Cytat za: Jürgen Hein: „...am Ende ist der Holtei doch ein Dichter?“. Beobachtungen zu Holteis 

Lyrik, w: Christian Andree, Jürgen Hein (red.), Karl von Holtei (1798–1880). Ein schlesischer Dichter 
zwischen Biedermeier und Realismus, Würzburg 2005, str. 77 i nast.

10 Arno Lubos, Geschichte der Literatur Schlesiens, Bd. 1, München 1960, str. 287; Arno Lubos, Linien 
und Deutungen, Vier Abhandlungen über schlesische Literatur, München 1963, str. 110-113. Cytat 
za: Jürgen Hein (patrz przypis 9), str. 78f.

11 Zapiski dotyczące: Karl von Holtei, Schlesische Gedichte, Berlin 1830, str. 131.
12 Philo vom Walde, Verein zur Pflege schlesischer Mundart und Dichtung, w: Der gemittliche Schläsin-

ger, Schweidnitz, rocznik 1902, str. 95.
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Schrifttum]”13. W przeciwieństwie do Holteia Rößler nie w poezji pisanej gwarą 
dostrzegł własną niszę artystyczną, ale właśnie w prozie pisanej gwarą. Krótka 
proza Rößlera miała folklorystyczny, wiejski charakter. Opisuje w niej wyideali-
zowane życie wiejskie, z dala od postępu cywilizacyjnego. Ludyczna komiczność 
[niem. Bauernkomik] miała często siermiężny podtekst, profilowała się na modłę 
prawdziwej, głęboko w gwarze osadzonej poezji. Ceną zapłaconą za wielki sukces 
krótkiej prozy były późniejsze wyrzuty krytyków, których zdaniem utwory Rößlera 
były mało poetyckie. 

Autor pierwszego i jedynego eposu w dialekcie śląskim Leute-Not Philo vom 
Walde pisze o sztuce poetyckiej Rößlera: „Potrafił biegle operować formą i rymo-
wać, efektownie puentować, opowiadać z humorem – jednak nigdy nie sięgając 
do głębi człowieka i wstrząsając. […] Rößler przyczynił się do podniesienia rangi 
przeplatanych humorem i powagą opowieści z życia na wsi, jednak nie udało mu 
się podtrzymać tego sukcesu”14. Mimo wszystko jednak dzieła Rößlera zauważono 
nie tylko na Śląsku, ale również poza jego granicami. Prowincjonalność, sielskość, 
którą wytykano jeszcze Holteiowi, stały się u Rößlera prawdziwym szlagierem eks-
portowym. W Hamburger Fremdenblatt znajdziemy bardzo przychylną recenzję dzieła 
Rößlera: „…i chociaż dialekt śląski tu na Północy nie jest znany wszystkim, to jednak 
szybko wczytujemy się w tekst”.                                                                                                                          

Równolegle z Rößlerem działa jego kolega Max Heinzel. Jego największą 
zasługą było edytowanie kalendarza Der gemittliche Schläsinger, który ukazy-
wał się w świdnickim wydawnictwie L. Heege15. Roman Macioszek stwierdził, 
że oficyna wydawnicza L. Heege zaliczała się do najważniejszych promotorów 
literatury pisanej gwarą na Śląsku16. Na kartach Schläsingera można było znaleźć 
nie tylko krótką prozę i wiersze pisane gwarą, ale również ważne przyczynki na 
temat śląskiego dialektu, badań etnograficznych oraz teksty polityczne. W artykule 
pod tytułem Huch de Schläsing Hermann Bauch zajmuje się wizerunkiem Śląska 
w innych regionach Niemiec i podkreśla niemiecki charakter Śląska: „Bir wissa’s 
nämlich goar gutt, doß se do und durte draußa eim Reiche über ünse Heemte 
groade de schinnsta Gedanka nich hoan. Ja, is hoot ju sugoar Leute eim  liebe 
deutscha Voaterlande, diede denka, de Schläsing ihs pulsch – ünse Gruß-Brassel 
ihs pulsch! Wie woarsch denn dozumol, hä, do bei üns ei Brassel doas gruße 
deutsche Turnfest woar? Do woarn ju Leute hargekumma, die hotta menner sexe 
sugoar pulsche Wörterbücher mietgebrucht! Wie maag ock ei da Köppa ünse liebe 
Schläsing ausgesahn hoan!“17. 

13 Marie Klerlein, Rößler, Schweidnitz 1919, str. 15 i nast.
14 Philo vom Walde, Zur Entwicklung der schlesischen Dialektpoesie, w: August Friedrich Krause, Philo 

vom Walde (red.), Schlesisches Dichterbuch, Breslau 1902, str. 12.
15 Wydawcami kalendarza byli tacy znamienici poeci piszący dialektem, jak: Max Heinzel, Philo vom 

Walde, Paul Keller, Robert Sabel, Hermann Bauch i Ernst Schenke.
16 Patrz: Roman Macioszek, Der Schweidnitzer Verlag L. Heege und die Zeitschrift Wir Schlesier! 

(1920–1939), Dresden 2012.
17 Hermann Bauch, Huch de Schläsing, w: Der gemittliche Schläsinger, Schweidnitz rocznik 1905, str. 58.
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Na łamach Schläsingera ukazywały się w czasie pierwszej wojny światowej 
patriotyczne wiersze propagandowe: „Jak długo Ślęża / Dumnie nieba sięga / Tak 
długo Śląsk niemiecki będzie / Na nim imię Boga siendzie [Sulange sich der Zo-
tabarg / Stulz reckt zum Himmel nuff, / Sulange bleibt de Schläsing deutsch; / Ei 
Herrgotts Noamen druff!]“18. Der gemittliche Schläsinger nie był tylko regionalnym 
periodykiem, który ukazywał się gdzieś na prowincji, ale nowoczesnym medium 
wydawanym w dialekcie, które poruszało bieżące tematy społeczne i polityczne. 
Redaktorem naczelnym Schläsingera był w latach 1900–1906 już wspomniany 
Philo vom Walde, który zaistniał dzięki poezji i artykułom pisanym w gwarze. Do 
historii literatury śląskiej przeszedł jako autor pierwszego eposu w gwarze śląskiej  
Leute-Not19. Napisany w duchu naturalizmu epos stanowił – po tym jak Gerhart 
Hauptmann pisząc dramat  De Waber20  [Tkacze] wprowadził dialekt śląski na 
niemieckie sceny – kamień milowy śląskiej poezji pisanej dialektem. Philo vom 
Walde przedstawił na przykładzie głównego bohatera Johannesa Fiedlera tragicz-
ne i naznaczone cierpieniem życie wiejskiego młodzieńca21. Arno Lubos trafnie 
scharakteryzował to dzieło: „Ból jest motywem głównym jego eposu: ból głodu, 
pańszczyzny, sponiewierania, pobicia i pogardy, niemocy i samotności, słabości 
i choroby, powątpiewania w samego siebie i Boga, ale również ból, którego nie da 
się wyjaśnić, stygmat, bez powodu, skrawek świata, o którym zapomniał Bóg”22. 
Philo vom Walde opisuje obszary wiejskie Śląska, będąc dalekim od jakiejkol-
wiek idealizacji i romantyzmu. Przedstawia on szarą codzienność śląskiej prowin-
cji, którą cechuje ciężka praca i nierówności społeczne. Autor nakreśla w swoim 
eposie krajobraz „wyłaniający się z czasów tarć społecznych”23. Mimo wysokich 
walorów literackich książka sprzedawała się słabo. Dla autora, który po sukcesach 
napisanych w dialekcie De Waber [Tkacze] był pełen nadziei, fakt ten stał się po-
wodem wielkiego rozczarowania. Paul Keller pisze: „Dlaczego tak niewielu Śląza-
ków kupuje ją? Zawodowi krytycy zaliczyli tę książkę do najlepszych niemieckich 
książek. Kosztuje tylko dwie marki, a i tak nie udało się sprzedać nawet dwóch 
tysięcy egzemplarzy. Stało się to utrapieniem poety, który był przecież skromny”24.                                                                                                                             
Pojęcie Heimat nabrało zupełnie nowego znaczenia z końcem narodowosocjali-
stycznej dyktatury i po wypędzeniach/przesiedleniach milionów Niemców. Zarów-
no pojęcie Heimat [strony ojczyste, mała ojczyzna, macierz], jak i śląska poezja 
pisana gwarą stylizowane były od tego momentu na miejsce pamięci, w którym 

18 Hermann Bauch, Ei Herrgotts Noamen druff! w: Der gemittliche Schläsinger, Schweidnitz rocznik 
1916, str. 3.

19 Patrz: Philo vom Walde, Leute-Not, Grossenhain 1901.
20 Patrz: Gerhart Hauptmann, De Waber, Berlin 1892.
21 Nazwisko głównego bohatera jest takie samo jak autora. Można również odnaleźć wiele innych 

zbieżności pomiędzy bohaterem a autorem; więcej w: Paul Keller, Biogramm über Philo vom Walde, 
w: Der gemittliche Schläsinger, Schweidnitz rocznik 1907, str. 33; Oskar Kobel, Persönliche Erinne-
rungen an Philo vom Walde, w: Wir Schlesier!, 1 grudnia 1927, str. 17.

22 Arno Lubos, Geschichte der Literatur Schlesiens, tom  2, München 1967, str. 101.
23 Philo vom Walde (patrz przypis 19), wstęp, str. VI.
24 Paul Keller (patrz przypis 21), str. 33.
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znalazły się jedynie projekcje pozytywnych przeżyć. Ernst Schenke wyczuwał już 
w pierwszych latach powojennych, w jakiej tragicznej sytuacji znalazł się dialekt 
śląski po 1945 r. W swoim artykule Unsere Mundart lebt noch! [Nasza gwara 
jeszcze żyje!] stwierdza: „Właśnie w naszej sytuacji konieczne jest przekazywanie 
młodzieży przynajmniej wiedzy o naszym dialekcie, bo tylko w taki sposób mo-
żemy uniknąć niebezpieczeństwa, że wszystko, co napisano w naszym dialekcie, 
począwszy od Tkaczy Gerharda Hauptmanna aż po współczesną poezję pisaną 
gwarą, przestanie być czytane, ponieważ nikt już nie będzie rozumiał dialektu”25.                                                                                                      

Podsumowanie

Zarówno śląska poezja pisana gwarą, jak i śląska gwara sama w sobie stanowią 
podstawowy element śląskiej historii regionalnej i kultury i mogą stać się ważnym 
budulcem kształtującym współczesną tożsamość regionalną Śląska. Wprawdzie w 21. 
wieku praktycznie nie używa się już dialektu śląskiego26, to jednak poszczególne 
miejsca jego upamiętniania znajdziemy jeszcze dziś. Przykładem może być Villa 
Limba w Baberhäuser (dziś: Borowice, niedaleko Krummhübel/Karpacza), dawniej 
Max Heinzelstein Baude. Na stronie internetowej pensjonatu czytamy: „To miej-
sce, w którym historia przeplata się z teraźniejszością i gdzie czuć ducha czasów 
minionych.  W tym miejscu działał dolnośląski poeta Max Heinzel […]”. W innym 
miejscu z kolei możemy przeczytać: „Max Heinzel był prawdziwym mistrzem dialektu 
śląskiego (karkonoskiego). Pomimo zawirowań historii warto zatem, jako wielkie-
mu twórcy, przywrócić mu należne miejsce w historii literatury i kulturze Dolnego 
Śląska. W tym celu zostanie powołana fundacja Max Heinzel. Zadaniem fundacji 
będzie utworzenie Izby Pamięci poety, odtworzenie pomnika i tablicy pamiątkowej 
wśród skał w Borowicach, a także rozpropagowanie twórczości i sylwetki tego 
Wielkiego Syna Dolnośląskiej Ziemi, zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec”27. 
Takie, choć odosobnione, inicjatywy pozwalają żywić nadzieję, że śląska poezja 
pisana gwarą pozostanie przedmiotem badań naukowych, ale również elementem 
percepcji regionalnej.                                                                                                     

25 Ernst Schenke, Unsere Mundart lebt noch! w: Wilhelm Menzel (red.), Dank an Ernst Schenke, 1961, 
str. 30. 

26 Patrz: Joachim Lukas, Die Mundartdichtung als Erinnerungsraum. Ernst Schenke und die schlesische 
Mundart in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945, w: Edward Białek, Jan Pacholski (red.), 
Schlesien erlesen, Aufsätze zur Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts, Dresden 2012, str. 135-152.

27 Patrz:<http://villalimba.pl/max-heinzel-1833-1898/>; (dostępność z dnia: 12.02.2014). 



27

prof. dr hab. Grażyna Szewczyk 

Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dziedzictwo kulturowe śląskich  
luteranów po przełomie politycznym 

w 1989 roku

We współczesnych badaniach polskich historyków, literaturoznawców 
i kulturoznawców niewiele miejsca zajmuje spuścizna kulturowa gór-

nośląskich ewangelików, ich wkład w rozkwit kultury humanistycznej i technicznej 
i ich udział w życiu społeczno-kulturalnym regionu. W kraju, w którym mieszka 
ponad 90% katolików, przynależność konfesyjna zasłużonych dla wielu dziedzin 
życia postaci, np. architektów, pisarzy, ludzi teatru i sztuki czy przemysłowców, 
nie jest elementem rozpoznawalnym. Dla żyjących na Śląsku, głównie w okręgu 
górnośląskim, luteranów (jest ich około 40 tysięcy) gwarantem zachowania tożsa-
mości jest zarówno pamięć komunikacyjna, kształtowana, jak pisze Jan Assmann, 
„poprzez relacje świadków przekazywane w drodze międzypokoleniowego dialogu”1, 
jak i pamięć kulturowa, będąca formą zbiorowego upamiętniania przeszłości. O ile 
pamięć komunikacyjna, przekazywana na drodze ustnych przekazów, osadzona 
jest w indywidualnych biografiach i jest krótkotrwała, o tyle pamięć kulturowa, 
utrwalając przekaz w przestrzeni społecznej, cechuje się stałością. Ma – jak twier-
dzi R. Traba – „siłę normatywną i sprawczą”, stając się „fundamentem zbiorowej 
tożsamości i kolektywnego wyobrażenia o przeszłości”2. Potrzebuje równocześnie 
nośników o charakterze symbolicznym, które Assmann nazywa metaforami pamię-
ci i do których zalicza księgi, teksty, obrazy, ale także kompozycje przestrzenne, 
np. pomniki architektury, kościoły, biblioteki, cmentarze, i porządki czasowe, np. 

1 Cyt. za M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa kulturowa, 
Kraków 2009, s. 28.

2 Por. M. Saryusz-Wolska, ibid., s. 32.
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święta i zwyczaje. Ich wielość i ich wielofunkcyjność obliguje uczestników dys-
kursu pamięci zbiorowej do wciąż nowego odczytywania i przyswajania symboli. 
Pamięć kulturowa służy w takim ujęciu przekazywaniu doświadczeń ponad gra-
nicami pokoleń, wspierając procesy stabilizacji tożsamości kolektywnej, edukacji 
historycznej, literacko-artystycznej i politycznej. 

W przypadku górnośląskich luteranów sprawa nie jest jednak prosta. Po 
pierwsze, już w połowie XIX wieku na Śląsku Pruskim, który obejmował swoimi 
wpływami także część Śląska Cieszyńskiego, grupa wyznawców ewangelickiej wiary 
z okolic Gliwic i Kędzierzyna należała do staroluterańskiego kościoła, podczas gdy 
większość gromadziła się na nabożeństwach celebrowanych w języku niemieckim 
lub w języku polskim (przeważnie w okolicach Kluczborka i Pszczyny) zgodnie 
z agendą tzw. Ewangelickiego Kościoła Unijnego (od 1817). Po drugie, przyby-
wający na Górny Śląsk w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku ewangelicy ze 
Śląska Cieszyńskiego, jako członkowie Kościoła Augsbursko-Luterańskiego, podlegali 
konsystorzowi w Warszawie. Ich religijna tożsamość oparta na zachowanych z XVII 
wieku formach pamięci kulturowej – w liturgii używali języka polskiego, niekiedy 
morawskiego – przechowywała inne niż tożsamość luteranów w Prusach świa-
dectwa i obrazy przeszłości. Zrozumiałe zatem, że współczesny polski luteranin, 
żyjący w diasporze, stara się budować wspólnotę tożsamościową na fundamencie 
wspólnej pamięci, odnawianej przez wspólne rytuały i święta. Ponieważ jednak 
w wymiarze świeckim pamięć kulturowa funkcjonuje także jako gwarant tożsamo-
ści narodowej, oznacza to, że ewangelik zabiegający o społeczną akceptację musi 
za wszelką cenę udowodnić swoją polskość, obalając wielowiekowy stereotyp, że 
każdy luteranin zamieszkujący w Polsce to Niemiec. 

Ewangelikom odebrano po 1945 roku niemal wszystkie świątynie, budynki 
szkolne i grunty. Zwrot mienia następował powoli, wywołując publiczne debaty 
i kontrowersje. Jednak w ostatnich dwudziestu latach, w wyniku transformacji poli-
tyczno-społecznej wiele się zmieniło, a wspólne polsko-niemiecko-czeskie dziedzictwo 
kulturowe górnośląskich ewangelików nie prowadzi już do sporów o przeszłość. Po-
zytywnym znakiem czasu jest wypracowanie przez luteranów polityki pamięci, której 
celem jest zgodna z historyczną prawdą rekonstrukcja zapomnianych przestrzeni 
kultury i ocalenie miejsc pamięci przed zniszczeniem. Fakt, iż w ostatnich dwudzie-
stu pięciu latach zmienił się zarówno stosunek lokalnych mediów i polityków, jak 
i mieszkańców ogromnej aglomeracji przemysłowej Górnego Śląska i sąsiadujących 
z nią terenów rolniczych w województwie opolskim do wyznawców religii ewange-
lickiej, nie pozostaje bez znaczenia. Utworzone w połowie lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku ewangelickie pisma społeczno-kulturalne (np. Myśl protestancka, Ewangelik 
Pszczyński i Ewangelik) oraz regionalne i ponadregionalne dzienniki (np. Dziennik 
Zachodni, Gazeta Wyborcza) i kwartalniki (Śląsk) popularyzują wiedzę o bogatej, 
wielonarodowej spuściźnie górnośląskich luteran i informują o ich teraźniejszych 
kulturalnych inicjatywach, np. o wystawach, koncertach muzycznych czy spotka-
niach rocznicowych. Wskazując na różne obszary zaangażowania się wspólnoty 
ewangelickiej i zainicjowane przez nią polsko-niemieckie projekty, warto przywołać 
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stworzoną przez francuskiego filozofa i historyka P. Norę kategorię miejsc pamię-
ci i zastanowić się nad jej różnymi znaczeniami. Zdaniem Nory, semantyka tego 
pojęcia dotyka przestrzeni materialnej (miejsce pamięci, rozumiane jako miejsce 
topograficzne, jest zakotwiczone w realiach), symbolicznej (miejsce to jest symbo-
licznym obiektem naszej pamięci i dziełem wyobraźni) i funkcjonalnej (takie miejsca 
prowadzą do rytuału i mogą być poddane nadużyciu upamiętniania). Przenosząc 
teoretyczne rozważania na luterańskie miejsca pamięci, zauważyć można, iż są to 
często miejsca, w których pamięć, nawet jeżeli jest pamięcią rozdartą, ponieważ 
nie istnieje już „środowisko, w którym stanowi ona rzeczywistą część codziennego 
doświadczenia”3, znajduje schronienie.

Takim miejscem jest np. diakonijny ośrodek Ostoja Pokoju w Bytomiu-Mie-
chowicach (Miechowitz), który do I wojny światowej skupiał ponad 600 diakonis 
pracujących w ok. 70 ewangelickich domach opieki na Górnym i Dolnym Śląsku. 
Jego założycielka Matka Ewa (1866–1930), córka przemysłowego magnata Huberta 
von Tiele-Wincklera, należała po drugiej wojnie światowej do postaci zapomnia-
nych i nieznanych. Do historii i kultury kościoła ewangelickiego przeszła przede 
wszystkim jako inicjatorka odważnych i nowatorskich przedsięwzięć. Uzyskawszy 
w 1892 roku od ks. Friedricha von Bodelschwingha w Bielefeld zgodę na zało-
żenie i prowadzenie diakonatu w Miechowicach, nawiązała kontakty z angielskimi 
kręgami ewangelizacyjno-misyjnymi, co zaowocowało wyjazdami do Walii i Anglii 
i działalnością misyjną w innych krajach (np. w Norwegii, Chinach, Egipcie, Indiach 
i Syrii). W 1910 r. Matka Ewa rozpoczęła akcję budowania domów dla bezdomnych 
dzieci z całego Górnego Śląska. W Miechowicach powstało w tym czasie 28 budyn-
ków, gdzie opieką otoczono nie tylko sieroty, ale także ludzi starych, samotnych 
i niepełnosprawnych. Do zadań prowadzonej z ogromnym poświęceniem diakonii 
należała także praca wśród więźniów, alkoholików i dziewcząt z zakładu popraw-
czego. W czasie powstań śląskich zorganizowany został w Ostoi Pokoju szpital, 
w którym opatrywano rannych walczących po dwóch stronach frontu, niezależnie 
od ich narodowej czy wyznaniowej przynależności. W ostatnich latach zaczęto 
odkrywać twórczość literacką Matki Ewy, przede wszystkim poezję religijną, wspo-
mnienia pt. Nichts unmöglich! Erinnerungen und Erfahrungen (Dresden 1929), 
wiersze problematyzujące tematykę czasu i listy. We wspomnieniach odnajdujemy 
m.in. dokładny opis powstania zakładów opiekuńczych i pracujących w nich ludzi, 
sióstr diakonis i podopiecznych, którzy pomagali w utrzymaniu jej niezwykłego 
dzieła. Dom, w którym Matka Ewa przeżyła ponad 20 lat, stoi w Miechowicach 
po dzień dzisiejszy, będąc symbolem wspólnej polsko-niemieckiej kulturowej pa-
mięci górnośląskich luteranów. Zachował się także jej grób pielęgnowany przez 
miejscowych parafian.

Wybudowany w Miechowicach w 1898 r. kościół ewangelicki (dzisiaj należy do 
parafii ok. 200 ewangelików) wraz ze starą plebanią i trzema zachowanymi doma-
mi Ostoi Pokoju jest od ponad dwudziestu lat obiektem zabytkowym. Począwszy 

3 Por. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, przekład Janusz Margański, Kraków 2007, s. 537.
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od 1991 r. zainicjowano kilka polsko-niemieckich projektów wspierających jego 
rewitalizację, a w 1995 r. dzięki wsparciu finansowemu Bratniej Pomocy Gustava 
Adolfa, kopalni Miechowice, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz stowa-
rzyszeń luterańskich w Niemczech i w Polsce wybudowano nowoczesny Ewangelicki 
Dom Opieki Ostoja Pokoju dla 56 osób. Z okazji 75. rocznicy śmierci Matki Ewy 
odbyła się w Muzeum Śląskim w Katowicach sesja upamiętniająca tę wybitną po-
stać śląskiego ewangelicyzmu, a pokłosiem jej była wydana w 2006 r. książka pt. 
Matka Ewa z Miechowic pod red. Jana Szturca. Wszystkie te inicjatywy, wspierając 
proces odpamiętywania polsko-niemieckiej przeszłości górnośląskich luteranów, 
wzbogacają nie tylko ich tożsamość nowymi elementami, ale przekształcają treści 
pamięci kulturowej w dobro wspólne i w zbiorowe dziedzictwo.

Wrażliwość luteranów na ideę miejsc pamięci łączy się z ich zaangażowaniem 
w działania edukacyjne także w innych częściach regionu. Niekiedy jednak przy-
pominanie przeszłości przeradza się, często pod wpływem przesycenia historią, 
w upamiętnianie teraźniejszości, które zdaniem P. Nory kpi z historii i uchyla jej 
trwanie. Jednak pytanie, czy inicjatywa lokalnych władz Chorzowa (Königshütte, 
Królewska Huta), której celem było symboliczne uhonorowanie zasług kilku wybit-
nych, związanych z miastem w minionych stuleciach postaci, służyła, jak chce P. 
Nora, celebracji pamięci pokoleniowej czy też reprezentowała pamięć historyczną, 
pozostanie otwarte. Hrabia Friedrich von Reden (1752–1814) nie był wprawdzie 
rodowitym chorzowianinem (przyjechał na Górny Śląsk z miejscowości Hameln nad 
Wezerą), jednak zafascynowany przemysłowym krajobrazem prowincji i oznakami 
jej cywilizacyjnego rozwoju, pozostał na Górnym Śląsku niemal do końca życia 
(zmarł w Karkonoszach, w Bukowcu). Pełniąc funkcję dyrektora Śląskiego Urzę-
du Górniczego, prowadził także prace głębinowe w Królewskiej Hucie. W 1786 r. 
założył w Tarnowskich Górach kopalnię i sprowadził do niej jeden z największych 
wynalazków czasu, maszynę wypompowującą wodę z głębokich pokładów wę-
glowych (Dampfmaschine); w 1792 r. uruchomił w Gliwicach Królewską Hutę, 
w której stanął wielki piec koksowniczy wybudowany przez szkockiego inżyniera 
Johna Baildona. Hrabia von Reden był przede wszystkim rzecznikiem postępu, 
wspierającym nowe technologie w przemyśle, ale był także znakomitym organiza-
torem pracy i społecznikiem, nakazującym wznosić dla robotników ceglane domy, 
a dla ich synów szkoły. Jako ewangelik wspierał starania kolegów zasiadających 
w zarządach spółek przemysłowych o wydzielanie w budynkach fabrycznych osob-
nych pomieszczeń na nabożeństwa. Jego małżonka, której mieszkańcy Karpacza 
(Bierutowic) na dziedzińcu kościoła Wang postawili tablicę upamiętniającą jej 
zasługi, prowadziła działalność charytatywną i społeczną. W 1852 r. król pruski 
Fryderyk Wilhelm IV odsłonił uroczyście pomnik hrabiego Redena na tzw. wzgó-
rzu Jadwigi (później wzgórze Redena) w Królewskiej Hucie, wykonany przez uro-
dzonego w mieście rzeźbiarza Theodora Kalide (1801–1863). Na kilka miesięcy 
przed wybuchem drugiej wojny światowej pomnik ten miał zostać wyburzony na 
wniosek polskich stowarzyszeń w Chorzowie, które w deklaracji z 01.04.1939 r. 
stwierdzały, że Reden był krzewicielem niemieckości, ponieważ sprowadzał na 
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Śląsk niemieckich robotników i inżynierów, w dodatku ewangelików. Nie doszło 
jednak do zniszczenia budowli. 07.07.1940 r.  pomnik Redena odnowiono i raz 
jeszcze odsłonięto. W czasie uroczystości podkreślono, że pomnik ten jest nie 
tylko symbolem Królewskiej Huty, ale przede wszystkim symbolem niemieckiej 
przedsiębiorczości i uprzemysłowienia miasta. W 1945 r. pomnik został zburzony, 
a w 2002 r. na wniosek rady miasta i członków ewangelickiej parafii odbudowany, 
co stało się ponownie przyczyną politycznych sporów i podzieliło opinię publiczną. 
Wydaje się jednak, że dzisiaj postać budowniczego śląskiego przemysłu bardziej 
łączy niż dzieli mieszkańców Chorzowa w spojrzeniu na ich historię, w tym na dzieje 
protestantyzmu w mieście, w którym żyje obecnie ok. 800 luteran. Chorzowscy 
luteranie ufundowali także tablicę pamiątkową rzeźbiarzowi Theodorowi Kalide 
(zamontowano ją na fasadzie jego rodzinnego domu), artyście, którego rzeźby, 
np. Chłopiec z łabędziem, Bachantki na panterze czy Tańczące fauny zdobią dzisiaj 
place Berlina i miast górnośląskich, budząc swoją naturalnością i pięknem podziw 
przechodniów i uznanie znawców sztuki. 

O różnych formach pielęgnowania kulturowego dziedzictwa górnośląskich 
ewangelików świadczy wielość medialnych reprezentacji, form wyrazu i interpre-
tacji. W Katowicach, mieście, które uzyskało prawa miejskie dopiero w 1865 roku, 
zamieszkiwało przed I wojną światową ponad 16 tysięcy członków Kościoła Ewan-
gelicko-Unijnego. Obecnie do Kościoła Augsbursko-Luterańskiego należy zaledwie 
900 osób, ale i ta niewielka społeczność jest dzięki różnym inicjatywom artystycz-
nym i organizacyjnym obecna w świadomości mieszkańców stolicy województwa 
śląskiego. Dzięki nim uratowano wiele pochodzących z przełomu XIX i XX wieku 
zabytków architektury (np. Kościół Zmartwychwstania Pańskiego i plebania zostały 
gruntownie wyremontowane). Upamiętniono obeliskiem na miejscu dawnego cmen-
tarza ewangelickiego pamięć o założycielach miasta, ludziach przemysłu i kultury, 
np. o Friedrichu Grundmannie, zarządcy dóbr katowickich Franza Wincklera (jego 
imieniem nazwano jedną z ulic miasta), i lekarzu Richardzie Holtze, pierwszym 
przewodniczącym rady miejskiej i autorze studium historycznego o Katowicach 
Die Stadt Kattowitz (1871). Holtzemu ufundowano także płaskorzeźbę przed bu-
dynkiem byłej Łaźni. Osobną tablicę posiada w centrum miasta laureatka Nagrody 
Nobla w dziedzinie fizyki Maria Goeppert-Mayer (1906–1972), która urodziła się 
w Katowicach, została tutaj ochrzczona i mieszkała przez cztery lata. Rodzina lau-
reatki od wielu pokoleń żyła na Górnym Śląsku, a dziadek jej od strony matki był 
nauczycielem religii ewangelickiej w powstałym w 1871 roku gimnazjum miejskim. 
Maria Goeppert-Mayer, o czym można przeczytać w jej biogramach, nie zapomniała 
o swoich korzeniach. Mieszkając przez większą część życia w USA, organizowała 
po wojnie pomoc humanitarną dla Górnoślązaków polskiego i niemieckiego po-
chodzenia, a także dla ewangelickiego kościoła.

Wśród katowickich luteranów silnie reprezentowane było także ewangelickie 
środowisko muzyczne. Listę wybitnych muzyków i kompozytorów otwiera Fritz 
Lubrich (1888–1971), długoletni przedwojenny organista i dyrygent chóru w Ko-
ściele Zmartwychwstania Pańskiego oraz dyrektor Okręgowej Szkoły Muzycznej 
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(wyjechał w 1945 r. do Hamburga). Z Filharmonią Śląską związany był znakomity 
polski dyrygent, inicjator wielu konkursów dyrygentów Karol Stryja, a z Państwo-
wą Wyższą Szkołą Muzyczną w Katowicach kompozytorzy Jan Sztwiertnia, Jan 
Gawlas i Ryszard Gabryś. Dzięki inicjatywom wydawniczym działającego w Ka-
towicach ewangelickiego Głosu Życia ukazało się kilkanaście tomów monogra-
ficznych, dokumentujących historię ewangelicyzmu na Górnym Śląsku i twórczy 
wkład członków kilkudziesięciu parafii w rozwój kulturalny i postęp cywilizacyjny 
śląskich miast i miasteczek.

 
W Hołdunowie, małej miejscowości położonej niedaleko Mysłowic, kilka lat 

temu odbyła się sesja poświęcona ks. Johannowi Schleiermacherowi, pierwszemu 
proboszczowi tamtejszej parafii ewangelickiej (tam znajduje się jego grób) i jego 
najstarszemu synowi, księdzu profesorowi filozofii Friedrichowi Schleiermacherowi, 
który w latach 1778–1780 mieszkał tam z rodzicami. Sesja ta stała się impulsem 
dla całej lokalnej społeczności do odkrywania i poznawania zapomnianych roz-
działów w dziejach jej kultury.

Dziedzictwo kulturowe śląskich luteranów pielęgnowane jest dzisiaj w sło-
wie i piśmie (prawie każda parafia wydała w ostatnich dwudziestu latach solidnie 
opracowaną historię swojego zboru), w muzyce, w sztuce rzeźbiarskiej i malarskiej, 
w architekturze, w fotografii i w filmie. Zarówno archiwa luterańskie (np. w Pszczynie 
czy w Cieszynie), w których przechowuje się dokumenty z przeszłości, jak i tech-
niczne media pamięci, które konserwują nie tylko język, ale głosy, dźwięki i obrazy, 
otwierają innego rodzaju, specyficzny dostęp do pamięci kulturowej. Jak uważa  
A. Assmann4: „Pismo podążając za językiem zapisuje inaczej i co innego niż obrazy, 
które rejestrują wrażenia i doświadczenia niezależnie od języka”. 

Do mediów pamięci należą także miejsca, które, jak pisze Assmann, za sprawą 
„religijnie, historycznie czy biograficznie ważnych wydarzeń, przeobrażają się w miej-
sca pamięci. Miejsca mogą uwiarygodnić i przechować pamięć nawet w czasach 
zbiorowego zapominania”5. W kulturze pamięci luteranów są nimi kościoły leśne, 
np. Kamień przy Równicy w Beskidach, gdzie zbierali się na nabożeństwach ich 
przodkowie prześladowani w czasach kontrreformacji. Dzisiejsi ewangelicy chętnie 
poszukują takich miejsc i odnajdując je, w pewien sposób je reanimują. Szczególna 
rola w pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego przypada górnośląskim oddziałom 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, które skupiają ludzi zainteresowanych 
przeszłością i teraźniejszością protestantyzmu i preferujących formy pamięci in-
dywidualnej i komunikacyjnej.

Z pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego i kulturowej pamięci śląskich 
luteranów łączy się dzisiaj proces pamiętania (lub upamiętniania) przebiegający 
w obszarze napięcia pomiędzy subiektywnym doświadczeniem, naukowo zobiek-

4 A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, w: M. Saryusz-Wolska 
(red.) (zob. przypis 1), s. 113.

5 Tamże, s. 113.
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tywizowaną historią i pamięcią zbiorową. Ponieważ dokonuje się w chwili obecnej 
wymiana pokoleń, powstaje pytanie, czy nowe, młode pokolenie ewangelików 
śląskich będzie zainteresowane przenoszeniem wspomnień i historycznej wiedzy 
na współczesne nośniki informacji i czy będzie otwarte na wielość interpretacji 
przekazów, których, jak podkreślają badacze pamięci kulturowej, nie da się ujed-
nolicić ani zinstrumentalizować politycznie. 
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Anna Siemieniec, Edward Skubisz  

Fundacja Dom Pokoju, Wrocław

Bonhoeffer, Jacob, Stein, Staritz:  
spotkania z przedwojennymi  
wrocławskimi teologami.  
Projekt Religia – Kultura – Edukacja

 

Spacerując uliczkami otaczającymi wrocławski rynek, dochodzę do kościoła 
św. Elżbiety. Na placu przed kościołem napotykam pomnik przedsta-

wiający korpus klęczącej postaci – anonimowej do momentu przeczytania tablic 
umieszczonych przed pomnikiem. Dietrich Bonhoeffer... Czytając tekst w języku 
polskim i niemieckim, dowiaduję się, że był wrocławianinem żyjącym w I połowie 
XX w., ewangelickim księdzem i teologiem, że działał w niemieckim ruchu oporu 
przeciw narodowemu socjalizmowi oraz że zginął męczeńską śmiercią w obozie 
koncentracyjnym we Flossenbürgu.

Pomnik na jednym z głównych placów Wrocławia zachowuje pamięć, przypomina, 
naznacza miasto świadectwem życia i śmierci Dietricha Bonhoeffera (1906–1945). 
W obliczu wyjątkowej myśli teologicznej, jaką pozostawił, a przede wszystkim wobec 
jego postawy życiowej, która ostatecznie doprowadziła go do śmierci męczeńskiej, 
pomnik dla Bonhoeffera to za mało. Przechodząc placem przed kościołem św. 
Elżbiety, widzę miedziany korpus człowieka, po przeczytaniu tablic znam już jego 
imię i nazwisko, ale jednocześnie zadaję sobie pytania: Jakie znaczenie dla mnie 
ma jego życie i śmierć? Jak odpowiem dziś na pytania, które stawiał? Czy są one 
aktualne dla współczesnego człowieka? Podając przykład pomnika D. Bonhoeffera 
jako monumentum, powszechnej formy ocalania pamięci o osobach lub wydarze-
niach, dotykam pytania nie tylko o narzędzia zachowywania dziedzictwa duchowego 
poprzez pomniki, tablice pamiątkowe, nazwy ulic, parków, ale również o możliwości 
jego ożywiania w duchowości współczesnego społeczeństwa.

Bonhoeffer to jeden z kilku znakomitych przedwojennych wrocławskich teo-
logów. Spacerując ulicami dzielnicy Ołbin, napotykam ślady życia świętej wrocła-
wianki Edyty Stein (1891–1942) – siostry Teresy Benedykty od Krzyża, patronki 
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Europy. Jej dom znajduje się przy ul. Nowowiejskiej 38. W pobliskim parku, na-
zwanym ku jej pamięci parkiem Świętej Edyty Stein, znajduje się granitowy obelisk 
ze słowami „Bóg jest prawdą. Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie 
wiedział”. Edyta Stein, wrocławska Żydówka, która przyjęła chrześcijaństwo, tak jak 
Dietrich Bonhoeffer otwarcie przeciwstawiała się systemowi nazistowskiemu oraz 
prześladowaniom narodu żydowskiego. Tak jak on zginęła śmiercią męczeńską, 
ona – w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

We wnętrzach kościołów wiele jest epitafiów, tablic i napisów upamiętniających 
zasłużone osoby, znaczące lub przełomowe wydarzenia. Czasem jedynie dzięki nim 
możemy poznać nazwiska godnych pamięci osób. We wrocławskim kościele św. 
Marii Magdaleny znajduje się tablica z inskrypcją „In memoriam Katharina Staritz 
(1903–1953). Teolog ewangelicki – wikariusz miejski we Wrocławiu. Słowem 
i czynem okazała w czasach narodowego socjalizmu chrześcijańską miłość prze-
śladowanym siostrom i braciom pochodzenia żydowskiego i była z tego powodu 
prześladowana”. Jej postać jest praktycznie nieznana, nie tylko w społeczności 
wrocławian, ale również wśród protestantów mieszkających w stolicy Dolnego 
Śląska. Katharina, jako wrocławski pastor, w 1941 roku, w otwartym liście do 
wszystkich pastorów ewangelickich, wypowiedziała swój sprzeciw wobec obowiąz-
ku noszenia gwiazdy Dawida przez ludność niearyjską. Nakaz ten dyskryminował 
niearyjskich członków parafii m.in. poprzez odmówienie możliwości uczestnictwa 
w nabożeństwach. Odważna wypowiedź Kathariny niosła za sobą poważne konse-
kwencje, takie jak: zawieszenie jej przez władze kościelne w sprawowanej funkcji, 
zmuszenie do opuszczenia miasta oraz dalsze prześladowania przez gestapo, łącznie 
z zamknięciem w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

W historii przedwojennego Wrocławia osobowością zupełnie zapomnianą, 
o której nie mówią ani pomniki, ani tablice pamiątkowe, jest niemiecki rabin Benno 
Jacob (1862–1945). Wyższe wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Wrocław-
skim oraz w Żydowskim Seminarium Teologicznym. Studiował języki klasyczne 
i orientalne, będące głównym przedmiotem jego zainteresowań filologicznych 
przez całe życie. Działał również w zarządzie Centralnego Związku Obywateli 
Niemieckich Wyznania Żydowskiego. Był dumny z tego, że jest Niemcem. Jed-
nocześnie, pełniąc funkcję rabina, był aktywnym obrońcą praw obywatelskich 
niemieckich Żydów. Nie tylko w ten sposób działał przeciwko antysemityzmowi. 
Jako autor wielu ksiąg z zakresu egzegezy biblijnej w obronie tradycji żydowskiej 
wypowiadał się również na polu teologii. Pisał o poszanowaniu Tory przez chrze-
ścijańskich egzegetów, którzy na Stary Testament patrzyli tylko przez pryzmat 
Nowego Testamentu. Benno Jacob tuż przed II wojną światową w 1938 roku 
uciekł do Londynu, gdzie kontynuował studia.

Wspomniani wrocławianie to czworo przedwojennych niemieckich teologów, 
których łączy otwartość na problemy współczesnego społeczeństwa, a przede 
wszystkim odważna postawa w walce z nazizmem oraz antysemityzmem. Świadec-
two ich życia, jako dziedzictwo duchowe Wrocławia, stało się przedmiotem badań 
podjętych w projekcie Religia – Kultura – Edukacja, prowadzonym przez Fundację 
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Dom Pokoju. Jest on próbą ożywienia w świadomości wrocławian pamięci o nie-
mieckich obywatelach naszego miasta. Jednocześnie jest przypomnieniem war-
tości, które kształtowały ich życie, a także okazją do postawienia nam wszystkim, 
ludziom w dynamicznej cywilizacji XXI wieku, pytań, które stawiali sobie teologowie 
niemalże wiek wcześniej: Kim jest dla mnie Bóg dzisiaj?

Projekt Religia – Kultura – Edukacja, jako długofalowa i wielopłaszczyznowa 
inicjatywa założyciela Fundacji Dom Pokoju, Edwarda Skubisza oraz Anny Sie-
mieniec, realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem im. Edyty Stein, Polską 
Sekcją Międzynarodowego Towarzystwa im. Bonhoeffera, Ewangelikalną Wyższą 
Szkołą Teologiczną, Papieskim Wydziałem Teologicznym. Jego nadrzędnym ce-
lem jest spojrzenie na kulturotwórczy aspekt religii i stworzenie przestrzeni do 
dyskusji wokół pytań o wzajemne relacje pomiędzy teologią a kulturą, sztuką 
i społeczeństwem.

Pierwszy etap projektu, realizowany od września 2012 do stycznia 2013 
roku, dotyczył tematu: Bonhoeffer, Jacob, Stein, Staritz: spotkania z przedwojen-
nymi wrocławskimi teologami. W cyklu czterech spotkań o charakterze warszta-
tów, odbywających się w Domu Edyty Stein we Wrocławiu, podjęliśmy otwartą 
dyskusję – refleksję na temat znaczenia myśli tych teologów w naszych czasach, 
bazując na wybranych fragmentach ich tekstów, czytanych podczas spotkania. 
Każdy z teologów reprezentowany był przez eksperta, który w dyskusji stawał się 
jakby głosem teologa, przywołującym jego myśl oraz postawę życia. Założeniem 
projektu było stworzenie otwartej przestrzeni do rozmowy oraz nadanie spotka-
niom charakteru warsztatów, w których realizatorzy razem z uczestnikami projektu 
zapoznają się z życiorysami teologów oraz poddadzą analizie i refleksji fragmenty 
ich tekstów. Owa przestrzeń – miejsce spotkania uzyskała wielopłaszczyznowy wy-
miar: osobowo, jako miejsce ekumenicznego spotkania między samymi teologami 
oraz między nimi a współczesnymi wrocławianami, natomiast teoretycznie – jako 
miejsce spotkania pomiędzy religią, kulturą i edukacją.

Dzięki zaangażowaniu w przygotowanie i przeprowadzenie spotkań dyrek-
tora Domu Edyty Stein – pani Małgorzaty Linowskiej oraz reprezentujących 
postaci teologów dr Marii Zwiefki (Polska Sekcja Międzynarodowego Towa-
rzystwa im. Bonhoeffera), mgr Anny Rambiert (Papieski Wydział Teologiczny), 
s. Marii Karoliny Płóciennik (Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej) oraz 
ks. Dawida Mendroka (Kościół Ewangelicko-Augsburski) dyskusje nabrały cha-
rakteru swobodnej rozmowy, do której zaproszeni zostali pozostali uczestnicy 
spotkań – wrocławianie.

Zrealizowany pierwszy etap projektu pozwolił na przedstawienie sylwetek 
teologów, w szczególności w świetle ich postawy życiowej wobec współczesnej im 
sytuacji politycznej w Europie. Podczas spotkań wspólnie szukaliśmy odpowiedzi 
na pytania, co łączy te postaci jako teologów, świadków wiary oraz co je różni 
w wypełnianiu swojego powołania.

W niedzielę 14 października 2012 roku w ramach Weekendu z Edytą Stein 
rozpoczęliśmy cykl spotkań o czterech przedwojennych wrocławskich teologach. 
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Spotkanie miało tytuł: Teologia przeciwko nazizmowi1. Jego otwarciu towarzyszył 
wernisaż wystawy malarstwa Macieja Hoffmana, Nicoli Tucker oraz Nadiyi Pavliv-
-Tokarskiej pt. Sztuka Pojednania, związanej z tematyką holokaustu.

Podczas spotkania przybliżyliśmy biografie teologów oraz przeczytaliśmy ich 
teksty dotykające problematyki antysemityzmu oraz nazizmu. Dyskusja została 
otwarta pytaniem: Jak sprawić, aby postawę tolerancji z otwartością na dialog 
i szacunek wobec ludzi innych wyznań czy narodowości przenieść na grupę osób 
niezainteresowanych porozumieniem?

W kontekście poruszonej problematyki od uczestników spotkania usłyszeliśmy 
historie rodzin polsko-ukraińskich oraz polsko-niemieckich, w których aspekt róż-
nic religijnych stał się zarzewiem konfliktów – wewnątrzrodzinnych oraz ogólno-
społecznych. Przytoczone zostały historie powojennych przesiedleń, z Ukrainy do 
Polski, z Polski do Niemiec, oraz problemy wskutek nich zaistniałe na płaszczyźnie 
wyznaniowej. Dr Maria Zwiefka skomentowała: „Nie ma jasnej i prostej odpowiedzi 
na to pytanie. Jednak myślę, że zrobiono dużo i jest dużo do zrobienia. To jest 
taka praca od podstaw, która zależy od oddolnego kościoła. Myślę, że w kościele 
powinno prowadzić się więcej rozmów, spotkań dotyczących innych religii, odno-
śnie ich myślicieli również. Ważne jest szukanie porozumienia ponad podziałami”.

Problem powojennych uprzedzeń narodowościowych poparto przykładem wy-
pędzeń i przesiedleń – niemieckie Breslau, miasto naszych czterech teologów, stało 
się polskim Wrocławiem, tak samo jak polski Lwów zamieniony został na ukraiński 
Львів. Po wojnie bardzo trudno było budować kontakt pomiędzy poprzednimi, nie-
mieckimi mieszkańcami miasta a nowymi, polskimi osiedleńcami, w szczególności 
przybyłymi ze Wschodu. Jako kierunek działania prowadzący ku przezwyciężeniu 
nacjonalizmu podano troskę o spotkania na płaszczyźnie międzynarodowej i międzyre-
ligijnej, wzajemne poznanie, a zarazem odważne przeprowadzanie trudnych rozmów, 
które prowadzą do pojednania. W dyskusji padły stwierdzenia, iż powinniśmy pogo-
dzić się z zaistniałą historią – w obecnej sytuacji jako mieszkańcy Wrocławia mamy 
obowiązek mówić o tych, którzy mieszkali w naszym mieście, oczekując tego samego 
od społeczności, które współcześnie zamieszkują byłe miasta polskie. Jako przykład 
działalności upamiętniania historii niemieckiego Breslau podano opracowanie biogra-
fii Bonhoeffera przez Annę Morawską, a także pracę Towarzystwa im. Edyty Stein.

1 Wybór tekstów czytanych podczas 1. spotkania: D. Bonhoeffer, Wybór Pism, oprac. A. Morawska, 
Warszawa 1970, s. 61, 155-157, 161, 170-171, 214-217, 224, 227; Tenże, Ethics, London 1985, s. 
202, 208; E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer, Bielsko-Biała 1996, s. 47, 48, 69, 127; B. Jacob, Der Duft 
der Thora schwindet nicht. Zu Benno Jacobs Leben und Werk. (Niepublikowany tekst Benno Jacoba 
zawarty w wykładzie Pani A. Jürgensen pt. Die Thora zum Glänzen bringen. Die Wiederentdeckung 
der Bibelkommentare Benno Jacobs, wygłoszonym w Bad Herrenalb w dniach 22-24 listopada 2002 r.); 
E. Stein, Edith Stein Gesamtausgabe, T. 1: Aus dem Leben einer jüdischen Familie und weitere autobio-
graphische Beiträge, Freiburg im Breisgau 2002, s. 374-375; T. 2: Selbstbildnis in Briefen I (1916–1933), 
Freiburg 2000, s. 251, 254, 273, 277; T. 3: Selbstbildnis in Briefen II (1933–1942), Freiburg 2000, 
s. 373; H. Erhart, I. Meseberg-Haubold, D. Meyer, Von der Gestapo verfolgt, von der Kirchenbehörde 
fallengelassen: Katharina Staritz (1903–1953), Neukirchen-Vluyn 2002, s. 393.
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Kolejne spotkanie w ramach projektu odbyło się 22 listopada 2012 roku 
i dotyczyło zagadnienia religii w życiu czterech teologów2. Pierwsze pytanie do-
tyczyło podobieństw między prezentowanymi postaciami i tego, co ich łączy jako 
teologów oraz świadków wiary. Religia pokrywała się z codziennością, w której 
żyli. Realizowali miłość do Boga w codziennej praktyce, w niej ofiarowali Mu swoje 
życie. Każda z postaci miała wielką odwagę przeciwstawiania się złu. Dzięki takiej 
postawie stali się świadkami swojej wiary.

Teologowie reprezentowali różne religie. Jednakże różnice wyznaniowe nie były 
dla nich przeszkodą w traktowaniu na równi wszystkich ludzi. W wierze docierali 
do głębi swojej religii, do jej istoty, jaką jest miłość do drugiego człowieka. Nie 
było dla nich ani narodowych, ani wyznaniowych barier, by dla człowieka innego 
wyznania narażać życie. Ta różnica wyznania pomiędzy teologami ma szczególną 
wartość. Jednocześnie każdego z nich charakteryzowało głębokie poczucie swo-
jej tożsamości religijnej. To pozostawanie w obrębie własnej tożsamości zostało 
wskazane jako warunek konieczny do empatycznego spotkania się z drugą osobą, 
do jej zrozumienia, wczucia się w jej sytuację, częstokroć bolesną i tragiczną.

Według s. Karoliny Płóciennik ważna dla Edyty Stein jest miłość do Chrystu-
sa i z tego powodu święta wskazuje, by kochać nie tylko ludzi, których lubimy, 
rodzinę czy przyjaciół, ale wszystkich ludzi spotykanych w codzienności, nawet 
tych, którzy nas krzywdzą. Edyta Stein była dumna ze swojej tożsamości – będąc 
katolicką siostrą, a jednocześnie Żydówką, członkiem narodu Izraela.

Według dr Marii Zwiefki Bonhoeffer pyta o znaczenie Chrystusa w naszej 
rzeczywistości. To odniesienie wymaga od nas podjęcia czynów odpowiedzialnych 
z wolnego ryzyka wiary – jak to mówi Bonhoeffer, gdzie decyzje podejmowane 
codziennie są obarczone ryzykiem. „Nie możemy się uspokoić tym, że wyznajemy 
jakiś światopogląd chrześcijański, że mamy gotowy zestaw zasad zawsze aktual-
nych. Tylko każda aktualna chwila powie ci, co masz robić” – dodaje dr Zwiefka.

Jakie spostrzeżenia względem religii nasunęły się przy postaci Benno Jacoba? 
Religia jest dla niego tradycją sięgającą do Abrahama. Sam Jacob wskazuje, że 
Abraham i Tora to jedno, ponieważ Abraham to przymierze. „W historię Abrahama 
wpisana jest akeda, czyli ofiara z własnego syna – która bądź co bądź nie doszła 
do skutku – bo, jak pisze Jacob, i Bóg, i Abraham wiedzieli, że nie można zamor-
dować człowieka. Jacob właśnie w ten sposób racjonalizuje sobie dramatyczną dla 
narodu Izraela rzeczywistość. Historia, jaka miała miejsce w czasie szczególnego 

2 Wybór tekstów czytanych podczas 2. spotkania: D. Bonhoeffer, Wybór Pism..., s. 15, 21, 22, 52, 55, 58, 
158, 159, 167, 239-241, 265-267, 272, 273;  B. Jacob, Die Erzväter, w: Der Morgen, Berlin, 1925–1926, 
Z. 6 (Februar, 1926), s. 671-672; E. Stein, R. Ingarden, Autoportret z listów: Listy do Romana Ingar-
dena, Kraków 2004, s. 67, 96; E. Stein, Dzieje pewnej żydowskiej rodziny, Kraków 1982, s. 44, 362; 
Eadem, Wiedza Krzyża, Kraków 1998, s. 181;  Eadem, Autoportret Edyty Stein w jej twórczości. Wybór 
pism duchowych, Poznań 1999, s. 19, 47-48, 218;  Eadem, Autoportret z listów: 1916–1933, Kraków 
2003, s. 35, 125-126; Christliche Frauen im Widerstehen gegen den Nationalsozialismus. Häftlinge 
im Frauen-KZ Ravensbrück 1939 bis 1945, Berlin 1999, s. 46-47; G. Schwöbel, Ich aber vertraue. 
Katharina Staritz, Eine Theologin im Widerstand, Frankfurt a. M. 1990, s. 174-175.
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prześladowania Żydów, musiała mieć taką postać. W tym swoim pogodzeniu 
wprowadzał też jakiegoś ducha miłosierdzia w otaczającą go rzeczywistość” – 
komentuje mgr Anna Rambiert.

Katharina Staritz w swojej działalności tak jak inni potępia hipokryzję zauwa-
żalną w strukturach kościelnych, a także wśród wiernych.

Podczas spotkania dotyczącego zagadnienia kultury, które odbyło się 13 
grudnia 2012 roku, dyskusję rozpoczęliśmy analizowaniem praktycznej aktywnej 
postawy czterech teologów względem współczesnej im kultury i społeczeństwa3. 
Bardzo istotne stały się słowa Bonhoeffera o sferze rzeczy przed-ostatecznych 
i ostatecznych – w których mówił o życiu doczesnym, rzeczywistości i o ducho-
wym, metafizycznym zjednoczeniu z Bogiem. Nie rozdzielał on tych sfer wiary, 
ale widział konieczność przenoszenia wartości duchowych – chrześcijańskich 
w konkretne sytuacje realnego życia, przechodzenie od frazesu słowa do konkretu 
działania. „Całość myśli Bonhoeffera właściwie na tym się opiera, a praktycznie to 
jest niezwykłe, że bohatersko wcielał w życie to, co głosił słowem, to co myślał 
i co mówił, aż do czynu – udziału w spisku na Hitlera” – stwierdza dr Zwiefka. 
„[…] Kościół milczał, gdy powinien krzyczeć w obronie niemego, czyli bezbron-
nego, np. prześladowanego Żyda” – dodaje dr Zwiefka.

Podobnie Katharina Staritz w praktyczny sposób zareagowała na sytuację 
społeczną, otwarcie przeciwstawiając się Kościołowi, który przez dyskryminację 
niearyjskich chrześcijan sam zaprzeczał temu, czego nauczał.

Edyta Stein, tak jak wcześniej wspomniani teologowie, odpowiedziała praktycznie 
na sytuację społeczną poprzez zauważenie, że w trakcie kryzysu gospodarczego to 
konieczność zmobilizowała kobiety do równorzędnej pracy z mężczyznami. Stwierdziła, 
że skoro kobiety mogą pracować, to również powinny mieć możliwość kształcenia, 
decydowania o sobie, a w małżeństwie powinny być traktowane na równi z mężczyznami.

Według Benno Jacoba w Izraelu nie ma różnicy między kulturą a religią. W swo-
ich komentarzach odnośnie do kultury porusza on jednak problem ustanawiania 
i respektowania praw przez dane społeczności, narodowości. Wskazuje różnicę 
między prawem ustanowionym przez ludzi, obowiązującym na równi wszystkich, 
również tych, którzy je ustanawiają, a prawem narzucanym z góry przez dominującą 
grupę społeczną, nierespektującą wolności i równości obywatelskiej. Przykładem 
jest stosunek nazistów do Żydów.

Kolejnym ważnym zagadnieniem, poruszonym w rozmowie, były refleksje 
dotyczące pojęcia kultura oraz postawione pytanie: Czy teksty nazistów to rów-
nież element kultury? Padło stwierdzenie, iż teologowie nie postrzegali tego, co 
się dzieje jako zjawiska kultury, wręcz przeciwnie, jako jej destrukcję. „Począwszy 

3 Wybór tekstów czytanych podczas 3. spotkania: D. Bonhoeffer, Wybór Pism, oprac. A. Morawska, 
Warszawa 1970, s. 137-142, 145-149, 175-179, 187-200, 203, 206, 209, 223, 225, 244, 245, 250;  
Idem, Ethics, wyd. E. SCM Press Ltd London 1985, s. 133, 138, 227; E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer, 
Bielsko-Biała 1996, s. 99, 100; B. Jacob, The Second Book of the Bible: Exodus, New Jersey 1992, 
s. 1077-1078; E. Stein, Kobieta – Jej zadanie według natury i łaski, Tczew–Pelplin 1999, s. 126-133; 
G. Schwöbel (zob. przypis 2), s. 77-78; 120-121, 124-127.
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od języka, po wszystkie inne elementy kultury, one wszystkie mają służyć poro-
zumieniu, dialogowi, ludziom i w tym pojęciu można mówić o kulturze. Więc nie 
można uznać, że ci ludzie sprzeciwiali się kulturze, potępiali świat. Oni próbowali 
uratować nie tylko prawdziwą etyczność, prawdziwą religię, ale i kulturę” – ko-
mentuje uczestnik dyskusji.

Ostatnie spotkanie poświęcone teologom, dotyczące zagadnienia edukacji 
odbyło się 17 stycznia 2013 roku4. Rozpoczęliśmy je stwierdzeniem, iż edukacja 
jest procesem kształtującym wartościowego człowieka. Nie zawęża się jedynie do 
instytucji edukacyjnych, jest również obecna w Kościele, na katechezie, a przede 
wszystkim w rodzinie. Dotyczy ona zarówno młodych ludzi, jak i starszych – uczy-
my się przez całe życie, najczęściej poprzez codzienną komunikację. 

Bonhoeffer był bardzo dobrze wykształcony, miał świadomość jak wiele nauczył 
się w domu rodzinnym. Sztuka, muzyka, literatura były dla niego bardzo istotne. 
Jako filozof i teolog szczególnie cenił antropologię oraz teologię. Bardzo ważne 
było dla niego być formowanym i formować ludzi na wzór Chrystusa. Utworzył 
niezależne od państwowych struktur kościelnych seminarium Finkenwalde, jako 
alternatywne dla oficjalnych instytucji miejsce kształcenia teologów protestanckich.

Edyta Stein natomiast poświęciła się sprawie edukacji kobiet. Pracując jako 
nauczycielka oraz pedagog wygłaszała wykłady dotyczące kształcenia, zwłaszcza 
dziewcząt. „Ona widzi ideę edukacji w kształtowaniu człowieka, w jego człowie-
czeństwie, u kobiet, w kobiecości, indywidualności. Jednocześnie bierze pod uwa-
gę, że to nie my kształtujemy tę drogę, to Bóg ma jakiś plan wobec nas. Dobry 
wychowawca uczy podopieczne rozpoznawać Boży głos […]. Wzór wychowania 
widziała w domu rodzinnym, sama dla tych dziewcząt stała się matką” – komen-
tuje s. Karolina Płóciennik.

Benno Jacob pisze natomiast o pobożności, poszanowaniu – nie o strachu 
czy niepokoju względem Boga. Edukacja zaczyna się od osobistego wezwania, 
gdy bierzemy Boga jako nauczyciela. Jako student Jacob był dość niepokorny, był 
postępowym Żydem, wolnomyślicielem. Uczył, by nie bać się Boga – szanować 
Boga to coś innego niż się Go bać.

Katharina Staritz od początku była nauczycielką w kościele, prowadziła ka-
techezy dla dzieci w szpitalach. „Dla mnie inspirujące było, jak rozmawiała z ko-
bietami o codziennym życiu, a było ono trudne w tych powojennych czasach. 
We Wrocławiu przez przesiedlenia panował ogromny chaos. Katharina starała 
się odpowiedzieć jak być w tych czasach wierzącym, jak być człowiekiem w tym 
chaosie” – komentuje Edward Skubisz.

Tekst Kathariny skłonił również do refleksji nad szerokim zasięgiem edukacji. 
„Dla mnie jest ważna edukacja, jako codzienna otwartość na moje życie, ciągła 

4 Wybór tekstów czytanych podczas 4. spotkania: D. Bonhoeffer, Wybór Pism..., s. 94, 95, 99, 100, 
163, 164, 167, 217-221, 226; B. Jacob, Die Akeda, Der Morgen, Monatsschrift der Juden in Deutsch-
land, Jg. 1927/28, 2 (Juni 1927), s. 155-157,159; E. Stein (zob. przypis 3), s. 182-183, 188-191, 
207-208; G. Schwöbel (zob. przypis 2), s. 180-184.



41

refleksja nad rzeczywistością, przeżywanymi sytuacjami, ludźmi, których spoty-
kam, analiza tego sprawia, że buduję albo że niszczę – siebie czy inne osoby. 
Edukacja, refleksja i ewaluacja – zastanawianie się nad sobą, własnym sumieniem. 
Wspomniane sztormy ludzkiego sumienia – to jest bardzo ważne, nie tylko wiedza, 
poznanie, rozwijanie intelektu, ale też rozwijanie postawy swojego człowieczeństwa, 
sumienia” – dodaje Anna Siemieniec. 

W spotkaniach każdorazowo brało udział około 25 osób. W tej grupie warsz-
tatowej zrealizowaliśmy pierwszy etap projektu, który w zamierzeniu realizatorów 
zostanie podsumowany spotkaniem seminaryjnym o charakterze ekumenicznym.

Celem realizacji pierwszego etapu projektu było m.in. poinformowanie wro-
cławian o szczególnym udziale czterech teologów w publicznej debacie na temat 
religii, kultury i edukacji. Stworzyliśmy przestrzeń wzajemnego dialogu pomiędzy 
teologami, jak również pomiędzy nimi a nami – uczestnikami i realizatorami pro-
jektu – współczesnymi studentami tych teologów.

Fundacja Dom Pokoju, jako organizacja prowadząca dział Edukacji Pokoju, 
w którego ramach realizuje działania kierujące ku dialogowi międzykulturowemu 
oraz międzyreligijnemu, uznała sensowność oraz konieczność realizacji tego typu 
spotkań, jako formy upamiętniania oraz ożywiania dziedzictwa duchowego Dolnego 
Śląska. Zrealizowany cykl czterech spotkań jest początkiem działań zmierzających 
do popularyzacji i zgłębienia zagadnienia. Chcielibyśmy kontynuować naszą pracę 
w kolejnych trzech latach, dążąc do utworzenia trwałego ekumenicznego Centrum 
Myśli Wrocławskich Teologów. Przeprowadzenie pierwszego etapu projektu pokazało 
nam, że jesteśmy na odpowiedniej drodze, wiodącej ku wydarzeniom planowanym 
na rok 2016, kiedy to Wrocław jako Stolica Kultury będzie miejscem spotkań dla 
wszystkich Europejczyków.

W szczególności dzięki myśli teologicznej Dietricha Bonhoeffera mamy moż-
liwość łączenia sfer edukacji, kultury oraz religii – co wciąż jest wyzwaniem dla 
Fundacji Dom Pokoju, dla wrocławian, dla naszego społeczeństwa. Dlatego też 
będziemy kontynuować naszą pracę.
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Niematerialne  
dziedzictwo kulturowe  

– tradycja, obyczaje,  
święta, wiedza,  

sztuka widowiskowa
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dr Adam Jankiewicz 

Dyrektor Zespołu Prezydialnego przy Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa

Ochrona niematerialnego  
dziedzictwa kultury szansą  

dla wielokulturowych regionów

 Konwencja UNESCO po ratyfikacji i promulgacji jako krajowe źródło prawa 
obowiązującego – uwagi wstępne

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., po ratyfikacji Kon-
wencja UNESCO z 2003 r. stała się źródłem powszechnie obowiązującego prawa 
RP (art. 87 ust. 1 Konstytucji). Tekst jej ogłoszony został następnie w Dzienniku 
Ustaw Nr 172 (poz. 1018) wraz z Obwieszczeniem Rządowym z dnia 29 maja 2011 
r. w sprawie mocy obowiązującej. Ratyfikacja Konwencji dokonana została w trybie 
art. 89 Konstytucji na podstawie ustawy z dnia 22 października wyrażającej zgodę 
na ratyfikację (Dz. U. Nr 225, poz. 1462). Po dopełnieniu procedury ratyfikacyjnej 
[…] i promulgacji w Dzienniku Ustaw RP Nr 172 z 2011 r. Konwencja z 2003 r. 
w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego stała się od dnia 16 
sierpnia 2011 r. częścią krajowego porządku prawnego i zgodnie z Konstytucją 
„jest bezpośrednio stosowana” (art. 91 ust. 1). Ponadto, ze względu na przyję-
ty kwalifikowany tryb ratyfikacji, stosowanie jej postanowień ma pierwszeństwo 
przed ustawą (art. 91 ust. 2). Zgodnie z Konstytucją, bezpośrednie stosowanie 
dyspozycji norm Konwencji jest możliwe, jeżeli nie jest to uzależnione od wydania 
ustawy oraz jej pierwszeństwo stosowania, wynikające z normy konstytucyjnej, 
ma miejsce wtedy, gdy istnieje kolizja z przepisami właściwej ustawy. Art. 91 ja-
sno określa miejsce ratyfikowanej w trybie kwalifikowanym Konwencji z 2003 r.  
Od dnia 16 sierpnia 2011 r. Konwencja stanowi źródło prawa powszechnie 
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym jej postanowienia 
i dyspozycje wzmacniają istniejący system ochrony prawnej dziedzictwa kulturo-
wego w prawnym porządku Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne dla dalszych rozważań dotyczących sposobów stosowania postanowień 
Konwencji UNESCO z 2003 r. w krajowym porządku prawnym jest przypomnienie 
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faktu, że wszystkie trzy konwencje UNESCO dotyczące generalnych zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego (konwencje z 1972, 2003 i 2005 r.) – tworzą wspólny 
„dopełniający się” system ochrony, obejmujący swym zakresem „wieloraki pejzaż 
dziedzictwa kulturowego” (Sławomir Ratajski). Przypomnijmy, że pierwsza z nich: 
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
z 1972 r. została ratyfikowana jeszcze w czasach PRL i obowiązuje od 29 września 
1976 r. (ratyfikacja, ogłoszenie tekstu i Obwieszczenie Rządowe o mocy obowiązu-
jącej Dz. U. Nr 32, poz. 190, 191). Wpłynęła ona w stopniu zasadniczym przede 
wszystkim na ukształtowanie się systemu ochrony zabytków w krajowym porząd-
ku prawnym (praktyka wykonywania postanowień ustawy z dnia 15 lutego 1962 
r. o ochronie dóbr kultury i ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami). Istotnym dopełnieniem światowego systemu ochrony 
dziedzictwa jest również Konwencja UNESCO sporządzona w 2005 r. w sprawie 
ochrony i promowania różnorodnych form wyrazu kulturowego (ratyfikowana 
przez Rzeczpospolitą Polską, obowiązuje od 17 listopada 2007 r., por. Dz. U. Nr 
215/2007, poz. 1585, 1586).

Te trzy konwencje UNESCO zbudowane są na tym samym systemie wartości, 
reguł i zasad ochrony światowego dziedzictwa kulturowego. Stanowią dopełniające 
się umowy międzynarodowe, poprzez ratyfikację włączone do krajowego porządku 
prawnego. Stwierdzenie to jest ważne dla wykładni przepisów prawa obowiązu-
jącego w Polsce.

W porządku konstytucyjnym, w hierarchicznie zbudowanym systemie prawnym, 
zasadnicze znaczenie dla wykładni norm i przepisów prawa w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego posiada norma konstytucyjna wyrażona w art. 5 Kon-
stytucji RP z 1997 r. Stanowi ona, że jednym z najważniejszych zadań Rzeczypo-
spolitej Polskiej – obok zapewnienia niepodległości i nienaruszalności terytorium, 
gwarantowania wolności, praw i bezpieczeństwa obywateli, zapewnienia ochrony 
środowiska – jest również stanie na straży dziedzictwa narodowego, czyli od-
powiedzialność za jego stan, przetrwanie, w tym i za ochronę dziedzictwa narodo-
wego. Te naczelne podstawowe zadania władz publicznych i wszystkich obywateli, 
gdyż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (art. 
1 Konstytucji), mają być realizowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
Dodajmy, że zgodnie z tradycją konstytucyjną obowiązek ten dotyczy dziedzictwa 
wszystkich obywateli, bez względu na ich etniczność czy pochodzenie regionalne, 
gdyż jest źródłem ich tożsamości, trwania i rozwoju, dlatego art. 6 Konstytucji 
precyzuje to, stanowiąc, że Rzeczpospolita ma obowiązek zapewniania warunków 
upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury. Dziedzictwo kulturowe, spu-
ścizna kulturowa to najważniejsze składniki dóbr kultury wspólnoty obywatelskiej, 
tradycji, pamięci, bogactwa różnorodności. Nieprzypadkowo ustawodawca konsty-
tucyjny użył w art. 5 określenia: „strzeżenie dziedzictwa narodowego” i w art. 6 
określenia: stwarzania „warunków upowszechniania i równego dostępu do dóbr 
kultury”, które jest źródłem „tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”. 
W pojęciach tych zawiera się treść tożsama z rozumieniem pojęć „dziedzictwo kul-
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turalne (kulturowe)” i „dziedzictwo naturalne” (Konwencja z 1972 r.), „dziedzictwo 
niematerialne” (Konwencja z 2003 r.) oraz określenie „różnorodność kulturowa” 
(Konwencja z 2005 r.). Wynika to z reguły spójności systemu prawa i wykładni 
przepisów i norm krajowego porządku prawnego w zgodzie z przyjętymi zobowią-
zaniami międzynarodowymi (art. 87 ust. 1 oraz art. 91 Konstytucji RP z 1997 r.).

W związku z powyższym stosowanie w systemie prawa krajowego postano-
wień Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, od dnia 16 sierpnia 2011 r., rozpatrywać można z dwóch punktów 
widzenia:
I. w warunkach prawa obowiązującego „de lege lata” (hic et nunc), w niespój-

nym systemie przepisów, z koniecznością stosowania wykładni systemowej 
i celowościowej. Ten punkt widzenia może okazać się szczególnie istotny 
w pierwszym okresie konstruowania systemu ochrony prawnej niematerial-
nego dziedzictwa kultury; 

II. z perspektywy niezbędnych zmian ustawowych: „de lege ferenda”, których 
celem powinno być zbudowanie spójnego jednolitego systemu ochrony dzie-
dzictwa kulturowego w krajowym porządku prawnym, zapewniającego właściwe 
instytucje i narzędzia ochrony prawnej dziedzictwa materialnego, krajobrazu 
kulturowego, przestrzeni kulturowych oraz dziedzictwa niematerialnego z po-
szanowaniem różnorodności form wyrazu kulturowego.

 Stosowanie postanowień Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochro-
ny niematerialnego dziedzictwa kulturowego – „de lege lata” w ramach 
obowiązującego systemu prawa

Przyjmując prymat normy konstytucyjnej, zawartej w art. 5 i 6 Konstytucji, 
należy zwrócić uwagę, że odwołuje się ona do pojęć „dziedzictwo narodowe”, 
„dobra kultury będące źródłem tożsamości narodu polskiego”. Pojęcia te pojawiają 
się jeszcze w ustawodawstwie zwykłym (np. w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie wojewódzkim, w art. 11 ust. 2 pkt. 7 mowa jest o tym, że samorząd 
wojewódzki prowadzi politykę „wspierania rozwoju kultury oraz sprawuje opiekę 
nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalnym wykorzystaniem). Większość 
pozostałych, obowiązujących w krajowym porządku prawnym, regulacji prawnych 
odwołuje się do pojęć ochrony zabytków (rozumiejąc przez to ochronę obiektów 
i zjawisk), traktując to jak część ochrony dziedzictwa. Przyczyny tego stanu rzeczy 
są oczywiste i nie wymagają specjalnego komentarza. Dodajmy tylko, że w niczym 
nie może to naruszać stanu rzeczy, w którym dobrem chronionym konstytucyjnie 
w Rzeczypospolitej Polskiej jest „dziedzictwo narodowe”.

Konstytucja oraz ratyfikowane i włączone do krajowego porządku prawnego 
konwencje UNESCO z 1972, 2003 i 2005 r. używają nadrzędnego pojęcia „dziedzic-
two” (narodowe, kulturalne, naturalne, niematerialne, kulturowe). Według definicji 
zawartych w Konwencji z 1972 r. dziedzictwo kulturalne to zabytki, zespoły bu-
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dowli, miejsca zabytkowe, pomniki przyrody, formacje geologiczne, fizjograficzne, 
miejsca i strefy naturalne. Te wyznaczniki dziedzictwa materialnego ustawodawca 
krajowy zawarł, trochę inaczej je nazywając, w art. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pozostawiając na boku kwestię pro-
blemów translatorskich, wieloznaczności znaczeń, należy stwierdzić, że w obu 
wyliczeniach chodzi o obiekty i zjawiska umownie przypisane pojęciu dziedzictwa 
materialnego. Interesująca nas Konwencja z 2003 r., włączona do krajowego po-
rządku prawnego, zachowując generalnie istniejący system ochrony, rozszerzyła 
znaczenie pojęcia „dziedzictwo kulturalne” (1972) czy „kulturowe” (2003, 2005) 
o całą grupę zjawisk dziedzictwa duchowego, „niedotykalnego”, które przyjęliśmy 
w języku polskim nazywać „niematerialnym”. Wyrażać się one mają w praktykach, 
zwyczajach, wyobrażeniach, różnych formach wyrazu, w wiedzy, umiejętnościach, 
instrumentach, przedmiotach, artefaktach czy przestrzeniach kulturowych, gdy 
w społecznościach lokalnych, wspólnotach uznawane są za przekazywane z pokolenia 
na pokolenie dziedzictwo. Te zjawiska dziedzictwa niematerialnego dotyczą tradycji, 
przekazów ustnych (język jako nośnik), sztuk, widowisk, spektakli, zwyczajów, 
rytuałów, misteriów, obrzędów religijnych itd. Uznano, że dziedzictwo kulturowe 
wyraża się w obiektach i zjawiskach, zapisane jest w ludzkiej pamięci. Konwen-
cja UNESCO z 2003 r. rozszerzyła znaczenie pojęcia dziedzictwo, a nie stworzyła 
zupełnie nowe. Ta konstatacja, naszym zdaniem, posiada kluczowe znaczenie dla 
wskazania możliwości stosowania w praktyce postanowień Konwencji z 2003, a tak-
że w pewnym zakresie Konwencji z 2005 r. Prawna ochrona zabytków, ochrona 
krajobrazu, ochrona przyrody wpisują się w konstytucyjne pojęcie „stania na stra-
ży dziedzictwa narodowego”. Jest ono obowiązkiem władz publicznych, zarówno 
administracji rządowej, jak i samorządowej, a także wszystkich obywateli. Przypo-
mnijmy, że prawny obowiązek ochrony dziedzictwa, różnie wyrażony (najczęściej 
jako odpowiedzialność za stan kultury, dóbr kultury, zabytków itd.), zawarty jest 
w ustawach samorządowych. Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. 
w art. 7 ust. 1 pkt. 9 zalicza do zadań własnych gminy sprawy „kultury, w tym 
bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami”. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wśród 
zadań publicznych, jakie wykonuje powiat, wymienia „sprawy kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami”. Wspomniane już „wspieranie rozwoju kultury 
oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalnym wy-
korzystaniem” w art. 11 ust. 1 pkt. 7 zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa jest jednym z zadań polityki regionalnej samorządu 
wojewódzkiego. Przywołane przepisy stanowią prawną podstawę odpowiedzialno-
ści władz publicznych za stan i ochronę dziedzictwa kulturowego w różnych jego 
przejawach, które umownie określamy dziedzictwem materialnym, dziedzictwem 
krajobrazu, przestrzeni i od 16 sierpnia 2011 r. również dziedzictwem niemate-
rialnym, utrwalonym w ludzkiej pamięci, zwyczajach, różnych formach ekspresji…

Obowiązek wspólnoty obywatelskiej (Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspól-
nym wszystkich obywateli – art. 1 Konstytucji RP) w zakresie ochrony dziedzictwa 



49

jest na gruncie Konstytucji całkowicie oczywisty. Cechą charakterystyczną obowią-
zującego obecnie systemu ochrony prawnej dziedzictwa kulturowego, obok normy 
konstytucyjnej (art. 5 i 6), postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych 
(konwencji UNESCO z 1972, 2003 i 2005 r.), jest również ustawa szczegółowa, 
stanowiąca podstawę prawną ochrony przede wszystkim materialnego dziedzictwa 
kulturowego w Polsce. Jest nią ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmiana-
mi). Zwróćmy jedynie uwagę, że przywołanie tej ustawy w kontekście wprowadzania 
w życie postanowień Konwencji UNESCO z 2003 r. jest istotne, gdyż stosowana 
odpowiednio, w drodze analogii, może stanowić wystarczającą podstawę prawną 
dla procedur tworzenia rejestrów, ewidencji, systemów ochrony zjawisk dziedzictwa 
niematerialnego. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawiera szcze-
gółowe definicje, określa zakres i sposoby ochrony i opieki nad zabytkami, powołuje 
do życia, określa kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej, 
odpowiedzialnych za stan dziedzictwa kulturowego. Zawiera ona szczegółowe regu-
lacje dotyczące procedur tworzenia ewidencji i rejestrów obiektów objętych ochroną 
(np. art. 7 ustawy). Tworząc zwarty i spójny system ochrony prawnej dziedzictwa 
materialnego, w tym również krajobrazów kulturowych, oparty w dużej mierze na 
postanowieniach Konwencji UNESCO z 1972 r. (według systematyki: identyfikacja, 
ochrona, konserwacja, rewaloryzacja, edukacja), ustawa o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z 2003 r. może być do pewnego stopnia, pomocniczo stosowana 
przy wprowadzaniu w życie postanowień Konwencji UNESCO z 2003 r.

W związku z tym, że w krajowym porządku prawnym zostały jasno i klarownie 
określone  podstawy konstytucyjnej odpowiedzialności władz publicznych i oby-
wateli Rzeczypospolitej Polskiej za stan dziedzictwa kulturowego (narodowego), 
a także uwzględniając fakt, że istnieją szczegółowe regulacje prawne dotyczące 
całego systemu ochrony i opieki nad najcenniejszymi elementami dziedzictwa 
materialnego (zabytki ruchome, nieruchome, archeologiczne, krajobrazy, prze-
strzenie), najważniejsze postanowienia Konwencji UNESCO z 2003 r., odnosząc 
się do jakościowo nowych dziedzin dziedzictwa, mogą i powinny być stosowane 
bezpośrednio (art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP z 1997 r.). Wydaje się to szcze-
gólnie istotne w okresie konstruowania w praktyce systemu ochrony prawnej 
niematerialnego dziedzictwa kultury. Warto w tym miejscu wspomnieć o specyfice 
Konwencji, która w swych postanowieniach szczególną ochroną postuluje otoczyć 
zjawiska mocno związane ze społecznościami lokalnymi, wspólnotami kulturowymi. 
Bezpośrednie stosowanie postanowień Konwencji prowadzić powinno do zwrócenia 
uwagi na nieobjęte dotychczas ochroną prawną zjawiska i obiekty. Zachęca nas do 
tego tekst Konwencji, w którym już w preambule mowa jest o tym, „że istnieje 
daleko idąca współzależność między niematerialnym dziedzictwem kulturowym 
a materialnym dziedzictwem kulturowym oraz dziedzictwem naturalnym”. Ten 
dopełniający system ochrony dziedzictwa materialnego i naturalnego charakter 
postanowień Konwencji z 2003 r. został jeszcze wzmocniony brzmieniem art. 3 
(a), który stanowi, że Konwencja nie może być interpretowana jako zmieniająca 
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lub ograniczająca istniejące normy systemu ochrony dziedzictwa, zbudowanego 
na gruncie Konwencji z 1972 r. Realizacja dyspozycji postanowień Konwencji 
z 2003 r. nie wymaga natychmiastowego opracowywania kolejnej szczegółowej 
ustawy. Choć niewątpliwie w dłuższej perspektywie korzystne byłoby rozważenie 
przyjęcia nowego ustawowego uregulowania, które w sposób spójny potraktowało-
by cały system ochrony prawnej i opieki nad dziedzictwem kulturowym w Polsce. 
Ta uwaga de lege ferenda nie stanowi przeszkody w bezpośrednim stosowaniu 
części postanowień Konwencji. 

Analizując tekst Konwencji UNESCO z 2003 r., łatwo zauważyć, że część jej 
postanowień powinna być realizowana w porządkach krajowych państw – stron 
Konwencji (na poziomie krajowym), a część ewidentnie dotyczy obrotu między-
narodowego (na poziomie międzynarodowym). Z punktu widzenia bezpośredniego 
stosowania w polskim systemie prawnym, pierwszorzędne znaczenie posiadają 
postanowienia „materialne”, odnoszące się do istoty i form ochrony. 

Z tego punktu widzenia duże znaczenie w bezpośrednim stosowaniu Kon-
wencji z 2003 r. posiadają przede wszystkim „Postanowienia ogólne” zawarte 
w rozdziale I (art. 1-3). Określają one cele ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, korzyści wynikające z faktu realizowania postanowień. Zawierają za-
sadnicze definicje tej części dziedzictwa, czym ono jest i jak się wyraża. Istotne 
znaczenie, podkreślające dopełniające, obowiązujące normy prawne, posiada art. 2 
ust. 3, stanowiący, że ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego realizuje 
się poprzez: identyfikację – dokumentację (ewidencja) – badanie – zachowanie/
zabezpieczenie – promowanie – wzmacnianie – przekazywanie (edukacja) formalne 
i nieformalne – rewitalizację.

Każde z tych działań od strony formalnej ma swój odpowiednik w systemie 
ochrony zabytków, w praktyce i doświadczeniu służb konserwatorskich, działa-
niach władz publicznych i przede wszystkim w bogatym doświadczeniu organiza-
cji pozarządowych. W konstruowaniu systemu ochrony prawnej niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego decydujące znaczenie posiada jednak specyfika same-
go zjawiska niematerialności; co do swojej istoty jest ona bardzo odmienna od 
przedmiotu ochrony zabytków. Ta odmienność wymusić powinna inne działania. 
Podjęcie ich postuluje postanowienie zawarte w art. 11 (b). Zgodnie z nim rolą 
władz publicznych jest „określić i zdefiniować różne elementy niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego znajdującego się na jego terytorium, korzystając przy 
tym z pomocy wspólnot, grup oraz właściwych organizacji pozarządowych”. To 
odwołanie się do wspólnot lokalnych, społeczności będących nośnikiem pamięci, 
wartości, tradycji jest w systemie ochrony dziedzictwa niematerialnego czymś ab-
solutnie specyficznym. Rozpoznanie, zdefiniowanie, nazwanie i opisanie wymaga 
zupełnie nowych narzędzi, wiedzy i umiejętności…

Bezpośrednio stosowane mogą być i powinny postanowienia zawarte w III roz-
dziale tekstu Konwencji UNESCO z 2003 r.: Ochrona niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego na poziomie krajowym. Postanowienia zawarte w artykułach od 11 do 
15 zawierają dyspozycje dotyczące wprowadzenia w życie systemu ochrony prawnej 
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niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Stanowią podstawę prawną koniecznych 
działań, jakie powinny podjąć władze publiczne, zarówno administracji rządowej, jak 
i samorządowej, organizacje społeczne (pozarządowe), towarzystwa społeczno-kul-
turalne, organizacje regionalne i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wchodząc 
w szczegóły, należy zwrócić uwagę, że wśród postanowień Konwencji z 2003 r. 
adresowanych bezpośrednio do władz publicznych znajdujemy zalecenie ustano-
wienia jednego lub kilku organów odpowiedzialnych za ochronę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego (art. 13 pkt. b), sporządzenia jednego lub kilku rejestrów 
zjawisk dziedzictwa (art. 12 ust. 1) itd. Wszystkie postanowienia zawarte w rozdziale 
III Konwencji mogą być realizowane zarówno na szczeblu administracji rządowej 
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa), 
jak i samorządowej (departamenty, wydziały, komisje kultury różnych szczebli or-
ganów samorządu terytorialnego). Proponowane formy działania w sensie formal-
nym nie odbiegają od tych przyjętych i realizowanych na gruncie chociażby ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pewna trudność w stosowaniu 
postanowień Konwencji wiązać się może ze wspomnianą już, szczególną filozofią 
działania przyjętą w Konwencji. Zgodnie z nią identyfikacja, rozpoznanie przedmiotu 
ochrony, podejmowane działania, powinny być w decydującym stopniu udziałem 
społeczności lokalnych, środowisk i wspólnot. Z drugiej strony ta specyfika zaleceń 
i postanowień Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego z 2003 r., kładąca nacisk na „oddolne” budowanie systemu ochrony, 
jest też argumentem za bezpośrednim stosowaniem postanowień Konwencji. Powinno 
wytworzyć to określoną praktykę współdziałania społeczności lokalnych (organizacji 
pozarządowych, towarzystw regionalnych, stowarzyszeń kulturowych), władz admi-
nistracji samorządowej i administracji rządowej (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i jego agendy). Zgodnie z filozofią postanowień Konwencji z 2003 r., rola 
władz centralnych powinna być organizacyjna i pomocnicza, a główny cel związany 
z ochroną dziedzictwa powinien być realizowany lokalnie. 

Każda z dyspozycji postanowień Konwencji z 2003 r., zawartych w rozdziale 
III, może być realizowana bezpośrednio. Jest to wystarczająca podstawa praw-
na, szczególnie w fazie budowania systemu zarządzania i odpowiedzialności za 
stan tej części dziedzictwa kulturowego. Wiele zaleceń i postanowień Konwencji 
może z powodzeniem być realizowanych również w ramach systemu i procedur 
określonych np. w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabyt-
kami. Szczególnie w zakresie odpowiedzialności Wojewódzkich Konserwatorów 
Zabytków, prowadzenia rejestrów (ewidencji) zabytków, sporządzania programów 
(krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego) opieki nad zabytkami. 
W tym zakresie dokumenty te mogłyby przyjąć postać „Programów opieki nad 
dziedzictwem kulturowym”.

Przykładowo wskażmy, że efektem bezpośredniego stosowania postanowień 
Konwencji UNESCO z 2003 r. powinny w pierwszej kolejności być:
–  art. 13, pkt. b Konwencji, który określa potrzebę wyłonienia organu odpo-

wiedzialnego za realizację systemu ochrony w ramach administracji rządowej, 
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ustanowienie odpowiednich instytucji (organów) we wszystkich poziomach 
samorządu terytorialnego; organ centralny (zespół, komisja, rada) powinien 
być zdecydowanie bardziej koordynujący, weryfikujący niż stanowiący, organ 
taki mógłby ustanawiać zasady i reguły szczegółowe.

 Postanowienia Konwencji z 2003 r. mogą z powodzeniem być podstawą praw-
ną (art. 13 pkt. b) działania powołanego w roku 2010 przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego – Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kul-
turowego, który dodatkowo uzyskałby cele i kierunki działania określone w art. 
13. Na podstawie tej samej dyspozycji Konwencji posiadającej moc ustawy 
można stworzyć strukturę identyfikacji, ochrony i ewidencji najcenniejszych 
zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego w oparciu o pełnomocników 
marszałków województw samorządowych. Dobrym przykładem takiego dzia-
łania może być praktyka przyjęta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, gdzie powołano już w ramach Departamentu Kultury 
urzędnika odpowiedzialnego za ochronę niematerialnego dziedzictwa kultu-
ry (główny specjalista). Województwo samorządowe jest dobrym miejscem 
budowania systemu ułatwiającego „identyfikację, dokumentację, badanie, 
zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie…” 
(art. 2 ust. 3 Konwencji). Wskazane postanowienia Konwencji stanowią wystar-
czającą podstawę zbudowania struktury ochrony dziedzictwa zarówno w ramach 
współpracy administracji rządowej (np. ministerialnego Zespołu ds. Niemate-
rialnego Dziedzictwa Kulturowego lub Narodowego Instytutu Dziedzictwa), jak  
i samorządowej. Struktury samorządowe stwarzają większe możliwości dla 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, szczególnie z tymi, które działają 
na rzecz niematerialnego dziedzictwa kultury. Pomijając względy celowościowe 
(administracja samorządowa jest znacznie bliżej społeczności lokalnych niż 
centralna administracja rządowa), ważne jest jeszcze raz zwrócenie uwagi na 
odpowiedzialność za wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad 
dziedzictwem i jego wykorzystaniem, jakie ciąży nad samorządem wojewódzkim 
(art. 11 ust. 1 pkt. 7 ustawy o samorządzie wojewódzkim). Zespół koordynujący 
na szczeblu centralnej administracji rządowej i odpowiednie instytucje powo-
łane w ramach struktur samorządowych dodatkowo dają również możliwości 
stworzenia modelu współpracy z organizacjami pozarządowymi w skali całego 
kraju (np. Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Stowarzyszeniem Twórców 
Ludowych, niektórymi fundacjami, jak np. Fundacją na rzecz Niematerialnego 
Dziedzictwa Kultury), a także organizacjami społecznymi w skali lokalnej (or-
ganizacje lokalne, towarzystwa regionalne); 

–  art. 12, ust. 1 Konwencji, który postuluje określenie kryteriów i sposobów 
prowadzenia rejestrów (centralnego, regionalnych i lokalnych), a szczególnie 
ich aktualizowania. Wydaje się, że racjonalne byłoby, aby zadanie takie re-
alizował wspomniany ministerialny Zespół ds. Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego, tym bardziej że kompetencją administracji rządowej jest zgła-
szanie propozycji wpisów na Listy UNESCO (art. 16 i 17 Konwencji).
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–  art. 15 Konwencji, który określa miejsce i rolę organizacji pozarządowych, orga-
nizacji i towarzystw kulturowych w systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
oraz postuluje aktywne włączanie organów samorządu terytorialnego wszystkich 
szczebli do działań związanych z czynną ochroną niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego w społecznościach lokalnych. Zawarta w tym postanowieniu Konwencji 
z 2003 r. dyspozycja stanowi jedną z najistotniejszych cech postulowanego sys-
temu ochrony, który musi dążyć „…do zapewnienia jak najszerszego udziału 
wspólnot, grup oraz, gdy to właściwe, jednostek, które tworzą, zachowują 
i przekazują następnym pokoleniom takie dziedzictwo…”. Można śmiało, po-
wiedzieć, że to postanowienie jest koronnym argumentem przemawiającym za 
koniecznością zbudowania całkowicie nowego systemu ochrony dziedzictwa. 
Musi on być od samego początku zakorzeniony w społecznościach lokalnych, 
gdyż tylko tam znajduje się przedmiot jego ochrony. Istnieje on tylko wtedy, gdy 
nadal żywa jest tradycja, pamięć odziedziczona po przeszłych pokoleniach. Udział 
wspólnot, grup jednostek w systemie ochrony może zapewnić tylko współdziałanie 
organizacji kulturalno-społecznych (często lokalnych) z odpowiedzialnymi za stan 
kultury i dziedzictwa strukturami samorządowymi;

–  (art. 13 i 14 Konwencji), które określają zadania dotyczące ogólnej polityki Pań-
stwa w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury, badań, studiów, 
szkoleń, dokumentacji, edukacji, informacji i popularyzacji, służących zapewnieniu, 
„aby niematerialne dziedzictwo kulturowe było uznawane, szanowane i promo-
wane…”. Określone w tych postanowieniach zalecenia adresowane są w równej 
mierze do agend administracji rządowej (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojewódzkich Konserwatorów 
Zabytków itp.), administracji samorządowej wszystkich szczebli (wojewódzkie, 
powiatowe, gminne – departamenty, wydziały kultury, sejmiki samorządowe). 
Stanowią one też ważne wyzwanie dla wszystkich instytucji kultury, organizacji 
społecznych, szczególnie tych, które od lat zajmują się popularyzowaniem kultury 
tradycyjnej, działają w obszarze tzw. pamięci kulturowej. Wydaje się, że również 
w tym zakresie pożądane jest współdziałanie państwa i społeczeństwa.
Reasumując, należy stwierdzić, że bezpośrednie stosowanie postanowień 

Konwencji, szczególnie w sytuacji wymagającej ukształtowania praktyki, metod 
i sposobów działania, wydaje się najlepszym sposobem implementacji postano-
wień o ochronie niematerialnego dziedzictwa kultury. Zbudowanie efektywnego 
systemu, opartego na współdziałaniu administracji centralnej (Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i jego agendy), administracji samorządowej wszystkich 
szczebli oraz organizacji pozarządowych, szczególnie tych działających na rzecz 
zjawisk kultury, może uzyskać w ten sposób najbardziej adekwatne formy. Ochrona 
niematerialnego dziedzictwa kultury jest obecnie w Polsce poważnym wyzwaniem ze 
względu na skomplikowany i złożony przedmiot ochrony, brak sprawdzonych form 
współpracy na styku działań administracji państwowej (rządowej i samorządowej) 
i społeczności lokalnych będących nośnikiem tradycji, pamięci, praktyk, rytuałów 
i zwyczajów. Problemem dziś nie jest to, czy chronić, ale jak?
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 Stosowanie postanowień Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego – z perspektywy „de lege ferenda” 

Bezpośrednie stosowanie postanowień Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w powiązaniu z obowiązującymi 
przepisami określającymi odpowiedzialność władz publicznych za stan dziedzictwa 
kulturowego oraz szczegółowymi regulacjami przyjętymi w obowiązującym systemie 
ochrony dziedzictwa materialnego powinno doprowadzić do ukształtowania się określo-
nej praktyki spójnego działania na rzecz ochrony, opieki i promocji dziedzictwa kultury. 
Doświadczenia takie powinny zostać wykorzystane przy opracowaniu projektu nowego 
aktu normatywnego, który byłby ustawowym rozwinięciem obowiązku konstytucyjnego, 
zawartego w art. 5 i 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Tylko praktycz-
ne działanie na rzecz uznania, szacunku, promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego 
stworzyć może fundamenty polityki opartej na wartościach określonych w konwencjach 
UNESCO. Wówczas to może okazać się, że istnieje potrzeba legislacyjnego uporząd-
kowania, spójnego ujęcia w jednym akcie normatywnym całej problematyki ochrony 
dziedzictwa kulturowego w RP, według ujednoliconych reguł i zasad. W takim akcie 
normatywnym powinny się znaleźć spójne definicje ustawowe, odpowiednie syste-
matyzacje rodzajów dziedzictwa, zasady zarządzania i zakresy kompetencji organów 
administracji rządowej i samorządowej, powinna zostać określona rola społecznych 
organizacji pozarządowych. W przyszłej ustawie zawrzeć można będzie wiele regula-
cji precyzujących, w oparciu o doświadczenia, praktyki i szczegółowe zadania władz 
lokalnych realizujących zasady prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego. Potrzeba 
podjęcia prac legislacyjnych nad taką spójną systemowo regulacją prawną wynika 
z potrzeby całościowego ujęcia problematyki ochrony prawnej dziedzictwa kulturowe-
go we wszystkich jego wymiarach. Będzie musiała ona uwzględniać postanowienia 
wszystkich konwencji UNESCO z 1972, 2003 i 2005 r., a także postanowienia konwencji 
europejskich, takich jak np. Konwencja Krajobrazowa z 2000 r. (ratyfikowana w 2004 r.), 
Konwencja ramowa Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla 
społeczeństwa z 2005 r. (Faro) czy Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicz-
nego Europy z 1985 r. (Grenada). Ze względu na złożony i niejednorodny charakter 
dziedzictwa kulturowego, na wielowiekowe tradycje wielokulturowości czy chociażby 
tradycje i zabytki dziedziczone w wyniku procesów przemian historycznych w XX wieku 
(takich jak np. zmiany demograficzne, przeobrażenia kulturowe, zmiany granic państwa 
polskiego itp.) i wiele innych zjawisk – nie jest to zadanie łatwe. […] Ideę opracowania 
w przyszłości projektu jednolitej i spójnej ustawy o ochronie dziedzictwa kulturowego 
wzmacnia argument dostosowania systemu ochrony do przyjętych obecnie standar-
dów, gdzie ogromną rolę w systemie ochrony prawnej odgrywa społeczność lokalna.
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prof. dr hab. Sławomir Ratajski 

Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO 

Implementacja Konwencji UNESCO 
w sprawie ochrony kulturowego  

dziedzictwa niematerialnego w Polsce

Zrozumienie koncepcji i ducha Konwencji o ochronie kulturowego dziedzic-
twa niematerialnego z 2003 roku wymaga uwzględnienia kontekstu innych 

dokumentów powstałych na forum UNESCO, dotyczących kultury i dziedzictwa. 
Ich zestawienie, a zwłaszcza konwencji międzynarodowych pozwala na odczytanie 
całości wizji kultury ukształtowanej na przestrzeni ponad czterdziestu lat. Ratyfi-
kowanie przez Polskę Konwencji z 2003 roku w maju 2011 roku dopełnia obszar 
legislacyjny dotyczący kultury zakreślony przez dwie inne konwencje UNESCO: 
Konwencję w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 roku 
i Konwencję w sprawie ochrony różnorodności form wyrazu kulturowego z 2005 
roku, a także Program UNESCO Pamięć Świata, dotyczący ochrony dziedzictwa 
dokumentacyjnego włącznie z dziedzictwem cyfrowym, powstały w 1992 roku. 
Dokumenty te ujmują wieloraki pejzaż dziedzictwa kulturowego ludzkości, wza-
jemnie się uzupełniając.

 Z wielu aspektów na plan pierwszy wysuwają się podstawowe zasady prze-
nikające w różnym stopniu te dokumenty, a mianowicie: równość, różnorodność, 
równowartość, udział w zrównoważonym rozwoju, rola indywidualnego twórcy, 
ale też rola społeczności lokalnej. Twórcy konwencji dostrzegają ogromne znacze-
nie kształtowania warunków rozwojowych opartych na świadomości kulturowej, 
poczuciu tożsamości, formowanej w procesie stopniowej identyfikacji własnego 
dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Wskazują na możliwości istotnego 
udziału kultury w rozwoju. Wspomniane konwencje UNESCO odwzorowują ideę 
tworzenia kontekstu dla dialogu pokoju poprzez uznanie między innymi różnorod-
ności i równowartości wyrazu kulturowego reprezentowanego przez społeczności 
różnych narodów i regionów świata, co jest podstawowym czynnikiem kształtu-
jącym postawę tolerancji i akceptacji dla drugiego człowieka i jego odmienności. 
Osiągnięcie takiej postawy jest możliwe pod warunkiem rozpoznania i uznania 
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własnej tożsamości kulturowej. Składa się na nią m.in. szacunek dla materialnego 
i niematerialnego dziedzictwa przeszłości, który współkształtuje świadomość histo-
ryczną, lecz również ukazuje drogę do zrozumienia wartości kultury współczesnej, 
tworząc łańcuch przynależności kulturowej, łączący teraźniejszość z przeszłością 
w perspektywie otwartej na przyszłość. Inaczej mówiąc, tożsamość jednostki 
i wspólnoty kształtuje się w relacji z otoczeniem, którym jest środowisko kulturowe 
materialne i niematerialne, ale też środowisko przyrodnicze.

Konwencja przyjęta w 1972 roku i utworzona na jej podstawie Lista Światowe-
go Dziedzictwa, najbardziej chyba rozpoznawalne świadectwo obecności UNESCO 
w świecie, rozpoczęła w 1978 roku proces budowania zasobów najbardziej war-
tościowych przykładów zabytków nieruchomych i dziedzictwa naturalnego. Dość 
szybko okazało się jednak, że doszło do swoistej rywalizacji państw wszystkich 
regionów świata o uznanie wartości własnej kultury. Kryteria wpisu wywodzące 
się z tradycji aksjologicznej zachodniej cywilizacji doprowadziły do dominacji 
obiektów europejskich. 

Hierarchiczność w konstrukcji Listy Światowego Dziedzictwa, opartej na za-
sadzie reprezentatywności i wartościowania, na którą wpisywano tylko obiekty 
najwybitniejsze w danej dziedzinie i mające wyjątkowe walory uniwersalne, niestety 
faworyzowała także podział świata na centra i prowincje, nie w pełni jeszcze po-
dzielając ideę, którą kierowali się twórcy Konwencji z 2003 i 2005 roku.

Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego, utworzona na 
podstawie Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
z 2003 roku kieruje się zasadą rejestrowania i upowszechniania takich przejawów 
kultury, które są wyjątkowo cenione przez daną społeczność lokalną, świadczą 
o jej tożsamości, stanowią jej żywe świadectwo i będą przekazane następnym 
pokoleniom. To poszczególne kraje decydują o swoich nominacjach, zakładając, 
że szczególnym wyróżnikiem jest w pełni realizowana, dzięki przyjętym kryteriom, 
zasada równości i równoważności, odnosząca się do wszystkich kultur, narodów 
i społeczności zachowujących własną, przenoszoną na przyszłe pokolenia, żywą 
kulturę we wszystkich regionach świata. Konwencja koncentruje się zatem na 
tworzeniu żywej mapy różnorodności kulturowej świata. Stymuluje jednocześnie 
refleksję nad dziedzictwem kulturowym i sprzyja wyodrębnieniu elementów kultury 
niematerialnej będących przejawem żywej tradycji w poszczególnych krajach. Istot-
nym celem Konwencji jest ochrona tego dziedzictwa zagrożonego pod wpływem 
zachodzących współcześnie różnego typu zjawisk społecznych, gospodarczych czy 
klimatycznych. Dyrektor Generalna UNESCO pani Irina Bokova w swoich wystąpie-
niach niejednokrotnie podkreślała rolę Konwencji w budowaniu spójności społecznej 
i tworzeniu warunków pokoju na świecie poprzez przenoszenie żywego dziedzictwa 
niematerialnego z pokolenia na pokolenie, w interakcji z historią wspólnoty i śro-
dowiskiem naturalnym. Konwencja staje się tym samym narzędziem w realizacji 
Milenijnych Celów Rozwoju. Wskazywała też na konieczność rozpatrywania tego 
dziedzictwa w zgodzie z prawami człowieka i promowaniem wzajemnego szacunku 
różnych społeczności, mając na uwadze rozwój społeczno-ekonomiczny.
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Podobne zasady przyświecają Konwencji w sprawie ochrony i promocji róż-
norodności wyrazu kulturowego z 2005 roku, która dodatkowo nakłada na rządy 
państw członkowskich obowiązek promowania różnorodności i upowszechniania 
wyrazu kulturowego i wytworów kultury. Co ważne, Konwencja zaleca wprowadze-
nie polityki kulturalnej do polityki rozwojowej kraju, jako jej niezbędnego elementu 
mającego istotny wpływ na podnoszenie jakości życia. 

Odmienność idei przyświecających omawianym Konwencjom o dziedzictwie 
materialnym i niematerialnym wyraża się także w regulacjach dotyczących warun-
ków, jakie powinny spełniać obiekty uhonorowane wpisem na poszczególne listy. 
Przy wpisie miejsc na Listę Światowego Dziedzictwa niezbędne jest przygotowanie 
deklaracji ich wyjątkowej uniwersalnej wartości i rekomendacja ciał eksperckich, 
takich jak ICOMOS i IUCN, które spełniają kluczową rolę w opiniowaniu kandydatur 
zgodnie z wybranymi kryteriami wpisu oraz monitorowaniu zachowania i zarządzania 
miejscami Światowego Dziedzictwa. Ciała eksperckie stoją też na straży poszanowania 
postanowień Konwencji. W przypadku Listy reprezentatywnej kulturowego dziedzictwa 
niematerialnego ludzkości, takim ciałem pomocniczym, przygotowującym rekomen-
dacje dla poszczególnych wpisów, jest sześcioosobowy zespół wybierany spośród 
delegatów, członków Międzyrządowego Komitetu do spraw Ochrony Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego, z których nie wszyscy muszą być ekspertami. Dobrze się 
jednak dzieje, że roztropność członków Komitetu powoduje, iż w ostatnich dwóch 
zespołach wybranych na sesjach w Stambule w 2008 i w Nairobi w 2010 roku znaleźli 
się w dużej części specjaliści. Przypomnijmy, że Międzyrządowy Komitet do spraw 
Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego tworzą 24 państwa, wybierane 
podczas Zgromadzenia Ogólnego na 4-letnią kadencję.

Odmienność w podejściu do Konwencji z 2003 roku w stosunku do Kon-
wencji z 1972 roku i wynikające stąd nieporozumienia wzbudziły ożywione debaty 
prowadzone podczas ostatnich sesji Komitetu. Dotyczyły one w głównej mierze 
interpretacji zapisów Konwencji. Ujawniły pewne braki w definicji samej Konwencji 
i nieścisłości prawne użytych tam sformułowań. Zwrócono uwagę, że właściwa 
implementacja Konwencji wymaga jeszcze długiego procesu niezbędnego dla 
właściwego zrozumienia jej charakteru. Samo rozumienie definicji elementu, czy 
też zjawiska, zgodnie z Art. 21, nie jest ściśle określone i praktycznie każda sesja 
Komitetu dostarcza nowych motywów do poszerzonej interpretacji. Członkowie 
Komitetu i eksperci międzynarodowi są raczej skłonni do otwartej interpretacji 
definicji, a nawet poszerzenia jej zapisu, tak aby elastyczność formuły pozwoliła 
odnaleźć się w jej ramach każdej grupie czy społeczności lokalnej. Zasadniczym 
ograniczeniem tej elastyczności są oczywiście zasady Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka z 1948 roku, które leżą u podstaw wszystkich dokumentów UNESCO. 
Biorąc to pod uwagę, wydaje się zasadne, aby definicje odnoszące się do dziedzic-
twa niematerialnego na użytek krajowy, a stosowane przy sporządzaniu rejestrów 
także zachowały pewną elastyczność i otwartość.

1 Por. Artykuł 2.1; <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111721018>.
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 Zgodnie z założeniem przyjętym przy tworzeniu Konwencji, udział niezależ-
nych, międzynarodowych ekspertów przy ocenie wniosków o nominację na Listę 
reprezentatywną jest bardzo ograniczony. Lista reprezentatywna niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości opiera się przede wszystkim na woli danej spo-
łeczności, świadomej swojego dziedzictwa. Udział ekspertów i państwa sprowadza 
się do działań informacyjnych dotyczących Konwencji i skutków wpisu na listę, 
pomocy przy metodologicznym opisie danego zjawiska i działań wspomagających 
ochronę oraz mających charakter edukacyjno-promocyjny, co wynika m.in. z dy-
rektyw wykonawczych do Konwencji z 2003 roku.

Duch, który przyświecał twórcom Konwencji z 2003 roku jest zasadniczo 
różny od założeń Konwencji z 1972 roku. Stąd próby kopiowania wzorców doty-
czących rozumienia dziedzictwa materialnego, utrwalonych przy implementacji tej 
już 40-letniej Konwencji, mogą prowadzić do wielu nieporozumień przy wdrażaniu 
Konwencji z 2003 roku i błędów przy tworzeniu rejestru krajowego lub tymczasowo 
listy o charakterze edukacyjno-promocyjnym. Rejestr taki jest niezbędny, biorąc 
pod uwagę kryteria wpisu na Listę reprezentatywną, ale przede wszystkim jest 
niezbędny w procesie wprowadzania założeń Konwencji na gruncie krajowym, jako 
że jej zasadniczym celem jest ochrona i upowszechnienie dziedzictwa niemate-
rialnego. Na konieczność tego rozróżnienia wielokrotnie zwracali uwagę zarówno 
członkowie Komitetu, jak i eksperci.

W dyrektywach wykonawczych dotyczących efektywnej implementacji Kon-
wencji określono zasadnicze warunki konieczne dla właściwego wypełnienia jej 
zapisów. Zwraca się uwagę na celowość podejmowania przez państwa członkowskie 
działań na rzecz podniesienia świadomości znaczenia dziedzictwa niematerialnego 
przenoszonego przez różne społeczności, grupy czy indywidualności, zarówno na 
szczeblu lokalnym, jak i narodowym oraz międzynarodowym. 

Odnośnie do poszczególnych elementów (zjawisk) dziedzictwa niematerial-
nego wyróżnia się podstawowe zasady, poczynając od spełnienia przez dane 
zjawisko (element) definicji określonej we wspomnianym Art. 2.1 Konwencji. 
Kładzie się nacisk na udział społeczności lokalnej czy osób, których dotyczy 
dane zjawisko w działaniach na rzecz jego promocji i wynikających stąd ko-
rzyści. Wskazuje się na respektowanie miejscowych zwyczajów, a szczególnie 
tych mających aspekt pewnej tajemnicy i sacrum. Dokument zwraca uwagę, by 
podejmowane działania nie wpływały na dekontekstualizację danego zjawiska 
czy nie pozbawiały go naturalnego wyrazu oraz nie wykluczały z normalnego 
funkcjonowania. Przestrzega się przed jakąkolwiek dyskryminacją natury politycz-
nej, socjalnej, etnicznej, religijnej, językowej czy płciowej, a także nadużyciami 
dotyczącymi miejscowych tradycji oraz możliwościami zbytniej komercjalizacji 
i niezrównoważonej turystyki. W dyrektywach dotyczących działań na poziomie 
lokalnym i narodowym zwraca się uwagę na zagadnienia etyczne, które dotyczą 
implementacji Konwencji w poszczególnych przypadkach na danym terytorium, 
konieczności przestrzegania prawa m.in. własności intelektualnej czy prawa 
do prywatności. Dokument zachęca państwa-strony do wspierania wszelkich 
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przedsięwzięć na rzecz promowania dziedzictwa niematerialnego i jego ochrony 
oraz określania i implementacji polityki w tym obszarze na szczeblu lokalnym. 
Państwa-strony powinny przedsięwziąć odpowiednie środki celem wsparcia pro-
mocji i upowszechnienia programów i innych projektów wybranych przez Komitet. 
Istotną część dyrektyw stanowią zapisy dotyczące edukacji zarówno formalnej, 
jak i nieformalnej, gdzie podkreśla się rolę dziedzictwa niematerialnego, jako 
instrumentu integrującego i wspierającego dialog międzykulturowy oraz pro-
mującego wielojęzyczność włącznie z językami lokalnymi. Zwraca się uwagę na 
celowe wykorzystanie wszystkich możliwych środków komunikacji i technologii 
w edukacji na temat dziedzictwa niematerialnego oraz włączenie jej do nauczania 
uniwersyteckiego, rozwijając metody badawcze oraz studia interdyscyplinarne 
o charakterze naukowym, technicznym i artystycznym. W dyrektywach podkreśla 
się konieczność szkolenia społeczności lokalnych w zakresie przedsięwzięć gospo-
darczych związanych z dziedzictwem niematerialnym. Rola społeczności lokalnej 
jest szczególnie istotna w tworzeniu i wykorzystaniu wszelkich ośrodków i innych 
przedsięwzięć związanych z dziedzictwem. Dyrektywy określają też zasady doty-
czące działalności komercyjnej rozwijanej na bazie dziedzictwa niematerialnego, 
zwracając uwagę na jej zrównoważony charakter. Jeszcze raz należy podkreślić 
możliwość szkodliwego wpływu, jaki może mieć niezrównoważona turystyka 
na społeczność lokalną i wynikające stąd zagrożenie m.in. dla autentyczności 
zjawisk przez tę społeczność kultywowanych. Mowa tu na przykład o tenden-
cjach do swego rodzaju teatralizacji obrzędów danej społeczności, wynikających 
z przystosowania ich dla celów komercyjnych. W myśl omawianych dyrektyw 
teatralizacją i wyrwaniem z kontekstu lokalnej społeczności można też określić 
działania, jakim poddana była tzw. sztuka ludowa w czasach PRL-u. Mimo że 
nie można odmówić uroku i czasami porywającego kunsztu scenicznego takim 
zespołom jak „Śląsk” czy „Mazowsze”, to miały one charakter kreacji artystycznej 
opartej wprawdzie na źródłach, ale pozbawionej autentyczności poprzez daleko 
idącą interpretację.

Podkreślenie delikatności tkanki społecznej, narażonej na niebezpieczeństwo 
uniformizacji i jej zubożającej siły, jest jedną z zasadniczych cech przesłania za-
wartego w tekstach Konwencji. Wskazuje to na jej głęboki charakter prospołecz-
ny, ujawniając troskę twórców tego aktu normatywnego o umacnianie spójności 
wspólnotowej, szczególnie zagrożonej w małych skupiskach ludzkich zderzających 
się z falą współczesnej cywilizacji. 

Szczególnie wyraźnie wskazują tę myśl przyjęte kryteria wpisu na Listę re-
prezentatywną dziedzictwa niematerialnego. Warto je tu przytoczyć:
I.  Przedmiotu – zjawiska (elementu), zdefiniowanego w Art. 2.1 Konwencji, 

dotyczy ochrona określona w Art. 2.3. 
II.  Wpis danego zjawiska przyczyni się do wzmocnienia jego widoczności oraz 

wzrostu świadomości znaczenia niematerialnego dziedzictwa kultury i zachęci 
do dialogu, odzwierciedlając różnorodność kulturalną i świadcząc o ludzkiej 
kreatywności.
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III.  Zastosowano odpowiednie środki w celu ochrony i promocji danego zjawiska.
IV.  Zjawisko zostało nominowane do wpisu przy możliwie szerokim udziale 

społecznym, grupy lub osób, których dotyczy i po ich wcześniejszym poin-
formowaniu i uzyskaniu niewymuszonej aprobaty.

V.  Zjawisko, o którym mowa, zostało wpisane do rejestru dziedzictwa niemate-
rialnego na terytorium państwa składającego aplikację zgodnie z Art. 11 i Art. 
12 Konwencji.
Sądząc po zwiększającym się zainteresowaniu państw, z których już 146 

przystąpiło do Konwencji, Lista reprezentatywna dziedzictwa niematerialnego ludz-
kości ma szansę stać się sztandarowym znakiem UNESCO, chociaż wciąż jeszcze 
pozostaje w cieniu Listy Światowego Dziedzictwa. W sumie na Liście reprezenta-
tywnej znalazło się 259 elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Lista 
obejmuje bardzo bogatą paletę różnych praktyk społeczności lokalnych2. 

Obok Listy reprezentatywnej dziedzictwa niematerialnego ludzkości ważną rolę 
pełni Lista dziedzictwa wymagającego pilnej ochrony licząca 33 elementy oraz Lista 
najlepszych praktyk z 8 elementami. Świadczą one o zasadniczej misji Konwencji, 
którą jest przede wszystkim ochrona dziedzictwa niematerialnego w poszczegól-
nych państwach-stronach i na świecie. Służy temu wypracowywanie standardów 
i wzorców, osiągane dzięki m.in. szerokiej współpracy międzynarodowej. Listy to-
warzyszące Konwencji nie mogą być jej głównym zadaniem, mimo ich niewątpliwej 
atrakcyjności, która prowadzi niekiedy do szkodliwej formy współzawodnictwa. 
Listy powinny służyć tworzeniu wzorców właściwej ochrony dziedzictwa niema-
terialnego bez względu na to, czy dany element znajduje się na Liście, czy nie. 
Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na te elementy, które są najbardziej zagrożone 
i nie mają szansy przebicia się wobec lepiej nagłośnionych zjawisk kultywowanych 
przez społeczności liczniejsze i dysponujące większymi środkami.

W dyskusjach podczas sesji Komitetu zwracano uwagę na to, że należy dobrze 
określić i stosować dyrektywy (guidelines), jakimi powinny się kierować z jednej 
strony w swojej pracy opiniodawczej poszczególne ciała eksperckie, opierając się 
na swojej wiedzy i mądrości. Z drugiej strony Komitet przy podejmowaniu decyzji 
pełni właściwie funkcję nadzorczą w stosunku do ciał eksperckich, oceniając jakość 
przedstawionych do nominacji materiałów pod względem języka, jego klarowności, 
logiki dossier itp. oraz inne techniczne aspekty, dążąc do uzyskania konsensusu 
w podejmowaniu decyzji. Wielokrotnie podczas posiedzeń Komitetu podkreślano 
znaczenie wpisów na poszczególne Listy, które stają się jednocześnie punktami 
odniesienia, wzorcami w działaniach na rzecz ochrony. Dlatego tak ważną rolę 
odgrywa pośrednictwo ekspertów, których opinia powinna być respektowana, nie 
deprecjonując jednakże w żadnym wypadku woli społeczności lokalnych. 

Jak już wspomniałem, ostatnie nominacje wskazują na tendencje do posze-
rzania dynamicznie rozumianej definicji dziedzictwa niematerialnego, określonej 

2 Por. <http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/listy-dziedzictwa-
-niematerialnego/lista-reprezentatywna-niematerialnego-dziedzictwa-ludzkosci/>.
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w Art. 2 Konwencji. Coraz bardziej dotyczą żywych zwyczajów i praktyk społecznych 
(uroczystości, form świętowania, procesji, festiwali itp.), odnosząc się do bardzo 
zróżnicowanych grup społecznych, a nie tylko tradycyjnie pojmowanej sztuki ludowej. 

Wdrażanie postanowień Konwencji z 2003 r. jest procesem długotrwałym, 
a prace prowadzone przez społeczność międzynarodową wciąż trwają i wskazują 
na to, że rozumienie dziedzictwa niematerialnego w duchu Konwencji jest dy-
namiczne i przynosi nowe odkrycia. Powinno się to wszystko wziąć pod uwagę 
przy konstruowaniu listy krajowej, która jest niezbędnym warunkiem wdrożenia 
Konwencji w Polsce. 

Tworzenie takiej listy wiązało się z koniecznością zbadania warunków praw-
nych obowiązujących w naszym kraju. Zagadnienia związane bezpośrednio z dzie-
dzictwem niematerialnym nie były bowiem szczególnie wyodrębnione w polskim 
prawodawstwie. W 2011 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa opracował wytyczne do 
prowadzenia Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. 15 stycz-
nia 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił Krajową listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, otwierając tym samym społecznościom 
lokalnym drogę do ubiegania się o wpis kultywowanych przez nie zjawisk. Do NID, 
który zajmuje się przyjmowaniem wniosków sporządzonych według specjalnie 
zatwierdzonego formularza, zaczęły napływać pierwsze propozycje. Powinny one 
być wprawdzie jeszcze zatwierdzone przez MKiDN, ale nie wchodząc w szczegóły, 
można powiedzieć, że dotyczą różnego typu zjawisk, takich jak tradycja wyrobu 
szopek krakowskich, pochód lajkonika, uroczyste procesje i inne tradycje o cha-
rakterze religijnym czy zwyczaje wiejskie z jednej strony, a z drugiej takich zjawisk 
jak język esperanto czy unikalnych zawodów jak rusznikarstwo. Wnioski wciąż na-
pływają i miejmy nadzieję, ze również tutaj, na ziemi śląskiej, społeczność lokalna, 
świadoma swej tożsamości, zaproponuje przykład swoich bogatych tradycji, aby 
ozdobić Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
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Marta Paszko 

Muzeum w Rybniku

Hobby, tradycja czy coś więcej?  
O rybnickim gołębiarstwie słów kilka

Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest – przynajmniej według definicji 
przyjętej w Konwencji UNESCO – pojęciem bardzo szerokim. Jak głosi 

Konwencja, „oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak 
również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturo-
wą – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za 
część własnego dziedzictwa kulturowego”1. Nie możemy zapominać, że problem 
jego ochrony dotyczy również zjawisk o pozornie mniejszym znaczeniu i ciężarze 
gatunkowym – np. hobby, jakim jest hodowla gołębi.

 Samo zagadnienie hodowli gołębi na Górnym Śląsku nastręcza potencjal-
nemu badaczowi pewnych trudności, szczególnie jeżeli są to badania jakościowe. 
Wynikają głównie z dotychczasowego sposobu patrzenia mediów na ten temat. 
Hodowców gołębi przedstawia się jako pasjonatów, poświęcających się zupełnie 
zajęciu, którego nikt poza nimi nie traktuje poważnie. Tylko po zawaleniu się hali 
wystawowej w Katowicach, w trakcie targów gołębiarskich, ci sami hobbyści trafili 
na krótko na pierwsze strony gazet2.

Prowadziłam badanie na terenie Rybnika3. Poza osobistym sentymentem, 
a więc faktem, że jako dziecko spędziłam wiele czasu strasząc gołębie dziadka 
na gołębniku, za projektem badawczym przemawiały również względy obiektywne: 
Rybnik jako jedno z nielicznych miast górnośląskich nadal posiada aż trzy oddziały 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Nie trzeba jednak przytaczać statystyk, aby zorientować się w popularności 
hodowli gołębi w Rybniku. Chociaż gołębniki zniknęły ze ścisłego centrum miasta, 

1 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 17.10.2003r.; 
<http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2011,num,172/poz,1018> (dostęp: 30.10.2013).

2 Np. W. Kosterski, Na skrzydłach gołębia, Miesięcznik społeczno-kulturalny Śląsk, nr 3, 2006, s. 5-9.
3 Badania przeprowadzono w okresie lipiec-sierpień 2013 na terenie Rybnika w oparciu o autorski 

kwestionariusz. Karty badań wraz z kwestionariuszem i materiałem fotograficznym dostępne są 
w Muzeum w Rybniku.
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pozostają wciąż obecne w lokalnym krajobrazie, nawet jeżeli nawykłe oko mieszkańca 
nie zwraca już na nie uwagi. A właśnie ich zwykłość i codzienność, połączona ze 
wspomnianymi już dwoma skrajnymi, medialnymi podejściami do gołębiarstwa 
powoduje, że samo zjawisko hodowli jest wciąż niedocenione w kwestii swojego 
znaczenia dla dziedzictwa kulturowego regionu. Doczekało się już wzmianek w kon-
tekście etnograficznych opracowań dotyczących form spędzania czasu wolnego 
na Górnym Śląsku4, jak również paru trafniejszych artykułów skupiających się na 
historii i pochodzeniu tego szczególnego hobby5. Mimo to nawet paromiesięczne 
badania w obrębie rybnickich hodowców gołębi uświadamiają, że jest to temat 
kryjący w sobie jeszcze wiele obszarów problematycznych do przeanalizowania. 

Najbardziej oczywistą przestrzenią, na której gołębiarstwo odcisnęło ślad, jest 
naturalnie sfera kultury materialnej, o której należy przynajmniej pobieżnie wspo-
mnieć, gdyż stanowią ją owe – wymienione w definicji Konwencji – instrumenty 
i przedmioty związane z określoną praktyką kulturową. Nade wszystko nie bez 
znaczenia jest wspomniany wpływ hodowli gołębi na wygląd krajobrazu miasta, 
równocześnie odzwierciedlający zmiany, jakie ogólnie przechodziła architektura 
Rybnika. Gołębniki, dawniej ulokowane przede wszystkim w tzw. chlewikach, 
a więc komórkach przynależących do familoków, zaczęły znikać wraz ze zmianą 
zabudowy. Dziś coraz częściej pojawiają się raczej w ogródkach działkowych lub 
nad garażami samochodowymi przy domach jednorodzinnych; sporadycznie nadal 
odnaleźć można jednak gołębniki w chlewikach. Tym samym hodowla gołębi stanowi 
odwzorowanie również zmian społecznych, jakie przeżyła w ostatnich latach lokalna 
społeczność – pogłębiające się różnice ekonomiczne, a także rozbicie dawnych 
wspólnot, powstających w tradycyjnej sytuacji mieszkaniowej. Budynki gołębników, 
chociaż pełnią tę samą funkcję i posiadają zasadniczo podobną budowę, różnią 
się między sobą w kwestiach architektonicznych. Jedne wykonane są z wtórnych 
materiałów – części altanek, ogrodzeń itp., wielokrotnie w sposób nad wyraz po-
mysłowy; inne – budowane równolegle z domami, dopasowano stylistycznie do 
reszty zabudowy; są wreszcie takie, które jako jedne z najważniejszych punktów 
danej przestrzeni posiadają cechy wskazujące na celową estetyzację i upiększenie.

Poza samymi gołębnikami także inne przejawy kultury materialnej dotyczą-
ce hodowli gołębi warte są wzmianki, chociażby ze względu na ewolucję myśli 
technicznej, którą prezentują. Bo wbrew wszelkim stereotypom gołębiarstwo – jak 
wiele innych dyscyplin – ulega równie prężnej modernizacji, często zmuszając sa-
mych (wielokrotnie leciwych) hodowców do nadążania za nowinkami technicznymi. 
Unowocześnienie i zmiany widać wyraźnie, gdy spojrzeć np. na zegary służące do 
pomiaru czasu (niegdyś drewniane, dziś elektroniczne), obrączki (zarówno rodowe, 
służące do identyfikacji ptaków, jak i obrączki do lotów, z zainstalowanym czipem). 

4 Np. I. Bukowska-Floreńska, Zajęcia w wolnym czasie, czyli kożdy mo swojego ptoka, w: I. Bukowska-
-Floreńska (red.), Śląskie uciechy i zabawy, Bytom 1991, s. 77-100.

5 G. Sztoler, „Miołem jo gołąbka w klatce zawartego”, Miesięcznik społeczno-kulturalny Śląsk, nr 4, 
2006, s. 16-19.
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Chociaż tzw. artefakty są elementami dziedzictwa, które najsilniej przemawiają 
do naszej wyobraźni, to jednak z perspektywy badawczej można stwierdzić, że 
hodowla gołębi ma zdecydowanie silniejszy wpływ na lokalną specyfikę w swoim 
społecznym wymiarze. Z jednej strony patrząc, gołębiarstwo jest rodzajem sportu, 
znanym nie tylko na Śląsku czy w innych regionach Polski, ale w zasadzie na całym 
świecie, na co wskazują organizowane olimpiady, wystawy, targi itp. Teoretycznie 
jest więc trudno mówić tu o jakiejkolwiek wiedzy tajemnej, jeżeli chodzi o kwestie 
samej techniki hodowli, przygotowywania do lotów, stworzenia odpowiednich warun-
ków w gołębniku. Jednak wszyscy badani hodowcy jednogłośnie wręcz stwierdzali, 
że pomimo mniejszej lub większej dostępności materiałów fachowych – książek, 
prasy, a dziś także specjalistycznych stron internetowych – swoją przygodę z ho-
dowlą gołębi zaczynali w podobny sposób. Znaczna część posiadała w rodzinie 
gołębiarskie tradycje i tajniki zajmowania się tymi ptakami poznała dzięki ojcom, 
dziadkom, innym krewnym lub sąsiadom. Chociaż do Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych mogli przystąpić dopiero osiągnąwszy pewien wiek (w większości 
mieli oni ok. 16-18 lat), to jednak de facto każdy z badanych hodowców posia-
dał i hodował gołębie od dziecka, mniej więcej od 8-10 roku życia, oczywiście 
w mniejszych ilościach niż współcześnie i bez zaplecza w postaci rozbudowanego 
gołębnika. Moi informatorzy w wywiadach jednomyślnie podkreślali, że z tym się 
trzeba urodzić, do tego trzeba mieć żyłkę, nie można zrobić hodowcy6. Często 
zwracali uwagę, że trening jest ważny, ale nie tak ważny, jak wrodzony talent; 
ich zdaniem dotyczy to w równej mierze gołębi, jak i ich hodowców. Tym samym 
zwraca uwagę nie tylko duża potoczność posiadanej na temat gołębi wiedzy (a więc 
zdobytej głównie na drodze wymiany doświadczeń), ściśle powiązana z tradycją 
ustnego przekazu, ale również przywiązanie do tradycji rodzinnych, kontynuacji 
– często bezrefleksyjnej – wielu przyzwyczajeń i pasji obecnych w rodzinie lub 
przynajmniej w najbliższej, lokalnej wspólnocie. 

Bezpośrednio związany z tym jest kolejny aspekt gołębiarskiego hobby, a mia-
nowicie sposób, w jaki hodowla gołębi staje się czynnikiem porządkującym codzien-
ność hodowców i ich rodzin, nie tylko na przestrzeni pokoleń, ale również tu i teraz. 
Wbrew pozorom nie jest wcale przesadą stwierdzenie, że jest to zajęcie, które w wielu 
przypadkach warunkuje tryb i styl życia na równi z pracą zawodową, a w przypadku 
hodowców na emeryturze często przejmuje rolę głównego motywatora. Z informacji 
uzyskanych od badanych wynika, że w okresie od wiosny do jesieni przeciętny czas 
spędzany na opiece nad gołębiami wynosi od 2 do 5 godzin dziennie, rano i wie-
czorem. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze kwestia samych lotów, czyli zawodów, 
które odbywają się każdej niedzieli w okresie od maja do września, poprzedzone 
przygotowaniem i wysłaniem gołębia w soboty. Ten harmonogram uzmysłowić ma 
niezwykłą czasochłonność zajęcia, podkreślaną nie tylko przez samych hodowców, 
ale również ich rodziny (w szczególności żony). Trudno jest się więc dziwić, że dzień 
hodowcy zaczyna się i w zasadzie kończy na gołębniku. 

6 Wszystkie cytowane wypowiedzi pochodzą z wywiadów zebranych podczas badań.
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Ale podporządkowanie dnia gołębiom, chociaż brzmi już dość ekstremalnie, 
jest tak naprawdę najbardziej powierzchownym zjawiskiem. W wielu przebadanych 
przeze mnie przypadkach hodowla gołębi wpłynęła nie tylko na tryb życia, ale 
zaważyła również na kwestiach mieszkaniowych czy lokalizacyjnych. Tutaj skala 
podporządkowania jest szczególnie szeroka. Są przypadki mniej skrajne, a więc 
podejmowania decyzji o zakupie ogródka działkowego pod budowę gołębnika lub 
o dobudowaniu dodatkowego piętra nad garażem, ale są również przykłady, które 
świadczą o zupełnym poświęceniu się gołębiarskiej pasji, np. związane z przepro-
wadzką z innego regionu na Śląsk, który uznany został za lepsze środowisko do 
kontynuowania i rozwijania hodowli. 

 Innym aspektem, którego istnienie uświadomiłam sobie dopiero w trakcie 
badań, jest zagadnienie mobilności hodowców gołębi. Ich pasja jest bowiem czynni-
kiem zarówno otwierającym na świat, jak i ograniczającym. Z jednej strony hodowla, 
a więc konieczność opieki nad ptactwem oraz zobowiązania związane z coniedzielnymi 
lotami powodują, że hodowca, a wraz z nim najczęściej cała jego najbliższa rodzina, 
nie mają możliwości zupełnie swobodnego planowania podróży, wyjazdów, wyjść 
z domu itd. Był to jednak problem, który moi informatorzy wyraźnie bagatelizowali, 
prawdopodobnie ze względu na inne oblicze kwestii mobilności. Hodowla gołębi, 
a raczej związane z nią zawody, wystawy, olimpiady czy targi powodują, że hodow-
cy wielokrotnie wyjeżdżają poza granice miasta, regionu, a czasem także państwa 
– rzadziej indywidualnie, częściej w zorganizowanych mniejszych lub większych 
grupach przedstawicieli Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Tego typu podró-
że nie są dziś może zbyt zaskakujące, aczkolwiek należy pamiętać o trudnościach, 
jakie musiały nastręczać w czasach PRL czy nawet przed przystąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej. Nietypowość wzmożonej mobilności hodowców gołębi jest tym 
większa, jeżeli uświadomimy sobie, że jest to grupa często dość zaawansowanych 
wiekiem osób, które mimo to – w przeciwieństwie do ich statystycznych równo-
latków w Polsce – nadal prowadzą bardzo aktywny pod tym względem tryb życia.

Zdecydowanie czynnikiem motywującym w tym zakresie jest sama społeczność 
hodowców gołębi, skupiona wokół Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych. Nie można bowiem omawiać tematyki gołębiarskiej bez odniesienia się do 
wspólnoty, jaka tworzy się w oparciu o tę organizację. Jest to problem o tyle inte-
resujący z perspektywy studiów kulturowych, że społeczność zbudowana w oparciu 
o sformalizowaną strukturę Związku ma bardzo żywotny charakter, zdecydowanie 
wykraczający poza sztywne ramy stowarzyszenia, a mimo to działanie Związku 
decyduje o trwaniu tych relacji. Poprzez swoje lokalne oddziały stowarzyszenie 
dba przede wszystkim o realizację ogólnie przyjętych standardów. Jednocześnie 
stwarza warunki, dzięki którym powstają między hodowcami więzi koleżeńskie. To 
właśnie w tym nieformalnym wymiarze hodowcy tworzą grupę kształtującą i dba-
jącą o zachowanie wielu tradycji gołębiarskich, których nie wymaga od nich de 
facto przynależność do Związku, a które stanowią o regionalnej specyfice. I właśnie 
to przywiązanie do tradycji stanowi podstawę do samookreślania się hodowców 
i utożsamiania się ze społecznością tych właśnie hobbystów. 
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Wydaje się, że czynnikiem, który spaja hodowców gołębi równie silnie co 
powiązania ze Związkiem, są przede wszystkim podobne znaczenia i treści, które 
oni sami przypisują swojemu hobby. W wielu opracowaniach, które poruszają 
problematykę hodowli gołębi na Śląsku, wskazuje się szczególną więź, jaka wy-
stępuje między tym zajęciem a górnikami7. To właśnie oni mieli przede wszystkim 
poświęcać się gołębiarstwu jako formie odreagowania po niewątpliwie ciężkiej 
pracy. Moje własne badania nie potwierdzają ani nie zaprzeczają teorii, że to 
przede wszystkim górnicy kochają hodować gołębie. Faktem jest, że wielu moich 
informatorów posiadało powiązania z górnictwem – albo sami pracowali na kopal-
niach, albo pochodzili z rodzin o górniczych tradycjach. Nie tyczyło się to jednak 
wszystkich badanych. Rzecz, która była jednak wspólna dla hodowców, z którymi 
rozmawiałam, to sposób, w jaki tłumaczyli swoją charakterystyczną pasję, a który 
uzmysławia pewną jednolitość wizji świata i wyznawanych wartości. 

Przede wszystkim więc hodowla gołębi jest postrzegana jako hobby umo-
ralniające, jeżeli można tak to ująć. Brzmi to dość podniośle, ale w wywiadach 
wielokrotnie przeciwstawiano gołębiarstwo innym formom spędzania czasu wol-
nego przez mężczyzn (stanowiących zdecydowaną większość wśród hodowców), 
a które uznawane są za naganne – przesiadywanie w barze, hazard itp. Dla osób 
trudniących się hodowlą jest to przede wszystkim sport, który wymaga przestrze-
gania zasad fair play i określonej dyscypliny.

Jednocześnie hodowcy gołębi, poza sportową radością z dobrych wyników, 
tłumaczyli swoje hobby jego pierwotnością, polegającą na kontakcie z przyrodą. 
Jak usłyszałam: Jeżeli ktoś kocha naturę i zwierzęta, kocha gołębie. Dla moich 
rozmówców gołębiarstwo stanowi również pewną alternatywę dla otaczającego 
ich świata. Przebywanie z gołębiami postrzegają jako zajęcie relaksujące, pozwa-
lające im uciec od problemów, a więc służące tym samym celom, co większość 
hobby. Tu jednak wyraźnie zaznacza się poczucie komfortu, jakie hodowcy czerpią 
z fundamentalnej niezmienności swojej pasji. Owszem, może zmieniły się sprzęty 
potrzebne do lotowania ptaków i niektóre zasady w regulaminie zawodów, ale 
opieka nad gołębiami jest dalej taka sama, bo i zwierzęta pozostały takie same. 
Niekoniecznie przekłada się to na wrogość do modernizacji czy technicyzacji – 
wielu hodowców docenia unowocześnienia w postaci elektronicznych zegarów 
czy możliwości korzystania z Internetu w kontekście np. sprawdzania wyników 
lotów, szukania informacji o lekarstwach dla ptaków itd. Jednak to niezapo-
średniczone współistnienie ze światem przyrody stanowi kluczową wartość dla 
większości hodowców, ze względu na prostotę tej relacji. Jak zgrabnie ujął to 
Zbigniew Kadłubek: „Lecący gołąb to prostota. Prostota na Śląsku jest ważna, 
to królowa śląskich cnót. Treść lotów gołębi tkwi w nadziei powrotu, powrotu 
do rodzinnego gołębnika”8.

7 D. Simonides, Humor górniczy, w: D. Simonides (red.), Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, 
humorze i pieśniach, Katowice 1988, s. 167-206.

8 Z. Kadłubek, Gołębie a Zagłębie, Miesięcznik społeczno-kulturalny Śląsk, nr 1, 2007, s. 33-34.



67

 Czy przy tak tkliwym, aczkolwiek troskliwym i żywym podejściu do hodow-
li gołębi konieczne jest zastanawianie się nad kwestią ochrony tego elementu 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego Śląska? Paradoksalnie tak. Jak wynika 
z badań, ale także z prostych statystyk Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocz-
towych9, coraz mniej osób na Śląsku hoduje gołębie. Dotychczasowa transmisja 
międzypokoleniowa, w wyniku której tradycje gołębiarskie były kontynuowane 
przez rodziny hodowców, najczęściej zostaje zaburzona. Wielu moich informato-
rów było przekonanych o tym, że są ostatnimi, którzy w rodzinie hodują te ptaki, 
pomimo posiadania często licznego potomstwa czy wnuków. Z czego to wynika? 
Oczywiście jednym z powodów mogą być względy indywidualne, niechęć itd. Ale 
bez wątpienia znaczenie mają także określone warunki obiektywne. W przypadku 
hodowli gołębi z pewnością jest to sytuacja ekonomiczna i mieszkaniowa. Można 
też zaryzykować stwierdzenie, że modernizacja gołębiarstwa, która z jednej strony 
sprawia, że jest to nadal hobby żywotne, z drugiej strony ma swój udział w po-
mniejszeniu liczby hodowców w regionie. Konieczność spełniania określonych wy-
mogów, aby móc przynależeć do Związku i brać udział w lotach powoduje, że jest 
to zajęcie zdecydowanie zbyt kosztowne dla młodych, zaczynających hodowców. 
Szybko zniechęceni, bez sprzętów, ale także bez doświadczeń nagromadzonych 
przez lata, nie mogą stać się pełnoprawnymi członkami społeczności skupionej 
wokół Związku. Koniec końców to nowoczesne, zgodne ze światowymi standarda-
mi oblicze gołębiarstwa przestaje współgrać z lokalnymi, regionalnymi warunkami 
i jest odrzucane – przestaje być traktowane jako część dziedzictwa kulturowego. 

Na ile jest to proces możliwy do powstrzymania – trudno stwierdzić. Jednak 
mam nadzieję, że wskazałam bogactwo tematów i wątków, które warte są dalszego 
badania w kontekście rozważań nad kulturą regionu, dopóki jest taka możliwość; 
dopóki na niebie nad Śląskiem nadal dostrzec można wracające do domu gołębie. 

9 Dane: <http://www.pzhgp.pl/> (dostęp: 30.10.2013).
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Izabela Jasińska 

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Opolski etno design  
– strategia promocji kroszonki,  
malowanej porcelany i Opolszczyzny

Pojęcie etno designu (neofolku) od wielu lat funkcjonuje we współcze-
snym świecie. Wzornictwo zaczerpnięte z tradycyjnych ludowych motywów 

i poddane modernistycznej stylizacji wykorzystywane jest do zdobnictwa w branży 
rzemieślniczej, w przedsięwzięciach artystów plastyków, czy też na rynku mody 
odzieżowej. Zjawiska recepcji tego typu znane były już od końca XIX wieku, kiedy 
to pierwsi badacze folkloryści, na czele z Oskarem Kolbergiem1 zwrócili uwagę 
na unikalność i prostotę artystycznych wytworów wykonywanych przez ludzi za-
mieszkujących wieś. 

W XIX wieku kulturę ludową traktowano kompleksowo, jako zbiór zjawisk 
przeznaczonych do dokumentowania, przy jednoczesnym ocaleniu od zapomnie-
nia. Badacze podkreślali jej historyzm, osadzenie w określonym miejscu i cza-
sie. Bezsprzecznie czynnikami sprzyjającymi powolności rozwoju kultury ludowej 
w początkach XIX w. była słaba migracja ludności, hermetyczność na wpływy 
zewnętrzne (silna rola autorytetów starszych osób, czy patriarchalny model ro-
dziny)2. Nagłą zmianą w sytuacji społecznej chłopów stało się uwłaszczenie, ze 
wszystkimi konsekwencjami, jakie niosło: gospodarczymi i obyczajowymi. Badacz 
Kazimierz Dobrowolski wskazywał na głębokie przemiany w strukturze społeczeń-
stwa w połowie XIX w., które miały swoje ważkie konsekwencje. Nowy czas niósł 
postęp techniczny, dostęp do edukacji, możliwość migracji, przy jednoczesnym 
dynamicznym rozwoju aglomeracji przemysłowych3. Tym samym spowodował silny 
rozwój kultury ludowej w kontekście budowania i wzmacniania własnej tożsamości 
regionalnej mieszkańców wsi. Ogół tych zjawisk, jak wspomniałam, miał miejsce 

1 A.W. Brzezińska, Specjaliści od kultury ludowej?, w: Nauka 3/2009, s. 159. 
2 Tamże, s. 159.
3 K. Dobrowolski, Studia nad życiem społecznym i kulturą, Wrocław 1966, za ibidem.
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w XIX i na początku XX w. Stąd też samo pojęcie kultury ludowej, folkloru pod-
legało ewolucji. W okresie Młodej Polski zaczęto w sztuce dekoracyjnej stosować 
elementy ludowości i rustykalności. Artyści ze środowisk akademickich Krakowa 
założyli w 1901 r. stowarzyszenie Polska Sztuka Stosowana, do którego należeli 
m.in. Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Karol Frycz, upatrujący w sztuce ludo-
wej pierwiastków sztuki narodowej4. W 1907 r. powstało Towarzystwo Popierania 
Przemysłu Ludowego w Warszawie. Celem tej instytucji było „zachowanie i rozwój 
istniejącego przemysłu ludowego oraz tworzenie nowych gałęzi tego przemysłu”5, 
także poprzez tworzenie szkół kształcących rzemieślników oraz sklepów zwanych 
bazarami, lokowanych w dużych ośrodkach miejskich.

Na zasadzie spółdzielni funkcjonowały Warsztaty Krakowskie (1913–1926) 
skupiające wybitnych plastyków. W ich gronie znalazł się Stanisław Witkiewicz 
– prekursor stylu zakopiańskiego oraz malarka Zofia Stryjeńska. Ich twórczość 
czerpała z szerokiej gamy motywów góralskich zastosowanych przy projektowaniu 
mebli (bogata snycerka), tkanin, zabawek, czy grafik6. Podobną, popularyzatorską 
działalność prowadziła warszawska Spółdzielnia Ład (1926–1997), której celem 
było uporządkowanie wnętrz mieszkalnych poprzez stworzenie jednolitego stylu 
dekoracyjnego opartego na motywach sztuki ludowej. To harmonijne połączenie 
tradycji i nowoczesności można było odnaleźć w tkaninach, meblach, ceramice, 
metaloplastyce w charakterystycznym ładowym stylu7.

Już w okresie międzywojennym wielu badaczy traktowało sztukę ludową jako 
pozytywne przeciwieństwo wytwórczości przemysłowej, standaryzacji produkcji, 
a nawet współczesnej cywilizacji8. Wynikały stąd również dylematy terminologicz-
ne – co uznawać za autentyczną sztukę ludową. Tendencja ta ulegała dalszemu 
wzmocnieniu po II wojnie światowej. Twórcą nowego terminu odnoszącego się 
do pierwotnego słowa folklor był Józef Burszta, który ogół nowych zjawisk nazwał 
i zdefiniował jako „folkloryzm – zjawisko wykorzystywania wytworów kultury ludu 
bądź przez przenoszenie ich w inne od autentycznego środowisko, bądź w postaci 
tworzywa do twórczości artystycznej […], w obu przypadkach w celu pełnienia szer-
szej funkcji w życiu społeczeństwa”9. W wyniku przyjęcia nowego socjalistycznego 
ustroju władze państwowe przyjęły nowy socrealistyczny egalitarny model kultury, 
który według opinii Antoniego Kroha nałożył się na wykorzystywaną w przeszłości 
politycznie, propagandowo, estetycznie, czy narodowo wiejską kulturę artystyczną10. 

4 Tamże, s. 162. 
5 P. Korduba, Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut 

Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2013, s. 30. 
6 Tamże, s. 128.
7 Szerzej A. Kostrzyńska-Miłosz, Sztuka wnętrza ładowskiego w okresie międzywojennym, w:  

A. Frąckiewicz, Spółdzielnia Artystów Ład, Warszawa 1998, s. 5.
8 P. Korduba (zob. przypis 5), s. 128.
9 J. Burszta, Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa 1974, s. 268. 
10 A. Kroh, Wesołego Alleluja Polsko Ludowa! Polska Sztuka Ludowa, Konteksty. Antropologia kultury. 

Etnografia, Sztuka, 2011/1, s. 112-113.
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W powojennej rzeczywistości sztuka ludowa nabrała waloru narodowej i wkroczyła 
szerokim frontem w życie codzienne mas, głównie inteligencji pracującej. Naśladując 
instytucje międzywojenne, utworzono w 1949 roku centralę spółdzielczo-państwo-
wą pod nazwą Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego, zwaną Cepelią. Jej 
głównym przeznaczeniem było organizowanie produkcji oraz zabezpieczenie zbytu 
twórcom ludowym. Centrali podlegały liczne regionalne spółdzielnie oraz sklepy. 
Wzory przeznaczone do produkcji opracowywano w spółdzielniach w oparciu o ba-
dania terenowe i gromadzenie pierwowzorów – autentyków. Asortyment towarów 
był bardzo różny, niepozbawiony specyfiki regionalnej: stroje ludowe, tkaniny, 
ceramika, rzeźby, wycinanki, przedmioty plastyki obrzędowej11. 

Jednym z najbardziej charakterystycznych dla Śląska Opolskiego wytworów 
plastyki obrzędowej są kroszonki. Opolska Cepelia oparła promocję regionu na 
tych unikatowych w skali kraju niewielkich dziełach. Z relacji badaczy wynika, że 
zdobienie jaj wielkanocnych techniką rytowniczą upowszechniło się na początku 
XX w. Wzór ryto za pomocą specjalnych narzędzi – brzytwy, czy ostrego noży-
ka. Jajka te miejscowa ludność nazywała kroszonkami (krołsonki), co oznaczało 
czerwień lub urodę – pierwotnie bowiem barwiono je na kolor czerwony (brązo-
woczerwony), który uzyskiwano z ochry, robaczków zwanych czerwcami lub łupin 
cebuli12. Dawniej jajka wykonywano wyłącznie w okresie poprzedzającym Wielkanoc.

W połowie lat 50. XX w. w środowisku opolskich muzealników, działaczy 
kultury, pracowników Cepelii pojawiła się idea mająca na celu propagowanie ro-
dzimej plastyki obrzędowej. Aby zaktywizować środowiska wiejskie, zorganizowano 
w 1957 r. w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu pierwszy konkurs kroszonkarski. 
W latach 1960–1990 opolscy twórcy kroszonek bardzo aktywnie uczestniczyli 
w życiu kulturalnym regionu. Brali udział w lokalnych, wojewódzkich, krajowych 
i międzynarodowych konkursach kroszonkarskich, imprezach folklorystycznych, 

11 A. W. Brzezińska (zob. przypis 1), s. 164. 
12 J. Lipka, O jajku prawie wszystko, czyli o wielkim dziele sztuki na małej skorupce, Opole 2005, s. 12-16.
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targach krajowych i zagranicznych: w Holandii, Danii, NRD, RFN, Szwecji, Cze-
chosłowacji, ZSRR. Wiele twórczyń ludowych pracowało w Opolskiej Spółdzielni 
Rękodzieła Artystycznego Cepelia jako kroszonkarki i zdobniczki porcelany. 

Jeszcze pod koniec XIX w. opolskie kroszonki pokrywano wzorami geo-
metrycznymi – rozetami, wiatraczkami, gwiazdkami, słońcami, nawiązującymi 
do pradawnej, pogańskiej symboliki solarnej. Z czasem znaczenie tych symboli 
uległo zapomnieniu. 

W latach 20. XX w. na wielu wykonywanych kroszonkach widniały duże 
ornamenty roślinne, wzorowane na motywach hafciarskich. Na jajkach z lat 50. 
i 60. XX w. sporadycznie pojawiały się zgeometryzowane wzory roślinne. Domino-
wały stylizowane i naturalistyczne motywy roślinne, ale i zoomorficzne, takie jak: 
kogut, kura, baranek, ptaki nawiązujące do symboliki religijnej. Na wielu jajkach 
zamieszczane były okazjonalne wierszyki. W połowie lat 90. XX w. ornamenty 
wydrapywane na jajkach wielkanocnych zaczęły przybierać filigranowe formy. 
Zatracona została przejrzystość kompozycji na rzecz drobnych ornamentów oraz 
nadmiernej wirtuozerii.

W 1998 r. kroszonka opolska została uznana za produkt regionalny Opolszczy-
zny, co dla rozwoju regionu ma niebagatelne znaczenie również w propagowaniu 
turystyki. Według opinii państwa Adamskich prowadzących Galerię Rękodzieła 
Ludowe Opole, ale i twórczyń ludowych13, zauważalny jest stały, całoroczny po-
pyt na kroszonki. O zakupie ozdobionego wielkanocnego jajka decyduje głównie 
czynnik estetyczny. Dużym zainteresowaniem cieszą się kroszonki wykonane na 
jajkach strusich.

13 Inf. Stefania Topola i Gertruda Kleman – wywiad odbyty w dniu 27.08.2013 r. w archiwum autorki.
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Podobną popularnością cieszy się malowana porcelana, której początki sięga-
ją 1963 r. Otóż jurorzy konkursów kroszonkarskich: etnografowie Czesław Kurek 
i Halina Jakubowska oraz prezes Cepelii Jan Matysek i ówczesny dyrektor Muzeum 
Śląska Opolskiego doszli do wniosku, że wzory kroszonkarskie należy przenieść na 
bardziej trwały materiał – ceramikę. Pierwsze próby podjęto w marcu 1964 r. Wzory 
nanoszono na wyroby porcelitowe z tułowickiej fabryki, dział zdobnictwa porcelany 
uruchomiono w 1968 r. W 2006 r. opolska Cepelia ogłosiła upadłość. Malarki por-
celany zaczęły kontynuować swoją działalność jako firmy prywatne, bowiem istnieje 
nadal zapotrzebowanie na przepiękną opolską porcelanę14. Obecnie asortyment wy-
robów ceramicznych jest bardzo różny: od garniturów do kawy i herbaty, serwisów 
obiadowych, zegarów, kubków, bożonarodzeniowych bombek, dzwonków, biżuterii, 
po wyroby zupełnie nieużyteczne, spełniające wyłącznie funkcje dekoracyjne, np. 
drobne kiczowate bibeloty w kształcie zwierząt, ludzi. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się koszulki z nadrukowanymi wzorami z opolskich kroszonek. W sklepach 
pojawiły się drewniane skrzynki oraz filcowe torby ze stylizowanym uproszczonym 
opolskim wzornictwem. Do promocji można wykorzystać popularny w okresie mię-
dzywojennym plakat w stylu etno designu. Wzory z porcelany i kroszonek znakomicie 
nadają się do tworzenia uproszczonych artystycznych kompozycji.

Zatem, jak słusznie zauważyła Anna Weronika Brzezińska, kultura ludowa to 
produkt, który można dostosować do potrzeb współczesnego konsumenta. Zauważa 
ona również w tym wypadku zanik cech regionalnych, bowiem nabywca skupia się 
głównie na rozrywce i atrakcyjności wizualnej oferowanych dóbr15. Z opinią tą można 
jednak polemizować. W przypadku wytworów kultury ludowej uznawanych za model 
kultury narodowej, takich jak model krakowski, podhalański i łowicki, odbiorca nie 
musi znać etnicznej historii konkretnego wytworu – ale przedmiot taki, nawet jeśli 
zatraci tradycyjną formę, zachowa charakterystyczną kolorystykę oraz stylizację.

Zarówno kroszonki, jak i malowana porcelana należą do unikatowych w skali 
kraju. Podejmowane są działania, aby znalazły się na liście polskiego dziedzictwa 
niematerialnego. Dotychczas brak jest odpowiedniej strategii w polityce kulturalnej 
władz Opolszczyzny, wykorzystującej elementy lokalnej tradycji. Opolskie wzornictwo 
można zastosować do promocji regionu. Ale dopiero w tym roku UMWO zdecydo-
wał się na zaprezentowanie podczas Dożynek Prezydenckich w Spale jednolitego 
modelu ekspozycji, promującej twórczość ludową Opolszczyzny. Całość stoiska 
jest stylizowana w motyw kroszonkarski: wydruki wielkoformatowe, skrzynie oraz 
siedziska – wszystko w formie nowoczesnego etno designu. Swoistą formę pro-
mocji stanowią popularne dziś cementowe jaja malowane w motyw kroszonkar-
ski. Tego typu elementy znajdują się m.in. w Gogolinie, Muzeum Wsi Opolskiej 
w Opolu, Krapkowicach. W Gogolinie stoi także cementowa filiżanka ozdobiona 
wzorami z porcelany opolskiej.

14	 B.	 Jasiński,	Malowana	porcelana	opolska,	Opole	2012,	s.	3-5.
15	 A.	W.	Brzezińska	(zob.	przypis	1),	s.	166.
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W promocji dużą rolę odgrywają również imprezy, takie jak konkursy malowania 
porcelany i kroszonkarskie. Dlaczego jednak nie spróbować podjąć działań na wzór 
Święta Ceramiki w Bolesławcu, oczywiście na nieco mniejszą skalę. Interaktywne 
działania, uczestnictwo w imprezach, rozpowszechnienie wzornictwa sprawiają, że 
członkowie lokalnej społeczności powszechniej utożsamiają się z regionalną tra-
dycją. Sprawnie przeprowadzona strategia promocyjna może przynieść korzyści 
w postaci aktywizacji twórców i przyciągnięcia turystów.

Zastosowanie etno designu w polityce kulturalnej może przynieść nieba-
gatelne korzyści w zakresie kultywowania i rewitalizacji elementów dziedzictwa 
niematerialnego. W 2011 r. Polska ratyfikowała konwencję UNESCO dotyczącą 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Aktualnie tworzona jest lista 
zjawisk spełniających wytyczne zawarte w dokumencie. Opolska kroszonka oraz 
malowana porcelana spełniają te kryteria i mają niepowtarzalną szansę znaleźć się 
wśród wyjątkowych wytworów kulturowych naszej cywilizacji.

Zdjęcia pochodza z Galerii Rękodzieła „Ludowe Opole”, wykonał je Wieńczysław Adamski.
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Dziedzictwo światowe  
w muzeach i archiwach  
– waloryzacja zasobów  

i ich udostępnianie
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dr Ksenia Stanicka-Brzezicka 

 Instytut im. Herdera, Marburg

Rozproszone, digitalizowane materiały 
dawnego Urzędu Konserwatorskiego 
Prowincji Dolnośląskiej jako źródło 

dla powiatu brzeskiego
Maszynopis niepublikowanej książki o zabytkach powiatu brzeskiego z serii  

„Die Bau- und Kunstdenkmäler Schlesiens” wraz z fotografiami w Instytucie Herdera 
w Marburgu oraz małoobrazkowe negatywy w zbiorach Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.

Fakt rozproszenia materiałów źródłowych do badań dziejów i kultury Ślą-
ska jest powszechnie znany, podobnie jak, co najmniej śląskoznawcom, 

zasoby Instytutu Herdera w Marburgu. Te – w ostatnich latach coraz intensyw-
niej digitalizowane i udostępniane przez sieć internetową – stają się częścią 
globalnego dziedzictwa. Jednocześnie dokumentowane i również digitalizowane 
są zbiory innych instytucji, stanowiące pierwotnie całość z zasobami archiwum 
marburskiego. Jest to casus materiałów dawnego Urzędu Konserwatorskiego 
Prowincji Dolnośląskiej, które obecnie przechowywane są w Marburgu1, w Insty-
tucie Sztuki PAN2 oraz Archiwach Państwowych we Wrocławiu3, Opolu4, Zielonej 
Górze5 i (sic!) w Olsztynie6. 

1 Instytut im. Herdera w Marburgu, Niederschlesisches Bildarchiv (NBA).
2 Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Dawne Zbiory Urzędu Pruskiego Prowincjonalnego Konser-

watora Zabytków Dolnego Śląska zawierają 12 500 negatywów (włączanych do Zbioru w różnym 
czasie), ponad 5000 pozytywów oraz ok. 350 rysunków architektonicznych.

3 Nr zespołu 487/0, Konserwator Zabytków Prowincji Dolnośląskiej we Wrocławiu 1896–1944.
4 Sygn. 2639, Zespół Provinzial-Konservator der Kunstdenkmäler Niederschlesiens. Zawartość to 

materiały do inwentarza zabytków właśnie dla powiatu brzeskiego oraz obecnych powiatów na-
mysłowskiego i częściowo grotkowskiego: wypisy, metryczki wystroju i wyposażenia, maszynopisy 
tekstu inwentarza.

5 Fragment fototeki dotyczący Głogowa i Głogówka.
6 Sygn. 367/3805a-367/3808.
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W ramach projektu „Internetowy system informacji o zabytkach sztuki w Polsce. 
Digitalizacja i dokumentacja w ramach polsko-niemieckiej kooperacji. Projekt pilota-
żowy: opracowanie i wirtualne scalenie zbiorów ikonograficznych dawnego Urzędu 
Pruskiego Prowincjonalnego Konserwatora Zabytków Dolnego Śląska”7 zostało od-
nalezionych, zdigitalizowanych, a następnie rozpoznanych i opisanych (już w ramach 
kolejnego projektu „Opracowanie nieznanych materiałów ikonograficznych dotyczących 
Dolnego i Górnego Śląska, pochodzących ze zbiorów instytucji niemieckich sprzed 
1945 r., przechowywanych w Zbiorach Fotografii i Rysunków Pomiarowych Instytutu 
Sztuki PAN w Warszawie”8) 2700 małoobrazkowych negatywów. 

Jak udało się ustalić, większa ich część stanowi fragment materiałów, które 
miały służyć przedwojennym służbom konserwatorskim we Wrocławiu do przy-
gotowania publikacji o zabytkach powiatu brzeskiego z serii Die Bau- und Kunst-
denkmäler Schlesiens9, której to maszynopis oraz wybrane fotografie (pozytywy) 
przechowywane są w Instytucie Herdera. W efekcie zyskaliśmy wiedzę o koherencji 
zbiorów i jednocześnie imponujący materiał źródłowy i porównawczy10. 

Negatywy wykonane zostały około roku 1937 jako dokumentacja pomoc-
nicza, towarzysząca zdjęciom inwentaryzacyjnym na wielkich formatach. Urząd 
konserwatora we Wrocławiu pełnił wówczas Günther Grundmann (1892–1976). 
Prawdopodobnie inwentaryzacja ta wpisywała się w ogólnoniemiecką akcję, za-
inicjowaną w latach 30. XX wieku przez państwo, której wytyczne zakreślono na 
zjeździe konserwatorów zabytków w Kassel11. 

Negatywy posiadają sygnatury, umieszczone na kartach albumu w prawym 
górnym rogu, napisane odręcznie, atramentem. Składają się one z liter i cyfr. 

7 Instytut im. Herdera w Marburgu, Instytut Sztuki PAN, ze środków Leibniz Gemeinschaft.
8 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2012–2015, Instytut Sztuki PAN.
9 Z serii tej zostały opublikowane tomy: przed 1945: Ludwig Burgemeister, Günther Grundmann, Die 

Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, T. 1-3, Breslau 1930–1934 (= Die Kunstdenkmäler der Provinz Nie-
derschlesien, T. 1), Kurt Degen, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Namslau, Breslau 1939 (= 
Die Bau- und Kunstdenkmäler Schlesiens. Regierungsbezirk Breslau, T. 2), Günther Schiedlausky, Rolf 
Hartmann, Hilde Eberle, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Stadtkreises Oppeln, Breslau 1939 (= Die 
Bau- und Kunstdenkmäler Schlesiens, Regierungsbezirk Oppeln), Ernst Kloss, Herbert Rode, Wilhelm 
Stepf, Hilde Eberle, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleiwitz, Breslau 1943 (= Die Bau- und 
Kunstdenkmäler Schlesiens, Regierungsbezirk Kattowitz, T. 5); po wojnie z wcześniej przygotowanego 
i ponownie opracowanego redakcyjnie maszynopisu, z wykorzystaniem wykonanych przed 1945 r. fotografii 
Die Bau- und Kunstdenkmäler des Landkreises Breslau, w opracowaniu Kurta Degena i innych, Frankfurt 
n. M. 1965 (= Bau- und Kunstdenkmäler des Deutschen Ostens, Reihe C, Schlesien, T. 1).

10 Pozostała część negatywów ilustruje zabytki powiatu oławskiego oraz powiatu złotoryjskiego, w tym 
przede wszystkim prace wykopaliskowo-badawcze przy ruinach świątyni w Nowym Kościele (Neukirch).

11 Wówczas przeprowadzono też m.in. drugą inwentaryzację zabytków pomorskich, której efektem 
są dwa inwentarze: dla powiatów Bytów (1938 r.) i Kamień Pomorski (1939 r.) redagowane przez 
Gerharda Bronischa i Waltera Ohlego. Por. B. Ochendowska-Grzelak, Gerhard Bronisch (1905–1945) 
– zapomniany badacz średniowiecznej architektury ziemi lubuskiej, w: Dziedzictwo kulturowe regionu 
pogranicza, Tom I, Materiały z interdyscyplinarnej konferencji naukowej Rogi-Paradyż, 22-23 kwietnia 
2008, Gorzów Wielkopolski 2008.



79

Litery zasadniczo informują o powiecie: FB oznacza powiat brzeski (Kreis Brieg; 
F to zapewne pierwsza litera słowa Fotos lub podobnego), FO – analogicznie 
powiat oławski (Kreis Ohlau); jednak oznaczenie FN odnosi się do powiatu zło-
toryjskiego (Kreis Goldberg) – N wzięło się zapewne od nazwy Neukirch (Nowy 
Kościół), tworząc odstępstwo od zasady. Cyfry oznaczają kolejne karty albumu; 
jedna karta mieści maksymalnie 36 klatek, ale nie zawsze jest wypełniona całko-
wicie. Czasem zostaje miejsce na kilka negatywów, czasem znacznie więcej, zaś 
odcinki, na które pocięty został film, mają różną liczbę klatek. Wykorzystywano 
filmy Agfa Isopan i Kodak Panatomic, cięte z większej szpuli i wkładane do kaset 
wielokrotnego użytku, a wtedy liczba zdjęć na jednym ładunku jest trochę inna. 
Teoretycznie, przy założeniu, że klatki poukładane są po kolei, układ taki powinien 
ułatwiać identyfikację motywów. W praktyce jednak ten porządek jest w dość istotny 
sposób zaburzony – negatywy musiały być wyciągane i wkładane na nowo, już 
bez zachowania kolejności. Powoduje to istotne utrudnienia w opisie, zwłaszcza 
elementów ruchomych, dziś najczęściej niezachowanych, a więc, w przypadku 
braku widocznych sygnatur na przedmiocie lub innych identyfikujących napisów, 
możliwych do przypisania do konkretnej budowli tylko na podstawie następowania 
w kolejności po lub przed negatywami z przedstawieniem budowli. Może to też 
być powodem ewentualnych błędów w przyporządkowaniu. 

Nieocenioną pomocą w identyfikacji, przede wszystkim zabytków ruchomych 
– tu najczęściej elementów wyposażenia kościołów – ale także obiektów nieistnieją-
cych, był typoskrypt wspomnianej na wstępie, nieopublikowanej książki – katalogu 
zabytków powiatu brzeskiego. Dokładny, inwentaryzacyjny opis pozwolił w wielu 
przypadkach na identyfikację np. sprzętu liturgicznego czy elementów wyposa-
żenia wnętrz lub rozpoznanie osób upamiętnionych sfotografowanymi epitafiami 
z nieczytelnymi na negatywie inskrypcjami, bez konieczności dodatkowych badań 
bibliotecznych czy archiwalnych lub wizji lokalnej; podobnie rzecz ma się w przy-
padku sfotografowanych portretów (najczęściej niezachowanych).

Omawiany zbiór stanowi przede wszystkim nieocenione wzbogacenie zacho-
wanej, znanej i dostępnej ikonografii Śląska. Przechowywany w Instytucie Herdera 
zbiór fotografii dawnego Urzędu Konserwatorskiego Prowincji Dolnośląskiej za-
wiera dokładnie 817 zdjęć z powiatu brzeskiego – wszystkie one są publikowane 
w serwisie internetowym Instytutu. Warszawskich negatywów dla tego obszaru 
jest prawie 200012.

Wśród nich jest kilka obiektów niezachowanych, takich jak np. kościół w Lip-
kach (Linden) czy drewniany, bogaty w dekoracje o charakterze emblematycznym 
kościół w Stobrawie (Stoberau). Jest grupa negatywów ukazująca obiekty, które 
uległy przemianie, np. kościół z Zwanowicach z obecnie innym zwieńczeniem wieży, 
czy kościół w Jankowicach Wielkich ze zmienionym ołtarzem. Reprezentowane są 
obiekty wprawdzie zachowane, ale zrujnowane i często niedostępne – np. kościół św. 

12 Podanie dokładnych liczb nie jest możliwe, ponieważ nie wszystkie negatywy udało się rozpoznać, 
występują także odstępstwa w systemie sygnatur – niektóre negatywy/karty albumu ich nie mają.
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Józefa Robotnika w Michałowie (Michelau). Jest to także cenne źródło ikonograficz-
ne dla słynnych polichromii brzeskich (np. w kościołach w Małujowicach, dawniej 
Mollwitz czy Pępicach, dawniej Pampitz), choć nie tylko – np. negatywy z kościołem 
w Czeskiej Wsi (Böhmischdorf) ukazują obecnie zatynkowane polichromie z lat 30. 
XX wieku w kaplicy upamiętniającej poległych w wojnach 1813–1815 i 1914–1918, 
które udało się przypisać wrocławskiemu artyście pochodzenia szwajcarskiego – 
Gebhardowi Utingerowi (1879–1960). Atrybucję tę potwierdza informacja zawarta 
w typoskrypcie. Do tej pory dzieło to znane było jedynie ze wzmianki w leksykonie 
artystów Szwajcarii13. 

Spora grupa negatywów przedstawia wnętrza Muzeum w Brzegu. Negatywy 
te mogą posłużyć do rozwijanych ostatnio badań nad historią muzealnictwa na 
Śląsku. Znani są autorzy zdjęć. Ich nazwiska pojawiły się w marburskim typo-
skrypcie oraz w dokumentacji dawnego Urzędu Konserwatorskiego w Archiwum 
Państwowym w Opolu. Byli to Josef Zeisner i Nietsch.

Zalety tego typu projektów: Umożliwienie wirtualnego scalenia rozproszonych 
kolekcji, wsparcie i impuls dla prowadzonych coraz intensywniej w ostatnich latach 
badań nad historią dokumentacji, nowe możliwości pracy z obrazem – nie zawsze 
doskonałym, ale w formie cyfrowej, dzięki technologiom powiększania, czytelniej-
szym i umożliwiającym odczytanie motywów i treści niewidocznych na oryginale.

13 E. Plüss, Künstler-Lexikon der Schweiz: XX. Jahrhundert, Frauenfeld 1958–1969, s. 998.

Praca naukowa finansowana w ramach programu  
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”



81

dr Henryk Niestrój 

Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa 

Krajowy Urząd Dokumentacji  
Fotograficznej – Górny Śląsk  

(Landesbildstelle Oberschlesien) w zasobie 
Narodowego Archiwum Cyfrowego

Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów – głosi znane przysłowie. 
Nabiera to szczególnego znaczenia w obliczu opisu dziedzictwa kulturo-

wego, gdy staramy wyobrazić sobie jak wyglądały dawne budowle, stroje ludowe, 
czy też obrzędy. Trudno wówczas o lepsze źródło, niż zdjęcie. Obecność zespołu 
proweniencji śląskiej w archiwum warszawskim może budzić niemałe zdziwienie, 
dlatego krótkiego wyjaśnienia wymaga status Narodowego Archiwum Cyfrowego 
i opis zasad jego funkcjonowania.

Państwowa sieć archiwalna składa się z ponad trzydziestu archiwów pań-
stwowych, z czego większość ma charakter regionalny. Trzy z nich mają charakter 
centralny i obejmują teren całego kraju: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum 
Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC). NAC powstał formalnie w 2008 r. 
W jego zasobie znajdują się przede wszystkim materiały utrwalone sposobem foto- 
i fonograficznym, zapisane w sposób analogowy i cyfrowy1. Ponadto NAC administruje 
Centralnym Repozytorium Cyfrowym, w którym przechowywane są kopie cyfrowe 
zdigitalizowanych archiwaliów, które następnie udostępniane są w formie tradycyjnej 
oraz sieci Internet. Wreszcie NAC jest twórcą Zintegrowanego Systemu Informacji 
Archiwalnej (ZoSIA), służącego opracowaniu materiałów archiwalnych2 oraz serwisu 
Szukaj w Archiwach <www.szukajwarchiwach.pl> służącego prezentacji opisów i – 
jeśli istnieją – dołączonych do nich cyfrowych kopii archiwaliów.

1 §2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie 
zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie (Dz. U. z dnia 
22 lutego 2008 r., Nr 29, poz. 167).

2 ZoSIA został początkowo wdrożony w dwóch archiwach państwowych, w Poznaniu i Lublinie. W 2016 r. 
obejmie 1/3 wszystkich archiwów państwowych w Polsce.
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Materiały zespołu nr 8 Krajowy Urząd Dokumentacji Fotograficznej – Górny 
Śląsk (Landesbildstelle Oberschlesien) trafiły do ówczesnego Archiwum Dokumenta-
cji Mechanicznej w kilku partiach. Pierwszą część w liczbie 13 335 klatek negatywów 
oraz 126 diapozytywów przekazano w 1962 roku3. Dziesięć lat później, w wyniku 
ankiety przeprowadzonej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, ADM 
dowiedział się o posiadaniu przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Opolu 
negatywów w zbiorze o nazwie Landesbildstelle Oberschlesien. Wystosowano więc 
prośbę o umożliwienie zapoznania się z tymi materiałami4. W odpowiedzi Ryszard 
Dermin, dyrektor WAP w Opolu, zawiadomił ADM o chęci przekazania wszyst-
kich negatywów do Warszawy5. Z danych w Księdze Nabytków ADM wynika, że 
do 1972 r. przejęto w sumie 15 000 diapozytywów, z których utworzono zespół 
numer 8 Krajowy Urząd Dokumentacji Fotograficznej – Górny Śląsk (Landesbild-
stelle Oberschlesien)6. Materiały te zaczęto inwentaryzować w ADM już w 1972 r. 
Prace prowadziła od kwietnia tego roku Hanna Jasicka. Ustaliła ona, że nie jest 
możliwe ustalenie struktury pierwotnej zespołu. Jasicka rozpoznała ok. 10 tys. 
negatywów i zdecydowała się na układ topograficzny, przy czym całość podzieliła 
na dwie grupy: negatywy i przezrocza (diapozytywy). W trakcie kolejnego etapu 
prac zamierzano prawdopodobnie przenieść część zdjęć przekazanych przez archi-
wum opolskie do zespołu nr 32 Zbiór Diapozytywów. Do dziś znajduje się w nim 
8 jednostek z Landesbildstelle Oberschlesien. 

Podczas badań nad zespołem w latach 2003/2004 Katarzyna Kalisz próbowała 
odtworzyć jego dzieje od zakończenia II wojny światowej do czasu przekazania do 
ADM na podstawie m.in. adnotacji na opakowaniach. Jedno z nich (nr negatywu 
212) nosi stempel Instytutu Śląskiego w Katowicach. Można więc przypuszczać, 
że część zespołu do 1949 r. była w posiadaniu tej instytucji, a po wznowieniu 
działalności w 1957 r. materiały te przekazano do Opola. Znaczna część diapozy-
tywów nosi stemple Studium Nauczycielskiego w Opolu. Nie jest wykluczone, że 
z kolei ta instytucja przejęła materiały swojego niemieckiego poprzednika (zdjęcia 
Landesbildstelle służyły przede wszystkim edukacji). Kolejny krok jest już znany – 
materiały te przed 1972 r. znajdowały się w ówczesnym Wojewódzkim Archiwum 
Państwowym w Opolu, skąd zostały przekazane w kilku transzach do ADM. Nadal 
otwarte pozostaje jednak pytanie, co stało się z filmami, które niewątpliwie także 
znajdowały się w zbiorach Landesbildstelle Oberschlesien?7 

3 Dane na podstawie Księgi Nabytków Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, poz. nr 24. Nie okre-
ślono jednak nigdzie instytucji przekazującej materiały, zob. K. Kalisz, Krajowy Urząd Dokumentacji 
Fotograficznej – Górny Śląsk (Landesbildstelle Oberschlesien). Problemy opracowania zespołu nr 8 
w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (mps), s. 4, przyp. 2.

4 Archiwum Państwowe w Opolu (dalej APO), Archiwum Zakładowe, Pismo Elżbiety Paszkowskiej, 
dyrektor ADM z dnia 19 kwietnia 1972 r. (znak S-81-3).

5 Tamże, Pismo Ryszarda Dermina, dyrektora WAP Opole z dnia 24 kwietnia 1972 r. (znak 51-8).
6 K. Kalisz (zob. przypis 3), s. 4.
7 Tamże, s. 9-10. Brak także informacji skąd przejęto fotografie w 1962 r.
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Obecnie zespół liczy: 28335 jednostek archiwalnych (7 m.b.) i składa się z:

– czarno-białych negatywów szklanych,
– czarno-białych diapozytywów szklanych,
– kolorowych i czarno-białych diapozytywów8.

Opole reprezentowane jest dosyć licznie w niniejszym zespole. Znajdują się tam 
zarówno widoki ogólne Opola: panoramy i lotnicze, jak i prezentujące jego części9.

Znajdziemy tam wiele zdjęć górnośląskich pałaców otoczonych wspaniałymi 
ogrodami10. Są wnętrza pałacowe przedstawione tak, jakby ich właściciele przed 
chwilą je opuścili. Większość ujęć to szerokie plany, ukazujące całą bryłę budyn-
ku lub krajobraz. W zespole znajduje się także niemała liczba reprodukcji daw-
nych map i planów miejscowości. Stosunkowo niewiele obrazów związanych jest 
z uprzemysłowioną częścią ówczesnego Górnego Śląska. Tutaj charakterystyczne 
jest to, że huty i kopalnie traktowane są jako element krajobrazu miejskiego, a nie 
odrębne zakłady przemysłowe.

W grupie zdjęć dotyczących etnografii znajdują się zarówno pozowane ujęcia osób 
w strojach regionalnych, podczas obrzędów, jak i wykonujących codzienne czynności. 
Uzupełnione są one reprodukcjami rycin z XVIII i XIX w. prezentujących stroje regionalne.

W latach trzydziestych XX w. pojawia się znacząca grupa zdjęć o silnym 
zabarwieniu propagandowym, wplecionym zarówno w tradycyjne obrzędy ludowe 
(np. procesje dożynkowe11), jak i te o typowo państwowym charakterze (budowa 
i uroczystości na Górze Świętej Anny12).

Fotografia reporterska prezentowana jest w zespole w mniejszym zakresie, 
aczkolwiek dotyczy ciekawych faktów, jak na przykład powstań śląskich, uro-
czystości złożenia prochów poległych w Thingstätte na Górze Świętej Anny, czy 
powodzi w Nysie w 1938 r.

Powyższy opis dotyczy zespołu archiwalnego. Niemniej konieczne jest uzupełnienie 
go informacjami na temat jego twórcy, tym bardziej że w tej kwestii wiele jest spraw 
wymagających zdefiniowania i klarownego opisu. Zacząć wypada od samej nazwy 
instytucji, jaką stosuje się w archiwach i literaturze. W ten sposób mamy przykładowo:

– Krajowy Urząd Dokumentacji Fotograficznej (NAC),
– Placówkę Krajowej Fotografii (Archiwum Państwowe w Poznaniu)13,
– skład ilustracji – w tłumaczeniu spisu treści kalendarza niemodlińskiego z 1942 r.14

8 Tamże.
9 NAC, zespół nr 8 Krajowy Urząd Dokumentacji Fotograficznej – Górny Śląsk, negatyw, nr 1666.
10 Przykładowo pałac w Polskiej Cerekwi z lat dwudziestych XX w., zob. tamże, negatyw nr 126.
11 Tamże, negatyw, nr 677.
12 Tamże, negatyw, nr 3092.
13 G. Zaliwska, Fotografie zespołu Landesbildstelle Wartheland. Stadtbildstelle der Gauhauptstadt Posen 

– dzieje i zawartość (mps), s. 1.
14 Niemodlin.org, Kalendarz regionalny powiatu niemodlińskiego, 1942, 16. rocznik.
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Otóż Bildstelle należałoby tłumaczyć jako ośrodek dokumentacji audiowizual-
nej, stąd prawidłowa nazwa tego zespołu w języku polskim to: Krajowy Ośrodek 
Dokumentacji Audiowizualnej – Górny Śląsk.

Było to początkowo przede wszystkim archiwum fotografii, zajmujące się 
wypożyczaniem swoich zasobów na rzecz szkół i osób prywatnych, jak również 
poradnictwem w zakresie fotografii, a potem i filmu. Zadaniem tej instytucji było 
zarówno dokumentowanie, jak i kolportowanie materiałów audiowizualnych w szko-
łach. W ten sposób dokumentowano historię regionu, ale – wskutek powiązań 
politycznych – instytucja ta spełniała też rolę propagandową, podkreślając wyż-
szość kultury niemieckiej, nierzadko kontrastowo zestawiając widoki zadbanych 
domostw niemieckich z podupadłymi polskimi.

Kierownikiem opolskiego Ośrodka Dokumentacji Audiowizualnej był nauczy-
ciel Hermann Aschmann15, a siedzibą – budynek zajmowany do lat trzydziestych 
XX w. przez władze rejencji opolskiej16. Jak pisał Aschmann, obraz przekazywany 
przez fotografię pomaga zrozumieć przeszłość, przede wszystkim osobom, które 
nie posiadają odpowiedniego wykształcenia, a które stanowią znakomitą większość 
społeczeństwa szczególnie na mieszanym narodowościowo górnośląskim terenie. 
Dlatego właśnie obraz, jako środek służący rozpowszechnianiu dóbr kultury wkra-
cza na takie obszary, gdzie słowo pisane napotyka na trudności. Ponadto, na co 
zwracał uwagę kierownik opolskiego Landesbildstelle, ludzie o wiele bardzie cenią 
takie teksty, które są reich illustriert (bogato ilustrowane)17.

Ośrodki te ściśle współpracowały z miejscowymi władzami szkolnymi. Zgod-
nie z zaleceniami na czele struktur powiatowych miały stać osoby, które z jednej 
strony posiadały doświadczenie w obsłudze sprzętu fotograficznego i filmowego, 
a z drugiej – pełniły funkcje nauczycielskie. W celu realizacji zadań statutowych 
przygotowywano specjalne pomieszczenia na terenie szkoły lub innych placówek 
miejskich, wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Zamierzano wyposażyć wszystkie 
ośrodki w aparaty fotograficzne oraz kamery wąskotaśmowe (Schmalfilmgeräte) 
oraz zatrudnić dodatkowe osoby do prowadzenia ewidencji i prac kancelaryjnych18.

Ze względu na rolę, jaką – szczególnie w okresie nazistowskim – ośrodek 
ten pełnił, ściśle współpracowano z właściwą terytorialnie komórką propagandy 
NSDAP, którą w 1935 r. kierował Walter Rückert – dla prowincji, a dla Górnego 
Śląska, z siedzibą w Opolu – Hans Schramm19.

15 Verwaltung des Provinzialverbandes der Provinz Oberschlesien in Oppeln, w: Provinzialverwaltung 
von Oberschlesien (red.), Kulturarbeit in Oberschlesien. Ein Jahrbuch 1935, s. 18.

16 Tamże, s. 273.
17 H. Aschmann, Die Landesbildstelle Oberschlesien und ihr Aufgabengebiet, w: Provinzialverwaltung 

(zob. przypis 15), s. 262-263.
18 Muzeum miasta Turku. Archiwum Igły; <http://www.muzeum.turek.pl/pl/57/strona/2/121/> (dostęp: 

02.08.2013).
19 Die Organisation der NSDAP, w: Provinzialverwaltung (zob. przypis 15), s. 47.
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Początki ośrodka górnośląskiego związane są z utworzeniem w 1908 r. pierwszego 
państwowego ośrodka dokumentacji fotograficznej noszącego nazwę Auskunftsstelle 
für oberschlesische Volksunterhaltung, który przetrwał do 1920 r. W tymże roku, 
w związku z faktem, że coraz większą popularność zaczęło zdobywać nowe medium – 
film, założono w Gliwicach Oberschlesischer Bilderbund (OBD), którego podstawowym 
celem było dopasowanie filmu i fotografii do warunków miejscowych, w pełni wyko-
rzystując je w procesie kształcenia, szczególnie w szkołach. Dopiero w 1922 r. OBD 
został wpisany do rejestru sądowego. Rozporządzenie ministerialne z 29 sierpnia 1922 
r. określiło jednoznacznie jego rolę, jako centralnej instytucji wspierającej rozwój filmu 
edukacyjnego na Górnym Śląsku. Wkrótce otrzymano od władz 17 kamer filmowych, 
które rozdysponowano na terenie prowincji. Istniało wówczas 30 ośrodków OBD w te-
renie, które w dużej mierze kontynuowały działania pierwotnego ośrodka dokumentacji 
fotograficznej, powiększając dzięki swoim zadaniom zasób archiwum fotografii OBD.

Kryzys w latach dwudziestych odbił się również na działalności OBD, który 
otrzymując coraz mniejsze dotacje, musiał w końcu zacząć utrzymywać się z własnych 
środków, co nie trwało długo i szybko doprowadziło do likwidacji tej instytucji. Jej 
odrodzenie było wynikiem zmian na scenie politycznej. W rozporządzeniu z 15 paź-
dziernika 1933 r. Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kształcenia Narodowego wezwało 
do prac nad większym upowszechnieniem filmu i fotografii w oświacie. Z uwagi 
na znaczący priorytet tych działań, wsparty odpowiednimi środkami finansowymi, 
w tym także firm prywatnych, w krótkim czasie ok. 150 górnośląskich miejscowości 
dysponowało aparatami obsługującymi film wąskotaśmowy. Następnie 1 maja 1934 
r. Ministerstwo Edukacji z Bernhardem Rustem na czele skupiło wszelkie zadania 
z zakresu kształcenia, wychowania, jak również spraw naukowych20. 11 maja 1934 r. 
określono zadania nowego ministerstwa. Wśród nich  z kwestii naukowych wymie-
niono m.in. Volkskunde (etnologię), a jako odbiorców treści kształcenia wymieniono 
wszystkie rodzaje szkół, w tym zagraniczne, jak również instytucje kształcenia dla 
dorosłych21.

Utworzony w tym samym czasie Ośrodek Rzeszy (Regierungsbildstelle) w ciągu 
kilku miesięcy stworzył organizację obejmującą nawet najmniejsze szkoły w państwie. 
W każdym powiecie funkcjonował ośrodek powiatowy (Kreisbildstelle), którego 
kierownik nominowany był przez prezydenta rejencji, w porozumieniu z właściwą 
komórką NSDAP, władzami szkolnymi i urzędem landrata22.

Kolejnym krokiem było rozporządzenie z 26 czerwca 1934 r. o nazwie Unter-
richtsfilm und amtliche Bildstellen, tworzące regionalne (krajowe) i powiatowe 

20 Erlaß über die Errrichtung des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. 
Vom 1. Mai 1934, Reichsgestzblatt 1934 Nr. 49, s. 365; Muzeum miasta Turku. Archiwum Igły; 
<http://www.muzeum.turek.pl/pl/57/strona/2/121/> (dostęp: 02.08.2013).

21 Erlaß über die Aufgaben des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. 
Vom 11. Mai 1934, Reichsgestzblatt 1934, Teil I, Nr. 51, s. 375.

22 Tamże, s. 266.
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ośrodki fotograficzne (Landes- und Kreisbildstellen). Tym samym zarządzeniem 
wprowadzono, jako pomoc w nauczaniu, filmy oświatowe i edukacyjne (Kulturfilm, 
Unterrichtsfilm)23. Od tej pory fotografia, a szczególnie film nie tylko stały się 
nieodłącznym elementem edukacji, ale wręcz miały zastąpić książkę, jeśli potrafiły 
w sposób bardziej dobitny trafić do umysłu i serca młodego człowieka24.

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Rzeszy z 26 czerwca 1934 r. prze-
kształcało Regierungsbildstelle w Landesbildstelle, których na terenie państwa 
było 23. Ustalono także strukturę wewnętrzną tej instytucji, dzieląc ją na wydziały: 
administracji, pedagogiki filmowej i fotograficznej, techniki i telewizji edukacyjnej. 
Jednocześnie utrzymano sieć ośrodków powiatowych25. Następnie utworzono Cen-
tralną Placówkę Filmu Oświatowego Rzeszy (Reichsstelle für den Unterrichtsfilm), 
którą w 1940 r. przekształcono w Reichsanstalt für Film und Bild. Podlegały jej 
wówczas 24 krajowe i 850 powiatowych ośrodków dokumentacji audiowizualnej26.

Przygotowanie zarówno pomieszczeń, jak i wyposażenie ośrodków górno-
śląskich przejęły na siebie władze prowincjonalne, które 31 sierpnia 1934 r., 
pod przewodnictwem starosty przyznały formalnie w budżecie rocznym środki na 
bieżącą działalność Ośrodka w Opolu27. Budżet tych instytucji pozwalał im konty-
nuować działalność podczas II wojny światowej, ponieważ   formalnie były one 
podporządkowane administracji samorządowej. Jednocześnie Landesbildstellen były 
agendami terenowymi berlińskiego urzędu Reichsstelle für den Unterrichtsfilm, 
później – Reichsstelle für Film und Bild28.

Określono wówczas obszary zadań, jakie Ośrodek Krajowy miał wypełniać:

– założenie archiwum filmowego służącego materiałami do pracy edukacyjnej 
w szkołach,

– rozbudowa archiwum fotograficznego,
– dokumentowanie regionu (małej ojczyzny/Heimat), wskazując jej piękno i bo-

gactwo, zgodnie z hasłem: Także Górny Śląsk jest piękny (Auch OS. ist schön),
– utrzymywanie rangi centralnej instytucji dla wszystkich innych działających 

na terenie jej właściwości terytorialnej, zajmujących się fotografią i filmem, 
którym powinna służyć niezbędną pomocą29.
 W związku z tym, że 1 kwietnia 1938 r. zlikwidowano prowincję górno-

śląską, tworząc prowincję śląską (Provinz Schlesien), a dwa lata później połączono 
rejencję opolską z katowicką w jedną Prowincję Górnośląską (Provinz Oberschle-

23 H. Aschmann (zob. przypis 17), s. 265.
24 „Der Film soll als gleichberechtigtes Lernmittel überall dort an die Stelle des Buches treten, wo das 

bewegte Bild eindringlicher als alles andere zum Kinde spricht”, zob. tamże.
25 H. Aschmann (zob. przypis 17), s. 266; G. Zaliwska (zob. przypis 13), s. 1.
26 K. Kalisz (zob. przypis 3), s. 35; C. E. Król, Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu 

w Niemczech 1919-1945, Warszawa 1999, s. 364.
27 H. Aschmann (zob. przypis 17), s. 266-267.
28 G. Zaliwska (zob. przypis 13), s. 1, przyp. 2.
29 H. Aschmann (zob. przypis 17), s. 267-268.



87

sien) z siedzibą w Katowicach, zmieniała się też właściwość terytorialna, a zapew-
ne i nazwa oraz – niewykluczone – siedziba Ośrodka. Wtedy też mogło dojść do 
przekazania materiałów z Opola do Katowic, skąd – przez Instytut Śląski – znów 
wróciły do Opola.

W samym Opolu nie była to jedyna instytucja tego czasu, której zaintereso-
wania koncentrowały się wokół fotografii. W mieście działało Opolskie Towarzy-
stwo Wspierania Sztuki Wykonywania Zdjęć (Verein zur Pflege der Lichtbildkunst 
Oppeln), którego przewodniczącym w 1935 r. był Walther Reichelt30. Trudno po-
wiedzieć, jak wyglądała współpraca tego Towarzystwa z opolskim Landesbildstelle. 
Zdawano sobie także i tutaj sprawę z głębi informacji, jaką niosą zdjęcia. Wręcz 
nawoływano osoby prywatne do robienia zdjęć dokumentujących miasto i region 
oraz przekazywania ich Towarzystwu lub innym instytucjom, które tego rodzaju 
zdjęcia chętnie przyjmują. Poszukiwane były głównie zdjęcia budowli, obiektów 
przemysłowych, rolnictwa i rzemiosła, obrazów z życia codziennego ludności, 
szczególnie w strojach ludowych. Organizowano w tym celu regularnie konkursy 
pod patronatem Kalendarza Opolskiego, jednak chętnych było niewielu31.

Zdjęcia z Landesbildstelle wykorzystywano w publikacjach lokalnych sto-
sunkowo rzadko. O wiele więcej znajdujemy tam zdjęć od osób prywatnych oraz 
zakładów fotograficznych, a w przypadku Opola – bardzo znanego fotografa Maxa 
Glauera, którego działalność tylko przez rok pokrywała się z funkcjonowaniem 
Landesbildstelle32.

Zdjęcia Landesbildstelle Oberschlesien znaleźć można dziś w przeróżnych miej-
scach. Są wykorzystywane jako ilustracje na stronach internetowych. Przykładem 
może być Muzeum w Nysie33 lub ciekawy portal prezentujący dawne wspaniałe 
rezydencje, znajdujące się obecnie w ruinie34. Z dużym prawdopodobieństwem 
można przyjąć, że większość muzeów śląskich posiada w swoich zasobach po-
zytywy, a może i negatywy z tego rodzaju ośrodków. Można nawet kupić kopie 
w antykwariatach i na aukcjach internetowych35.

Trudno nawet powiedzieć, bez przeprowadzenia ogólnopolskiej kwerendy, 
gdzie jeszcze, w jakich zespołach w archiwach państwowych znajdują się zdjęcia 
(a także filmy) pochodzące z tychże ośrodków dokumentacji audiowizualnej.

Opisany zespół nie jest często wykorzystywany w badaniach nad historią Gór-
nego Śląska. Decyduje o tym zapewne niewiedza o jego istnieniu wśród badaczy, 

30 W Reichelt, Heimatkalender – Heimatphotographie, Oppelner Heimatkalender 1935, s. 174-175.
31 Tamże, s. 174.
32 Przykładowo zdjęcie lasku w Oppelner Heimat-Kalender für Stadt und Land 1940, s. 79.
33 Muzeum w Nysie. Pałac w Kopicach; <http://www.muzeum.nysa.pl/web.n4?go=192> (dostęp: 

08.08.2013).
34 Ruiny i zamki w Polsce; <http://www.ruinyizamki.pl> (dostęp: 08.08.2013).
35 Antykwariat POLIART, Numer katalogowy: i03847; <http://sklep.antykwariat.biz/object/index/id/4042> 

(dostęp: 08.08.2013).
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wykorzystywanie licznych odbitek pozytywowych wytworzonych przez opisywany 
Ośrodek, ale także niechęć samych naukowców,  posługujących się bezproblemowo 
językiem w mowie i piśmie, którym w zupełności wystarcza sam tekst.

W zestawieniu na podstawie opracowania K. Kalisz można znaleźć zarys 
zawartości zespołu, z podziałem na miejscowości36. Fotografie górnośląskiego 
Landesbildstelle dostępne są w pracowni NAC bezpłatnie. Można je zamówić także 
drogą kwerendy archiwalnej. Ich wykorzystanie we wszelkich publikacjach pozba-
wione jest opłat, ponieważ znajdują się one w domenie publicznej.

36 Alfabetyczny spis miejscowości występujących w zespole nr 8. Zestawienie na podstawie opracowania 
K. Kalisz (zob. przypis 3), s. 40.
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dr hab. Piotr Greiner 

Archiwum Państwowe w Katowicach

Tradycyjne i informatyczne systemy 
korzystania z zasobu Archiwum  

Państwowego w Katowicach  
w badaniach śląskoznawczych 

 

Archiwum Państwowe w Katowicach należy do jednych z największych 
archiwów historycznych w Polsce. Działa na obszarze większej części 

województwa śląskiego (poza jego północną częścią, gdzie funkcjonuje Archiwum 
Państwowe w Częstochowie) i w zachodnich powiatach województwa małopol-
skiego. Organizacyjnie składa się z centrali w Katowicach oraz siedmiu oddziałów 
zamiejscowych w: Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach, Oświęcimiu, Pszczynie, 
Raciborzu i Żywcu. Na koniec 2012 roku zasób Archiwum liczył 5.255 zespo-
łów archiwalnych z 2.177.997 jednostkami archiwalnymi o łącznej objętości 21,4 
kilometrów bieżących materiałów archiwalnych1. Prócz materiałów aktowych Ar-
chiwum przechowuje inne archiwalia, w tym materiały tzw. wielkoformatowe jak 
mapy i plany techniczne oraz archiwalia audiowizualne, w tym fotografie, nagrania 
i filmy. Najstarsze archiwalia pochodzą z XIII wieku, ale największą część zasobu 
stanowią archiwalia wytworzone od końca XVIII wieku przez instytucje życia go-
spodarczego na największym obszarze industrialnym w Polsce.

Katowickie Archiwum cały czas przejmuje archiwalia z przedpola archiwalnego, 
to jest z instytucji państwowych i samorządowych, które w zakresie gromadzenia 
materiałów archiwalnych podlegają nadzorowi archiwów państwowych. Prócz tego 
przejmowane są materiały o wartości historycznej od osób fizycznych i instytucji 
prywatnych na zasadzie dobrowolności. W ostatnich kilku latach ilość przejmowa-
nego przez Archiwum w Katowicach materiału spadała, i tak: kiedy w 2008 roku 

1 Te i dalsze dane liczbowe podawane: Archiwum Państwowe w Katowicach, Sprawozdania Dyrektora 
Archiwum Państwowego w Katowicach, w: Szkice Archiwalno-Historyczne [z lat 2007–2011]; <www.
katowice.ap.gov.pl>. 
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przejęto 943 metry bieżące archiwaliów, w 2009 roku – 507 metrów, to w 2012 
roku tylko 175 metrów. Spadek ten był wynikiem kurczącej się powierzchni ma-
gazynowej. Przeprowadzone w ostatnim czasie remonty i zakupy nowoczesnych 
regałów w katowickiej Centrali oraz przede wszystkim rozpoczęcie jesienią 2013 
roku budowy nowoczesnego budynku archiwalnego w Bielsku-Białej, w którym 
pomieszczone zostanie 10 km archiwaliów, na pewien czas rozwiąże ten problem. 

W ostatniej dekadzie w zasadzie rodzaj przejmowanych materiałów się nie 
zmienia i można je opisać w trzech grupach. Największe akcesje pod względem 
ilościowym stanowią archiwalia postindustrialne, czyli dokumentacja wytworzona 
w licznych na terenie wschodniego Górnego Śląska kopalniach, hutach i zakła-
dach przemysłu maszynowego, które od początku lat 90. XX wieku w większości 
uległy likwidacji lub przekształceniom własnościowym. Kolejne grupy tworzą akta 
gruntowe przejmowane z sądów okręgowych oraz akta metrykalne przekazywane 
sukcesywnie po 100 latach od ich wytworzenia przez urzędy stanu cywilnego2.

Zadania archiwów historycznych nie ograniczają się do przejmowania i wie-
czystego przechowywania materiałów archiwalnych. Już od przeszło 200 lat, kiedy 
to w Europie zaczęły powstawać takie archiwa na wzór Archiwum Narodowego 
w Paryżu utworzonego w okresie Rewolucji Francuskiej – na Śląsku pierwsze 
powołano w 1811 roku we Wrocławiu – ich celem było udostępnianie przecho-
wywanych źródeł obywatelom, w tym do badań naukowych, ale również dla ich 
potrzeb, które moglibyśmy określić jako prywatno-prawne. 

W dziewięciu pracowniach naukowych katowickiego Archiwum – dwóch w Cen-
trali (ogólnej i pracowni, w której udostępnia się mapy i plany techniczne) oraz 
siedmiu w oddziałach zamiejscowych – w ostatnich latach w formie bezpośredniej 
udostępnione zostały średniorocznie ponad 43 tysiące jednostek archiwalnych po-
nad 1400 użytkownikom. W ostatnich dwóch latach (2011/2012) poczyniono po 
decyzjach Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych3 daleko idące ułatwienia 
w kopiowaniu archiwaliów na użytek prac badawczych, z wyłączeniem materiałów 
podlegających ochronie danych osobowych lub innych zastrzeżonych z uwagi na 
interes państwa. Korzystający w pracowniach mogą już samodzielnie fotografować 
aparatami cyfrowymi interesujące ich źródła lub skorzystać z bezpłatnego dostępu 
do wydajnego skanera (w pracowni ogólnej w katowickiej Centrali). Niezależnie 
od tego mogą zamówić cyfrowe kopie w Archiwum (odpłatnie), jeżeli potrzebują 
kopii o wysokiej rozdzielczości.

W formie pośredniej w ostatnich kilku latach katowickie Archiwum średnio-
rocznie wykonywało około 5500 kwerend, głównie o charakterze socjalnym (dla 
celów emerytalnych), urzędowym (w kwestiach głównie majątkowych) i wzrasta-

2 P. Greiner, Nabytki Archiwum Państwowego w Katowicach w latach 2000–2007 użyteczne do badań 
śląskoznawczych, w: J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold (red.), Śląsk w czasie i przestrzeni, Wrocław 
2009 [2010], s. 249-256.

3 Przede wszystkim: Decyzja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 17 września 2012 r. 
o swobodnej możliwości kopiowania archiwaliów własnym sprzętem fotograficznym (z wyłączeniem 
akt zastrzeżonych lub zawierających dane osobowe).
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jącym szybko co najmniej od dekady genealogicznym. Poszukiwania genealogicz-
ne, z pewnym opóźnieniem w stosunku do Europy Zachodniej, cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem wśród obywateli Polski. Z uwagi na dzieje Górnego 
Śląska z zapytaniami kwerendowymi, w tym genealogicznymi, zwracają się oby-
watele innych państw, głównie Niemiec, dokąd w kolejnych falach migracyjnych 
w XIX i XX wieku docierali Górnoślązacy.

W wyniku rewolucji informatycznej przełomu XX i XXI wieku również archiwa 
historyczne musiały sformułować na nowo, w nowoczesny sposób swoją ofertę 
dla ich użytkowników. Na początku tylko w formie czysto informacyjnej przez 
publikowanie w Internecie <www.archiwa.gov.pl> baz danych. W pierwszej kolej-
ności bazy SEZAM (System Ewidencji Zasobu Archiwalnego), która jest w zasadzie 
tylko spisem zespołów z odpowiednią ogólną informacją o zespołach i kolekcjach 
archiwalnych. Dalej bazy IZA (Inwentarz Zespołu Archiwalnego), która jest elektro-
niczną formą inwentarza archiwalnego, ale tylko nieznaczna  część ma taką postać 
i jest opublikowana w Internecie. Wspomnieć jeszcze trzeba o ważnej, kompletnej 
i na bieżąco aktualizowanej bazie PRADZIAD, w której zarejestrowane są zespoły 
akt metrykalnych przechowywanych w archiwach państwowych oraz bazie ELA 
(Ewidencje Ludności w Archiwaliach), która zawiera informacje o sporządzanych 
na różne potrzeby i w różnych celach spisach ludności, we wszystkich ich fizycz-
nych postaciach (ewidencje, wykazy itp.). W ostatnim czasie bazy te są stopniowo 
zastępowane przez zintegrowany system ZoSIA (Zintegrowany System Informacji 
Archiwalnej), który jednak w tej chwili (październik 2013 roku) obsługuje tylko 
dwa archiwa państwowe w Lublinie i Poznaniu.

Nowa jakość pojawiła się jednak dopiero na przełomie pierwszej i drugiej 
dekady XXI wieku, kiedy również archiwa przystąpiły do masowej digitalizacji prze-
chowywanych archiwaliów. Z jednej strony ułatwieniem stał się postęp techniczny, 
a z drugiej archiwa stały się beneficjentem finansowych środków unijnych oraz eu-
ropejskich państw niewchodzących w skład Unii Europejskiej, ale współtworzących 
Europejski Obszar Gospodarczy (Norwegia, Islandia, Lichtenstein i Szwajcaria). 
W latach 2007–2009, korzystając z dofinansowania ze środków Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, Archiwum zrealizowało projekt o nazwie Ochrona i konserwacja cie-
szyńskiego dziedzictwa piśmienniczego, w ramach którego zdigitalizowano ponad 
120 tysięcy stron najcenniejszych materiałów archiwalnych z zasobu Oddziału 
w Cieszynie, które zaczęto sukcesywnie umieszczać w Internecie4.

W następnych latach biorąc udział w konkursach na digitalizację materiałów 
archiwalnych, organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
których operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny, pod nazwą Wieloletni 
Program Rządowy Dziedzictwo cyfrowe oraz Wieloletni Program Rządowy Kul-

4 Szerzej patrz: S. Klimkiewicz, Zarządzanie projektem Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa 
piśmienniczego w Archiwum Państwowym w Katowicach, Szkice Archiwalno-Historyczne nr 6, 2010, 
s. 187-192.
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tura+. Priorytet digitalizacja, katowickie Archiwum uzyskało dofinansowanie, jak 
dotychczas, trzech projektów: w 2011 roku zrealizowało projekt Ochrona dziedzictwa 
powstań śląskich, w latach 2012–2013 realizuje projekt Polski Górny Śląsk w latach 
1922–1939. Digitalizacja zespołu Sejm Śląski 1922–1939, a w latach 2013–2014 
jest i będzie realizowany projekt Wielokulturowy Górny Śląsk w aktach urzędów 
stanu cywilnego z lat 1874–1910.

Projekt Ochrona dziedzictwa powstań śląskich był zwieńczeniem trwających 
co najmniej od 2006 roku starań katowickiego Archiwum o szerokie udostępnienie 
materiałów źródłowych z okresu przełomowego w najnowszych dziejach Górnego 
Śląska, jakim były wydarzenia z lat 1918–1922. Rozpoczęto od programu konser-
wacji i zabezpieczenia najpierw w formie mikrofilmów zespołu Powstania śląskie 
przechowywanego w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Konserwacja 
i mikrofilmowanie tych akt zostało przeprowadzone w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, 
natomiast w pracowni reprograficznej Archiwum Państwowego w Katowicach z mikro-
filmów wykonano skany. W sumie wykonano 90.698 skanów, które zostały w latach 
2011–2012 udostępnione na stronie nowojorskiego Instytutu: <www.pilsudski.org/
powstania>. Kolejnym krokiem była digitalizacja, również z mikrofilmów, ogromnego 
zespołu Powstania Górnośląskie przechowywanego w Centralnym Archiwum Wojsko-
wym w Warszawie. W latach 2010–2012 wykonano 428.815 skanów, które zostały 
w latach 2012–2013 zamieszczone na stronie Centralnego Archiwum Wojskowego: 
<http://caw.wp.mil.pl/>. Wreszcie w 2011 roku katowickie Archiwum zdigitalizowało 
10 zespołów z własnego zasobu: Komisariat Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu 
1919/1920, Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu [1918] 
1920/1921 [1923], Plebiszitkommissariat für Deutschland – Unterkommissariat Pless 
(Niemiecki Komisariat Plebiscytowy – Podkomisariat w Pszczynie) 1919–1921 [1922]5, 
Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku [1919] 1921–1922, Związek Powstańców 
Śląskich Katowice 1923–1939, Oddziały Młodzieży Związku Powstańców Śląskich 
Województwa Śląskiego 1928–1939, Klub Powstańców w Katowicach 1933–1939, 
Związek Peowiaków Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach 1931–1939, Związek 
Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny w Katowicach i jednostki podległe 
1945–1949 [1950], Ernährungsausschuss der Interalliierten Kommission Gleiwitz 
(Wydział Aprowizacji Międzysojuszniczej Komisji w Gliwicach) 19216. Łącznie stanowi 
to 68.480 skanów, które zostały opublikowane na portalu <www.szukajwarchiwach.
pl>. W sumie w Internecie znalazło się 587.993 skany do szeroko rozumianej epoki 
plebiscytu i powstań górnośląskich. W zasadzie są to wszystkie materiały źródłowe 
wytworzone przez polskie władze cywilne i wojskowe do tej tematyki i przechowywane 
przez polskie archiwa historyczne (w tym w Nowym Jorku), oczywiście z pominię-
ciem źródeł ukrytych w archiwalnych zespołach o charakterze ponadśląskim, jak na 
przykład w aktach centralnych władz Rzeczypospolitej. Poszczególne zeskanowane 
zespoły zostały uzupełnione elektronicznymi inwentarzami IZA. 

5 Z zasobu Oddziału w Pszczynie.
6 Z zasobu Oddziału w Gliwicach.
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W pierwszej edycji programu Kultura+ w 2012 roku, w której beneficjentami 
mogły być archiwa państwowe, katowickie Archiwum pozyskało środki finansowe 
na doposażenie pracowni reprograficznej (zakupiono dwa nowoczesne skanery 
i urządzenia peryferyjne) oraz na digitalizację jednego z najważniejszych historycz-
nie zespołów w zasobie katowickiego Archiwum, jakim są akta międzywojennego 
Sejmu Śląskiego. Wykonano 75.454 skany, które na początku 2014 roku zostaną 
opublikowane w portalu <www.szukajwarchiwach.pl>.

Od paru lat jednym z głównych priorytetów państwowej służby archiwalnej jest 
digitalizacja akt metrykalnych, które cieszą się rosnącym powodzeniem wśród użyt-
kowników, głównie oczywiście prowadzących rodzinne badania genealogiczne. Stąd 
też w kolejnej edycji programu Kultura+ w 2013 roku katowickie Archiwum pozyskało 
środki finansowe na zrealizowanie projektu pod nazwą Wielokulturowy Górny Śląsk 
w aktach urzędów stanu cywilnego z lat 1874–1910. Do 2014 roku zostanie zdigita-
lizowanych 17 zespołów akt urzędów stanu cywilnego – w sumie około 105 tysięcy 
skanów, które również zostaną opublikowane w portalu <www.szukajwarchiwach.pl>.

Niezależnie od digitalizacji archiwaliów w ramach różnych programów i pro-
jektów nowocześnie wyposażona pracownia reprograficzna katowickiego Archiwum 
na bieżąco skanuje archiwalia z oryginałów oraz z mikrofilmów. Przede wszystkim 
akta metrykalne. Część skanów z akt metrykalnych, które nie spełniają wysokich 
wymagań technicznych portalu <www.szukajwarchiwach.pl>, Archiwum publikuje na 
platformie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej <http://www.sbc.org.pl/>, której uczestnikiem 
Archiwum Państwowe w Katowicach jest od 2010 roku. Tak postąpiono między 
innymi z księgami urodzeń z urzędu stanu cywilnego w Katowicach z lat 1874–19097. 
Ponadto na platformie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej Archiwum opublikowało część 
skanów wykonanych w ramach programu Ochrona i konserwacja cieszyńskiego 
dziedzictwa piśmienniczego. Tam też publikowane są zdigitalizowane publikacje 
książkowe z zasobu bibliotek Archiwum – w ostatnim czasie zamieszczono skany 
książek adresowych (Adressbücher) Katowic z lat 1897–19138. 

Mimo olbrzymiego postępu, jaki się dokonał na polu digitalizacji archiwaliów 
w ostatnich dwóch-trzech latach, opublikowane w Internecie dotąd przez Archiwum 
Państwowe materiały stanowią niewielki ułamek jego zasobu. Proces ten jednak 
z coraz większym natężeniem będzie się rozwijał i w najbliższych latach należy 
się spodziewać kolejnych publikacji internetowych archiwaliów, w pierwszej ko-
lejności akt metrykalnych, ale również co cenniejszych i ważniejszych źródeł do 
historycznych badań śląskoznawczych. Przy tym katowickie Archiwum nie będzie 
zapominać o dalszych ułatwieniach i usprawnieniach dla korzystających z archiwa-
liów w sposób tradycyjny w jego pracowniach naukowych.

7 Ponadto, w związku z tym, że kompetencje katowickiego Archiwum obejmują również historyczne 
zachodnie ziemie Małopolski, publikowane są akta metrykalne spoza Górnego Śląska, jak ostatnio 
akta metrykalne z Pilicy.

8 Dokładne informacje o opublikowanych skanach można odszukać na: <www.katowice.ap.gov.pl>.
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Leszek Jodliński 
były dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach, historyk sztuki

Niemieckie dziedzictwo Śląska  
– dzieli czy łączy? 
Przypadek wystawy stałej Historii Górnego Śląska  
w Muzeum Śląskim

...Nie poddawajmy się nieuniknionemu rzekomo  
biegowi dziejów, zapewnieniom, że „historia tego wymaga”.  

Nasze czyny i zaniechania też tworzą sens historii... 
Krzysztof Michalski

 

W świetle tytułowych rozważań za symboliczny należy uznać fakt, iż we 
Wstępnym Studium Wykonalności inwestycji nowego Muzeum Śląskiego 

z 2007 roku1 w ogóle nie planowano utworzenia wystawy stałej Historii Górnego 
Śląska. Historia tego regionu była w ocenie opracowujących ten dokument albo 
zbyt trudna do opisania lub po prostu zabrakło wyobraźni, by ten oczywisty temat 
został podjęty w nowej placówce.

W wyniku starań podjętych przez piszącego te słowa, od marca 2008 roku 
rozpoczęty został proces zmian w projekcie funkcjonalnym muzeum. Objęły one 
także kwestie powołania do życia takiej ekspozycji. W 2009 roku doprowadziło 
to do umieszczenia w dokumentacji technicznej i opracowaniach programowych 
inwestycji wystawy Historii Górnego Śląska2 jako jednej z sześciu wystaw stałych 
zaplanowanych dla nowego Muzeum Śląskiego.

1 Paweł Wroński, Wstępne Studium Wykonalności dla projektu Budowa nowego Muzeum Śląskiego, 
Lublin grudzień 2007 (mpis).

2 M.in. Małgorzata Broda, Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego budowa nowej siedziby 
Muzeum Śląskiego w Katowicach, Katowice, listopad 2009 (mpis); Wniosek o dofinansowanie realizacji 
projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007–2013, Katowice, 30 września 2009 r.
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Zamysł powołania do życia wystawy spotkał się z bardzo pozytywnym przyję-
ciem podmiotów instytucjonalnie zaangażowanych w proces finansowania i oceny 
inwestycji, w tej liczbie przez JASPERS3. Zarówno JASPERS, jak i Komisja Euro-
pejska w utworzeniu wystawy stałej Historii Górnego Śląska widziały pogłębianie 
społecznego wymiaru projektu i realizowanie przez niego ważnych zadań w dziedzi-
nie kultywowania tradycji i tożsamości mieszkańców regionu. Podobne oceny, na 
etapie konsultowania wytycznych do projektu scenariusza wystawy stałej, mające 
miejsce w 2012 roku, zostały sformułowane przez uczestników badań fokusowych 
zleconych przez Muzeum Śląskie4. 

W wyniku konsultacji oraz wskazań eksperckich, uzyskanych ze strony wy-
bitnych badaczy historii i kultury Górnego Śląska, w maju 2012 roku gotowa była 
dokumentacja konkursowa na scenariusz wystawy. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpiło 2 października 2013 r. Jury konkursowe wyłoniło co prawda zwycięską 
pracę pt. Światło ze Śląska, ale odbywało się to już w atmosferze ostrej krytyki 
założeń do scenariusza wystawy i populistycznej nagonki na projekt. Jak pisała 
wówczas i wcześniej część prasy i mediów elektronicznych, scenariusz był projek-
tem antypolskim i proniemieckim. Zdaniem części polityków zakłamywał historię 
Górnego Śląska, w którym za dużo tu o Niemcach5. 

Dyskusja na temat wystawy i używane w niej argumenty były jawnie an-
tyniemieckie, w szczególności te sformułowane podczas debaty w Sali Sejmu 
Śląskiego 29 października 2012 r. Sięgano po argumenty, które wpisywały się 
w zetlałą retorykę PRL-u. Padały m.in. hasła walki o polskość, o przeciwstawieniu 
się nawałnicy niemieckiej. 

Debata ta zdradzała jednak poważniejszy problem. Wątpliwość, jaką przyniosła 
i ta debata, i inne oskarżenia wysuwane pod adresem wystawy, dotyczyła w istocie 
tego, czy opisując tak wyjątkową historię jak dzieje Górnego Śląska, potrafimy 
to zrobić, stawiając otwarte pytania, sięgając po najnowsze ustalenia historyków 
i interpretując fenomen Górnego Śląska w kontekście historii Europy Środkowej, 
a nie wyłącznie z pozycji polskiej historii. 

Losy wytycznych i projektu scenariusza wystawy prowokują do poszukiwa-
nia zatem odpowiedzi na pytanie, dlaczego z perspektywy tego projektu (dzisiaj, 
w grudniu 2013 r. już wiadomo, że w kształcie przyjętym przez jury nie będzie 
on realizowany) dziedzictwo niemieckie potraktowano jako czynnik dzielący, a nie 
łączący społeczność Górnego Śląska. 

Dodatkową okolicznością towarzyszącą wystąpieniom skierowanym przeciwko 
wystawie i zmuszającą do refleksji na temat ogólnej kondycji stosunków polsko-

3 JASPERS Action Completition Note (2008 114 PL), 29.02.2010.
4 TNS (red.), Oczekiwania wobec przyszłej oferty Muzeum Śląskiego i wystawy stałej Historii Górnego 

Śląska, Katowice, kwiecień 2012. Wyjątkowym aktem poparcia na rzecz projektu wystawy stałej była 
akcja Muzeum Dopisz się do historii. Celem akcji było zebranie obiektów na potrzeby planowanej 
wystawy stałej. Zebrano blisko 2000 obiektów. 

5 Przemysław Jedlecki, Wicewojewoda obrażony na Muzeum Śląskie. Za dużo tu o Niemcach, Gazeta 
Wyborcza 19 lipca 2013 r.
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-niemieckich, jest fakt, iż sześćdziesiąt osiem lat od zakończenia II wojny świa-
towej nader łatwo lokalni i krajowi politycy, publicyści i przedstawiciele kościoła 
katolickiego, zwalczając projekt wystawy stałej, sięgnęli po hasła antyniemieckie 
i odwoływali się do negatywnej, wykluczającej retoryki tożsamości narodowej.

 Założenia przyszłej wystawy Historii Górnego Śląska

Podstawowym założeniem programowym wystawy było skoncentrowanie się 
na historii nowej i najnowszej Górnego Śląska, a zatem na XIX i XX wieku. Wystawę 
symbolicznie otwierał rok 1790, związany z rozpoczęciem industrializacji Górnego 
Śląska i uruchomieniem maszyny ogniowej w Tarnowskich Górach, wizytowanej tam 
przez J.W. Goethego. Datą zamykającą miał być rok 1989, będący ważną cezurą 
w historii XX wieku, znaczącą początek drogi ku wolności zarówno dla Polski, jak 
i Śląska i całej Europy Środkowej. Poza tę datę narracja muzealna nie zamierzała 
wkraczać. Historia Górnego Śląska do 1790 roku miała zostać pokazana w formie 
syntetycznych narracji umieszczonych w tzw. kapsułach czasu i koncentrować się 
na przełomowych dla Śląska zdarzeniach i postaciach. 

Za główną oś narracji w obrębie planowanego scenariusza i docelowo wysta-
wy obrano industrializację, uznając, iż był to proces, który trwale zmienił oblicze 
Górnego Śląska  w sensie narodowym, społecznym, gospodarczym, dokonując 
ogromnego przekształcenia pejzażu kulturowego i przyrodniczego tego regionu. 

Wybór industrializacji jako zjawiska będącego swoistym filtrem interpretacyjnym 
w obrębie przyszłej wystawy był poszukiwaniem nowego i uniwersalnego sposobu 
opowiedzenia historii Górnego Śląska, zarówno odbiorcom w kraju, jak i za granicą. 
Ten ostatni element był konsekwencją poszukiwania europejskiego wymiaru dla 
prezentacji historycznej wystawy. Symbolicznie odzwierciedlał także współczesny, 
unijny charakter projektu inwestycyjnego, jakim była budowa nowego Muzeum. 

Sięgnięcie po industrializację jako klucz do interpretacji i opisu historii Górne-
go Śląska wpisywało się w nowoczesną metodologię muzealniczą, która statyczną 
i homogeniczną prezentację dziejów zastępowała tutaj podejściem interaktywnym, 
prezentując wielopłaszczyznowe dziedzictwo Górnego Śląska. Wybór takich środków 
i metod komunikacji ukierunkowany była na poszukiwanie otwartej interpretacji historii 
Śląska, jego dziedzictwa materialnego i duchowego. W przedstawieniu historii skon-
centrowano się na ustaleniach ostatnich dwóch dekad, mających notabene miejsce 
przede wszystkim w obrębie polskiej historii Górnego Śląska, wolnej od politycznej 
wykładni dziejów, czy tym bardziej bieżących celów propagandy historycznej. 

Rzutowanie historii Śląska na kontekst europejski było następstwem przeko-
nania, iż współczesne opisanie dziejów regionu możliwe jest jedynie z uwzględnie-
niem dokonań tych nacji, kultur i konfesji, które ten region zamieszkują, nadając 
tożsamości tego miejsca wyjątkowy, unikatowy i ponadnarodowy charakter.

Pośrednio, dodatkowym wyzwaniem kształtującym wytyczne do scenariusza 
wystawy  była ambicja wygenerowania nowego wizerunku Górnego Śląska i wpro-
wadzenia go do sfery tożsamości historycznej i symbolicznej Polaków. Nowa wysta-
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wa historyczna miała pokazać Śląsk realny, o który dopominał się Michał Smolorz 
w swoim Śląsku wymyślonym. Śląsk, który – jak pisał – zamknięto w niedostępnym 
sejfie i w jego miejsce oferowano dotychczas ten koncesjonowany, którego ramy 
zostały ściśle zakreślone przez politykę6. Dotarcie do realnego Śląska było celem 
autorów. Tylko taki opis gwarantował wiarygodność przekazu i sukces projektu.

Opracowywanie wystawy stałej uzyskało bardzo pozytywną ocenę ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, który, w odpowiedzi na interpelację 
posła Wojciecha Szaramy, 5 grudnia 2012 r. stwierdził: „Wystawa ta stanowi element 
bezprecedensowego pod względem skali i rozmachu projektu realizowanego przez 
Muzeum. (…) Dotychczasowe rezultaty tych wysiłków ogólnie oceniam wysoko, tym 
bardziej że dotyczą one materii wyjątkowo trudnej, wymagającej podjęcia prób ade-
kwatnego uwzględnienia różnych punktów widzenia na dzieje regionu (…)7”.

Poparcie dla wielowątkowej i wieloetnicznej koncepcji wystawy w kilka mie-
sięcy później zostało wycofane. Wytyczne i w konsekwencji scenariusz do wystawy 
stałej Historii Górnego Śląska stały się przedmiotem ataków ze strony tych śro-
dowisk, w opinii których scenariusz i Muzeum powinny były prezentować historię 
wyłącznie z uwzględnieniem polskiej racji stanu i wąsko rozumianej polskiej historii 
Górnego Śląska. 

Te i wcześniej opisywane zdarzenia rodzą pytanie o przyczyny odrzucenia 
wystawy w proponowanym kształcie.

Zbyt łatwym wyjaśnieniem dla jej rozumienia byłoby uznanie, że mieliśmy w tym 
przypadku do czynienia z wygraną populizmu historycznego i zwycięstwa, mocno 
akcentowanych w tzw. debatach nad wystawą, argumentów widzących w niej pro-
jekt proniemiecki i antypolski. To częściowe wytłumaczenie identyfikuje co prawda 
elementy rywalizacji i walki politycznej w Polsce, ale jest niewystarczające. Wydaje 
się, że istotniejszą, strukturalną przesłanką do odrzucenia tej koncepcji prezentacji 
historii Górnego Śląska był wybór określonego modelu prezentacji historycznej.

 Dwa modele prezentacji historycznej – centryczny i policentryczny

Wytyczne do scenariusza i sam scenariusz ujawniły w mojej ocenie przede 
wszystkim zderzenie dwóch typów konstruowania ekspozycji historycznych, osa-
dzonych w dwóch różnych tradycjach ustrojowych, społecznych, kulturowych 
i przede wszystkim narodowych.

Model prezentacji roboczo nazwanej centryczną niemal wzorcowo egzempli-
fikuje konstrukcja wystawy, jakiej użyto w Muzeum Powstania Warszawskiego8. 

6 Michał Smolorz, Śląsk wymyślony, Katowice 2012, s. 8; więcej o założeniach i charakterze wystawy 
por. Marcin Wiatr, Spór wokół nowej wystawy Muzeum Śląskiego o Górnym Śląsku, w: DIALOG, 
Nr 103/2013, s. 68 i 75.

7 Pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 czerwca 2012 r. do Marszałek Sejmu 
RP, Pani Ewy Kopacz; sygn. DDK 2636/393/2012/JL.

8 Pragnę w tym miejscu podziękować prof. E. Chojeckiej za uwagi, które w zakresie obu modeli narracji 
jej zawdzięczam. 
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Uogólniając, jest to wizja historii postrzegana z perspektywy centrum unitarnego, 
spójnego narodowościowo państwa. Jest to model odwołujący się do tradycji 
romantycznej, a sięgając głębiej, korzystający w wybranych przypadkach z ide-
ologii i kultury sarmackiej, obcej i nieznanej Śląskowi. To prezentacja historycz-
na, w której historia definiowana jest z pozycji centrum –  metropolii obojętnej 
i marginalizującej te wszystkie narracje dziejowe, które centrum nie dotyczą i nań 
bezpośrednio nie oddziaływały. 

Drugi z modeli prezentacji, przekaz policentryczny, legł u źródeł tworzenia wy-
tycznych i scenariusza wystawy stałej Historii Górnego Śląska. Model ten ma własną, 
peryferyjną dynamikę. Prezentacja taka wyrosła w obrębie zmieniających się pod-
miotów państwowych i w warunkach szczególnych cech transgraniczności regionu, 
który – z definicji – bogatszy jest o doświadczenie niejednoznaczności swoich dziejów.

Już ta pobieżna charakterystyka obu modeli uzmysławia odmienność punktów 
wyjścia przy konstruowaniu przekazów ekspozycyjnego i historycznego, o jakich 
jest tutaj mowa. Pochylmy się nad kolejnymi elementami cechującymi oba modele, 
by zdefiniować ich odmienności.

W przypadku prezentacji policentrycznej zaproponowanej w Muzeum Ślą-
skim, narracja ma charakter wielowątkowy, odnosi się do domeny geograficznie 
zróżnicowanej, kulturowo i narodowo złożonej. Perspektywa oferowana z punktu 
widzenia centrum, np. doświadczenia powstania warszawskiego, jest jednotema-
tyczna i w tym przypadku ograniczona w czasie. 

Dotykamy w tym miejscu kolejnego, bardzo ważnego elementu konstruującego 
obie narracje. W przypadku modelu centrycznego jest nim biegunowy podział na 
swojego i wroga. Odmienność tej sytuacji w przypadku narracji śląskiej polega na 
tym, że pojęcia my i oni nie są w żadnym przypadku jednoznaczne! Wprowadza 
to do prezentacji inny poziom akceptowania zjawiska odmienności, traktowanego 
jako składnik pozytywny (lub niejednoznaczny), a nie jednoznacznie negatywny.

W przypadku polskiej tradycji patriotycznej i modelu centrycznego, którego 
egzemplifikacją jest zaprezentowanie zbrojnego zrywu powstańców warszawskich, 
dotykamy kolejnej kategorii rozbieżnej dla obu modeli. W przypadku prezentacji 
powstańczej to ciągłość pamięci historycznej i martyrologiczna heroizacja. Jej 
dopełnieniem jest również interpretacyjna jednorodność, w której nie ma miejsca 
na wątpliwości, otwarte pytania czy dyskusje na temat zasadności dokonywanych 
wyborów, ceny poniesionych ofiar itd. To przekaz autorytarny, z jedyną obowią-
zującą wykładnią. Doświadcza tego każdy, kto zwiedza wystawę w Warszawie.

A co nam w tym przypadku proponuje model narracji wielowątkowej, śląskiej? 
To przekaz niejednoznaczny w zakresie opisu, wielości oraz sprzeczności tropów 
interpretacyjnych. W modelu policentrycznym użytym w obrębie scenariusza wy-
stawy Historii Górnego Śląska funkcjonuje inna pamięć przynależenia i tożsamości. 
Uwarunkowana jest nieciągłością historyczną, zmiennością wzmocnioną przez 
oddziaływanie historiozofii podmiotów państwowych historycznie obecnych na 
terenie Górnego Śląska, które kształtowały własny, oficjalny przekaz historyczny 
i symbolikę państwową. 
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Współczesną kondycję Górnego Śląska i jego przeszłość opisuje – zapro-
ponowany przez autorów projektu wytycznych i scenariusza wystawy – topos 
industrializacji i imperatywu modernizacyjnego przez kolejne dwa stulecia oddzia-
łującego na Górny Śląsk.

  Taki opis i interpretacja historii Śląska nie są ani przyjmowane, ani rozu-
miane. Przegrywają w konfrontacji z obowiązującą eschatologią narodową, w której 
obok siebie, zgodnie współistnieją: topos straceńczej śmierci i zmartwychwstania 
narodu. Zapewne dlatego w prezentacji historii Górnego Śląska tak chętnie wysuwa 
się na plan pierwszy bliskie ideowo przekazowi heroizującemu powstania śląskie. 
Niestety, odbywa się to kosztem innych narracji ważnych dla definiowania pamięci 
całej zbiorowości regionu.

Historia Górnego Śląska opisana z perspektywy kolejnych rewolucji przemy-
słowych, które przeszły przez ten region, nie mogła z racji nowatorstwa i odejścia 
od dogmatu historii Śląska opowiadanej jako kształtowanie się wyłącznie polskiej 
świadomości narodowej, zyskać na uznaniu i akceptacji. Przy braku zrozumienia 
dla odmienności losów Górnego Śląska i pozostając w opozycji do przekazu uku-
tego w latach PRL-u, prezentacja historyczna oparta na fenomenie industrializacji 
została odrzucona.

 Dziedzictwo niemieckie. Nadal dzieli, nie łączy

Oba modele prezentacji historii niewątpliwie starły się ze sobą przy okazji 
uproszczonych i powierzchownych, niestety, prezentacji wytycznych i scenariusza 
wystawy stałej Historii Górnego Śląska. W zderzeniu tych dwóch modeli narracji 
i w istocie postaw upatrywać należy najważniejszego źródła odrzucenia wizji histo-
rii Górnego Śląska zaproponowanej przez Muzeum Śląskie w latach 2009–2013.

Wychodząc poza powyższe ustalenie, listę powodów dla odrzucenia takiej 
koncepcji opowiedzenia dziejów Górnego Śląska należy poszerzyć o coś, co debata 
wokół wystawy bezwzględnie obnażyła. 

Bez wątpienia są to relacje polsko-niemieckie w zakresie historii współczesnej 
i najnowszej, które potwierdzają, że pomimo wielu inicjatyw i projektów badaw-
czych jest to nadal przestrzeń wymagająca współpracy, bo w jej obrębie docho-
dzi do zawłaszczania historii i niezgody na alternatywny przekaz i współistnienie 
odmiennej pamięci. Krytycznym elementem pozostaje prawdopodobnie brak peł-
nego zaufania, na co wielokrotnie zwracano uwagę. Prezydent RFN, Richard von 
Weizsäker w 2007 roku na łamach Rzeczpospolitej słusznie zauważał, że „(…) 
budowa zaufania między Polakami i Niemcami to trudne zadanie. (…)”9. Diagnoza 
ta, w mojej ocenie, nie straciła tak wiele ze swojej aktualności.

Ale nie tylko z powodu opisywanej tu nieufności niemieckie dziedzictwo było 
czynnikiem dzielącym polską, a w istocie śląską opinię publiczną. Za główną i naj-

9 Piotr Jendroszczuk, Budowa zaufania między Polakami i Niemcami to trudne zadanie, Rzeczpospolita, 
15 października 2007 r. A-25.
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ważniejszą przyczynę tego stanu rzeczy uznać należy fakt, iż dla części polskich 
elit politycznych oraz środowisk historyków zbyt trudne okazało się porzucenie 
dogmatu jednej, autorytarnej wykładni historii Górnego Śląska. Zabrakło gotowo-
ści do zmierzenia się z nowym modelem prezentacji historycznej zaproponowanej 
przez Muzeum Śląskie. 

Śląsk ze swoją odmiennością kulturową, historyczną, ukształtowany poza 
doświadczeniem zaborów, okazał się zbyt trudny do zaakceptowania w swojej im-
manentnej niejednoznaczności. Niestety, Historia Górnego Śląska10 napisana przez 
polskich, niemieckich i czeskich historyków, sama dostając się w ogień krytyki 
towarzyszącej wystawie, nie stała się przełomem w myśleniu m.in. o niemieckim 
dziedzictwie Górnego Śląska, choć zapewne (jak pierwotny zamysł wystawy w Mu-
zeum Śląskim) pozostanie jednym z impulsów zmian w przyszłości i zapewne już 
te zmiany warunkuje.

Proces akceptacji wielości kulturowej i tożsamościowej Górnego Śląska, w tym 
dziedzictwa niemieckiego, jest wciąż przed nami. W polskich warunkach znajduje 
pewną analogię we współczesnych relacjach polsko-żydowskich. Głęboki wstrząs 
zapoczątkowany historią Jedwabnego i symboliką Sąsiadów Tomasza Grossa do-
prowadził do odkrywania spraw trudnych i kontrowersyjnych w tych stosunkach 
(choć niekoniecznie konfliktujących obie strony dialogu). Podobnego przedefinio-
wania i intensywności docierania do prawdy wymaga historia Górnego Śląska. 
Dramatyczne losy wystawy stałej w Muzeum Śląskim są tego potwierdzeniem.

 Na koniec warto podkreślić i apelować o to, by – w przeciwieństwie do opi-
sywanej tutaj sytuacji – prezentacje historyczne wolne były od ingerencji polityków. 
Recenzując wystawę historii Śląska w październiku 2012 roku, rodzimi politycy 
nie czuli skrępowania, gdy deklarowali, że „(…) O ostatecznym kształcie i treści 
[wystawy] zdecyduje zarząd województwa (…)”11. Ich głos, co równie zaskakują-
ce, nie spotkał się z masowym oburzeniem mediów i środowisk opiniotwórczych.

Historia Górnego Śląska właściwie opowiedziana da asumpt do cywilizacyj-
nego rozwoju regionu. To wrota do przyszłości dla tych wszystkich, którzy znajdą 
w nim swoje miejsce. To ważne, by nikt nie został w tym przekazie wykluczony. 

Rekonstrukcje przeszłości pozostawmy zatem środowiskom akademickim, 
naukowym, muzeom, tak by uzyskać przekaz historyczny w możliwie obiektywnej 
formie i traktujący składowe tej przeszłości jako równoprawne w budowaniu mapy 
pamięci i tożsamości społeczności zamieszkujących Górny Śląsk (tych dawnych 
i współczesnych). Dziedzictwo to wówczas, w każdym swoim przejawie i różno-
rodności, połączy, a nie, jak w przypadku niedoszłej wystawy w Muzeum Śląskim, 
zostanie wykorzystane do dzielenia. Mam nadzieję, że stało się tak po raz ostatni.

10 J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek (red.), Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura 
europejskiego regionu, Gliwice 2011.

11 A. Pustułka, Dwie debaty zadecydują o kształcie Muzeum Śląskiego, Dziennik Zachodni, 3 października 
2012 r.
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Monika Czok 
Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski

Izby regionalne1 na Śląsku Opolskim  
– ich wartość poznawcza  

dla dzieci i młodzieży 

Podczas zwiedzania Kamienicy Czynszowej należącej do Muzeum Śląska 
Opolskiego w Opolu, której ekspozycja została zaaranżowana na miesz-

kania w pełni wyposażone i umeblowane podług wzorców z ostatniego stulecia, 
usłyszałam dziecko pytające swoją babcię: A dlaczego tu jest tyle rzeczy niemiec-
kich? Pytanie to stanowi sztandarowy przykład tego, jak w wielu przypadkach 
dzieciom i młodzieży brakuje świadomości przeszłości regionu, w którym żyją. Nie 
są świadomi jego historii, różnorodności kulturowej. Izby tradycji, pamięci mogą 
pomóc w rozwoju tej świadomości. Wizyta w izbie tradycji to nie tylko zwiedzanie, 
to podróż w czasie. W czasie zwiedzania wystawy, którą zaprojektowano w formie 
domu lub mieszkania – z ich typowym wyposażeniem i przedmiotami codziennego 
użytku – zwiedzający ma wrażenie, jakby mieszkańcy opuścili mieszkanie zaledwie 
na chwilę. Izby tradycji to świadectwo przeszłości tego regionu.

Charakterystyka i lokalizacja izb pamięci 
W Niemczech na Uniwersytecie w Kilonii, przy współpracy z Federalnym Insty-

tutem Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej (Bundesinstitut für Kultur 
und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa – BKGE), w latach 2008–2012 
realizowano projekt badawczy Dokumentation der Heimatsammlungen in Deutsch-
land2. Przedmiotem badań były izby pamięci wypędzonych (śląskie izby pamięci 

1 Izby te określane są najczęściej jako izby tradycji. Często spotykane jest jednak również określenie 
izba pamięci lub izba regionalna. W treści referatu terminy te będą używane zamiennie.

2 <http://www.bkge.de/heimatsammlungen>. Wcześniejszy projekt mający za zadanie zewidencjonowanie 
śląskich izb pamięci na terenie Republiki Federalnej Niemiec był prowadzony w Muzeum Śląskim 
w Görlitz w roku 2000/2001; Bauer, Markus, Die schlesischen Heimatstuben – ein Überblick, w: 
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (red.): Dokumentation 
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i tradycji w Niemczech) oraz ich eksponaty. Projekt o podobnej skali w Polsce 
lub na Śląsku nie jest mi znany. Taki projekt byłby potrzebny, tym bardziej że 
na Śląsku można zaobserwować odmienną tendencję niż w Niemczech: Śląskich 
izb pamięci się nie zamyka, wręcz przeciwnie – otwiera coraz to nowe. W dużym 
uproszczeniu śmiem powiedzieć, że na terenie prawie każdej gminy znajduje się 
przynajmniej jedna izba pamięci (np.: Wiejska Izba Regionalna Gminy Turawa 
w Ligocie Turawskiej, Śląska Izba Regionalna w Dańcu i Izba Muzealno-Kolekcjo-
nerska w Dębskiej Kuźni, obie w gminie Chrząstowice).

Założyciele i organy prowadzące
W przeważającej liczbie badanych izb pamięci inicjatywa ich założenia wy-

chodziła od osoby prywatnej, która gromadziła we własnym domu przedmioty 
dziedzictwa kulturowego, następnie zbiory przejmowały różne lokalne organizacje 
pozarządowe, takie jak Stowarzyszenie Odnowy Wsi, Związek Kobiet Śląskich, 
Rada Sołecka, koła mniejszości niemieckiej (DFK). Kilka z nich wciąż pozostaje 
w rękach prywatnych (na przykład izba Jerzego Szczodroka w Dębskiej Kuźni). 
Liczne są także izby tradycji funkcjonujące w miejscowych szkołach podstawowych 
(na przykład w Opolu-Groszowicach, Opolu-Grudzicach, Głogówku, Otmicach, 
Prószkowie, Izbicku, Żyrowej itp.). Organem prowadzącym są szkoły, które wy-
bierają opiekuna z grupy kadry nauczycielskiej. Uczniowie mają dostęp do takich 
izb pamięci w ramach zajęć szkolnych.

Czas zakładania izb można podzielić na dwa okresy: z jednej strony to lata 70. 
(Dębska Kuźnia 1970, Daniec 1978, Groszowice 1978), z drugiej strony czasy 
współczesne (Borki Wielkie 2000, Biedrzychowice 2002, Ligota Turawska 2004, 
Głogówek – założona po 2000, otwarta w 2005, Gosławice 2006, Kamień Śląski 
2009, Nowa Wieś Królewska 2009, Rozmierz 2010).

Prezentacja wybranych izb pamięci 
Regionalna Izba Śląska w Dańcu – została założona przez entuzjastę historii 

lokalnej Konrada Mientusa w 1978 r. Przez całe życie gromadził eksponaty i historie 
zaliczane do miejscowego dziedzictwa kulturowego. Do swojej śmierci oprowadzał 
również grupy zwiedzających po izbie pamięci i wzbogacał oprowadzanie liczny-
mi historiami z regionu. Dziś izba stanowi własność gminy Chrząstowice, która 
w znacznej części partycypuje w jej finansowaniu i zatrudniła pracownika będącego 
przewodnikiem i opiekunem izby – jest to rzadkość na tle innych rozwiązań, gdzie 
działalność opiera się zazwyczaj na wolontariacie.

Izba Pamięci w Biedrzychowicach – przedmioty zgromadziła Róża Zgorzelska, 
większość z nich pochodzi z jej domu rodzinnego i od krewnych. Wciąż zgłaszają 
się inne osoby, które chcą podarować kolejne eksponaty na rzecz byłej stodoły 

des Kolloquiums: Was wird aus den Heimatsammlungen? Zukunftsperspektiven für die historisch-
-ostdeutschen Heimatmuseen und Heimatstuben in Deutschland und die dort verwahrten Sammlungen 
und Archivbestände. Oldenburg 2006; zob. też <http://www.schlesisches-museum.de/hst>.
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farskiej, w której otwarto muzeum. Są to przedmioty z Biedrzychowic i miejsco-
wości ościennych. Do tego dochodzą przedmioty z daleka, pamiątki z pielgrzymek, 
podróży, wyjazdów na kuracje, które przywozili mieszkańcy Biedrzychowic do 
domu lub dostawali w prezencie od rodziny. Muzeum jest często odwiedzane. 
Przyjeżdżają grupy szkolne z Biedrzychowic i miejscowości sąsiednich oraz Koźla 
i Krapkowic, miejscowe grupy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców 
na Śląsku Opolskim i osoby prywatne. Muzeum Regionalne w Biedrzychowicach 
wyróżnia się dynamicznym rozwojem. W 2013 r. zrealizowano dwa projekty: wy-
posażenie dwóch sal ekspozycyjnych i budowa pieca do wypiekania chleba. Obiekt 
ten stanowi ośrodek życia kulturalnego miejscowości. 

Izba Pamięci w Opolu-Gosławicach – powstała w 2006 r. z inicjatywy prze-
wodniczącego tamtejszego koła DFK, Ernsta Mittmanna. Powołano ją na użytek 
członków koła DFK. Rzadko pojawiają się zwiedzający, przeważnie są to grupy 
szkolne. Eksponaty są w przeważającej ilości własnością założyciela i członków 
koła DFK w Gosławicach. W odróżnieniu od dwóch poprzednio opisanych izb, 
izba w Gosławicach pozostaje na osiągniętym poziomie rozwoju. Po pierwsze 
brakuje miejsca na kolejne eksponaty, a po drugie nie ma następcy, który chciał-
by przejąć prowadzenie izby. Pod tym względem izba tradycji w Gosławicach nie 
stanowi wyjątku; wielu kustoszy przyznaje, że prowadzenie izb pamięci spoczywa 
wyłącznie na ich barkach, oni poświęcają swój czas i ponoszą koszty działalności. 

Izba Tradycji w Rozmierzy – otwarto ją uroczyście w  grudniu 2010 r. Po-
wstała ona z inicjatywy Stefana Witona. Pierwotnie planowano wystawę z okazji 
750. jubileuszu założenia wsi. Wystawa przekształciła się jednak w stałą ekspo-
zycję na poddaszu budynku plebanii. Izba pamięci w Rozmierzy wyróżnia się 
dwujęzycznością – wszystkie opisy przygotowano w języku niemieckim i polskim. 
Oprowadzający mówią w języku niemieckim, polskim lub po śląsku. Przyjmowane 
są zarówno grupy zorganizowane, jak i indywidualne osoby. 

Izby pamięci jako pamięć kulturowa i namacalne świadectwo 
Izby pamięci nie są klasycznymi muzeami, ale miejscami przechowywania, 

czasami nawet odkrywania własnej tożsamości3. Ich wartości nie da się mierzyć 
takimi kryteriami muzealnymi jak ilość eksponatów, ich stan lub unikalny cha-
rakter. Posiadane eksponaty mają bardzo różną wartość historyczną i material-
ną. Nierzadko wartość historyczna jest bardzo niska, natomiast sentymentalna 
bardzo wysoka. Liczy się zatem nie tyle wartość muzealna, ile subiektywne 
nastawienie, co dla założyciela i organizatora stanowiło wartość. Można spotkać 
się z eksponatami uszkodzonymi, które mają swoją historię. Stanowi ona cen-
niejszą wartość niż sam przedmiot. O wiele bardziej ważna jest rola poznawcza 
tych obiektów. „Zgromadzone w izbie pamięci przedmioty pobudzają lub tworzą 

3 Zobacz: S. Göttsch-Elten, Heimatsammlungen nicht nur aus Schlesien. Gedanken zu einem gemein-
samen kulturellen Erbe und dessen wissenschaftlicher Aufarbeitung, w: M. Hałub, A. Mańko-Matysiak 
(red.), Śląska Republika Uczonych, Vol. 5, Dresden–Wrocław 2012, str. 371-385.
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pamięć, a pamięć oznacza zawsze narrację […]”4. Opowiadanie o obiektach chro-
ni przed ich zapomnieniem. W tym sensie izby pamięci są miejscami pamięci 
kulturowej, a tak na ich temat pisze Assmann: „Pamięć kulturowa przechowuje 
zasoby wiedzy danej grupy, z której czerpie ona świadomość swojej jedności 
i niepowtarzalności. Przedmioty pamięci kulturowej wyróżniają się co do rodzaju 
wartości identyfikacyjnej […] (to my)”5. Podczas zwiedzania młodzi stwierdzają 
często, że znają wystawione eksponaty z własnych domów lub domów krew-
nych: U nas wisi na ścianie taki sam obrazek maryjny! Moja babcia ma też coś 
takiego w kuchni! W ten sposób tworzą kontekst identyfikacyjny właściwy danej 
społeczności, odczuwają otoczenie jako część własnej tożsamości. Izby pamięci 
wnoszą tym samym nieoceniony wkład w rozwój tożsamości regionalnej mło-
dego pokolenia. Pozwalają one dotknąć historii własnego regionu – nie tak jak 
w przypadku historii odległej, wiedzy czerpanej z książek; wręcz przeciwnie – to 
bliska sercu, własna, niemalże odczuwalna bezpośrednio historia. Wizyta w izbie 
pamięci pozwala młodemu pokoleniu poznać życie swoich przodków. Dostrzega-
jąc paralele pomiędzy przedmiotami zgromadzonymi w izbie pamięci a obecnymi 
w domu uświadamiają sobie wartość kulturalną przedmiotów odkrywanych w oto-
czeniu. Pozwala to na docenienie i ochronę własnego dziedzictwa kulturowego.

Nie ma wątpliwości, że izby pamięci ratują eksponaty przed zapomnieniem, 
ale również przed zniszczeniem. Narzędzia i maszyny z likwidowanych warsztatów 
rzemieślniczych przekazywane są do izb pamięci – oto przykład z Rozmierzy: po 
zamknięciu stolarni ktoś z rodziny przyniósł do izby tradycji narzędzia, uzasadnia-
jąc: Dyć joł nie moga tego wyciepnąć! Inny przykład przytoczyła Róża Zgorzelska 
z Biedrzychowic, mówiąc o kobiecie, która stwierdziła, że takie same krzesła, ja-
kie znajdują się w izbie regionalnej, ma u siebie w domu: Dyć joł tyż takie mom, 
a już je do kotłowni do społlynioł wciepłach! Joł se je odnowia a w gościnnym 
postawia! Odwiedziny w izbie pamięci zachęciły ją do tego, aby uratować swoje 
meble. Izby pamięci pośrednio przyczyniają się do tego, że lokalne dobra kultury 
postrzegane są jako takie i pielęgnowane są w domu. 

Postuluje się, aby izby tradycji były postrzegane jak żywa historia, aby zwie-
dzający mogli wziąć przedmioty do ręki i spróbować użyć ich zgodnie z przeznacze-
niem (np. spróbować przeczytać tekst pisany pismem gotyckim, odmierzyć towar 
na wadze szalkowej, zrobić masło, uruchomić maszyny itp.). Taka forma przekazu 
trafia szczególnie do dzieci, ponieważ przez wypróbowanie i  namacalny kontakt 
z przedmiotami budują relację emocjonalną – ponieważ kontakt z obiektami jest 
taki, jaki byłby w domu. Podobnego rodzaju kontakt ma więcej sensu niż witryny, 
które oddzielają przedmioty od zwiedzających.

 

4 Tamże, str. 374 i nast.
5 J. Assmann, Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität, w: J. Obertreis (red.), Oral History, 

Stuttgart 2012, str. 175-183, tu str. 179.
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Znaczenie izb pamięci dla kulturowej różnorodności regionu 
Eksponaty w izbach pamięci na Śląsku to przedmioty codziennego użytku 

oraz obrazki religijne, figurki i dokumenty z polskimi lub niemieckimi napisami. 
Dopiero na konkretnych przykładach dziecko unaocznia sobie dwujęzyczność re-
gionu (przykłady z Biedrzychowic: obok pojemników z niemieckimi napisami Reis, 
Mehl, Zucker leży polska książka kucharska; w tym samym pomieszczeniu znajdują 
się zdjęcia z pierwszej komunii świętej z okolicznościowym napisem po niemiec-
ku i polski modlitewnik, obok siebie stoją obrazki z pielgrzymek do Wambierzyc, 
Częstochowy i Gietrzwałdu…). Obok siebie stoją przedmioty z napisami w dwóch 
językach – to pokazuje dzieciom i młodzieży splatanie się obu kultur, co stanowi 
o niematerialnym bogactwie regionu6. 

Projekty w izbach pamięci
Aby wesprzeć regionalną tożsamość młodszego pokolenia, organizowane 

są w miarę możliwości różne projekty w izbach pamięci. Są to projekty związane 
z obyczajami lub życiem codziennym w przeszłości (pieczenie chleba, ubijanie ma-
sła, pranie). Lekcje w izbach pamięci można łatwo wpisać w program nauczania: 
w grupach dziecięcych i klasach 1-3 w postaci zintegrowanych zajęć, w zakresie 
tematycznym poświęconym rodzinie, codzienności, porom roku itp. W starszych 
klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych w czasie pobytu 
w izbie pamięci można realizować treści programowe kilku przedmiotów szkolnych: 
począwszy od plastyki (różne techniki malarskie, szkice architektoniczne w starej 
izbie mieszkalnej, warsztaty fotograficzne), poprzez religię (święci i patroni regionu), 
aż po zajęcia z języka polskiego i niemieckiego. Przykładowo w Rozmierzy klasa 
szósta szkoły podstawowej z Suchej odczytywała podczas zwiedzania teksty pisane 
pismem gotyckim i tłumaczyła je. Paleta pomysłów na zrealizowanie zajęć jest na-
prawdę szeroka. Materiał można dostosować do potrzeb i wieku grupy docelowej. 
W izbach tradycji naszego regionu drzemie potencjał. Ich obszary działalności są 
różnorodne – począwszy od zwykłego zwiedzania, przez konkursy i warsztaty, aż 
po zajęcia szkolne. Ważne, aby odkryć ten potencjał i skorzystać z niego w kształ-
towaniu młodego pokolenia – przyszłości naszego regionu.

6 Uwrażliwienie na wielonarodowe powiązania kulturowe wydaje się tym ważniejsze, że pytanie o obecność 
niemieckich elementów w śląskich muzeach, o którym wspomniano na początku referatu, bynajmniej 
nie jest rzadkością. Farską stodołę w Biedrzychowicach zwiedzała grupa studentów germanistyki 
z Gdańska, którzy powinni przecież dysponować elementarną wiedzą historyczną. W tej grupie padło 
podobne pytanie: A skąd tu tyle tego niemieckiego?
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Julita Zaprucka 
dyrektor, Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze

Willa Łąkowy Kamień  
– dawniej rezydencja śląskiego noblisty, 
dziś muzeum i międzynarodowe  
centrum dialogu kulturowego

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna mieści się w dawnej willi 
niemieckiego pisarza i laureata Nagrody Nobla z 1912 r. – Gerharta 

Hauptmanna w Jeleniej Górze-Jagniątkowie. Rezydencja będąca architektonicznie 
mieszanką historyzmu i neorenesansu została wzniesiona w latach 1900–1901 
według projektu berlińskiego architekta Hansa Grisebacha. Pisarz mieszkał tu od 
roku 1901 aż do swej śmierci w roku 1946. Umiejscowiona na granitowej skale 
willa, zwana Łąkowy Kamień, była przez prawie pół wieku nie tylko schronieniem 
i rodzajem refugium dla pisarza. Bardzo szybko stała się dzięki gościnności go-
spodarza swoistym centrum życia kulturalnego i towarzyskiego dla wielu twórców, 
pisarzy, intelektualistów, artystów z kręgów karkonoskich i berlińskich. Przestronne 
wnętrza willi umożliwiały pisarzowi również rozwijanie jego kolekcjonerskiej pasji. 
Sztuka była dla Hauptmanna swego rodzaju ożywczym źródłem, które odmienia 
codzienność. Nie tylko literatura, ale także inne formy twórczości i rozwoju kultu-
ralnego odgrywały wyjątkową rolę w życiu pisarza, zaś gromadzone w Jagniątkowie 
antyki, dzieła sztuki, pamiątki z licznych podróży stanowiły dla niego dodatkową 
inspirację twórczą.

Po śmierci pisarza w 1946 roku powstało wiele koncepcji dotyczących zago-
spodarowania obiektu. Ostatecznie utworzono tu Ośrodek Wczasów Dziecięcych 
Warszawianka, który do połowy lat 90. przyjmował dzieci i młodzież na pobyty 
wakacyjne i zielone szkoły. Tuż po przełomie politycznym w 1989 roku, w myśl 
wspólnego oświadczenia Kanclerza Niemiec Helmuta Kohla oraz Premiera RP Tade-
usza Mazowieckiego, postanowiono o utworzeniu w tym miejscu muzeum poświę-
conego Nobliście. Po szeroko zakrojonych pracach remontowych dzięki wsparciu 
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ze strony Miasta Jeleniej Góry, Rządu Federalnego RFN i Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej willa zmieniła swoje przeznaczenie. W dniu 1 września 2001 
roku, w obecności przedstawicieli polskiego oraz niemieckiego rządu, otworzono 
tu Dom Gerharta Hauptmanna – instytucję kultury Miasta Jelenia Góra. Zamiar 
nadania placówce prestiżu muzeum udało się zrealizować dopiero 4 lata później 
i od 2005 r. jednostka działa jako Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna. 

Muzeum udostępnia do zwiedzania pięć sal muzealnych integralnie związanych 
z twórczością Gerharta Hauptmanna. Zwiedzający mogą zobaczyć gabinet pisarza, 
dawną bibliotekę, salę kominkową, dawną jadalnię oraz ozdobiony w całości po-
lichromią, wykonaną w 1922 r. przez Johannesa Maximiliana Avenariusa, hol – 
zwany ze względu na tematykę malowideł Halą Rajską. Na ekspozycję muzealną 
składają się przede wszystkim pamiątki dotyczące życia i twórczości Noblisty, 
takie jak fragmenty korespondencji, pierwsze wydania książkowe, dokumenty itd. 
Wystawa stała prezentuje ponadstuletnią historię domu w powiązaniu z życiem 
i twórczością pisarza. W dawnej jadalni znalazła miejsce wystawa multimedialna 
Gerhart Hauptmann w wirze historii zawierająca interaktywną biografię pisarza, 
oryginalne dokumenty filmowo-dźwiękowe, przedstawiające Hauptmanna czytają-
cego swoje utwory oraz filmy archiwalne. Muzyka zawarta w instalacji multime-
dialnej, na którą składają się ulubione utwory pisarza, towarzyszy zwiedzającym 
i ma na celu przybliżenie dawnej atmosfery tego domu. Działalność muzealną 
uzupełnia biblioteka z czytelnią, gdzie wśród polskich i niemieckich wydań dzieł 
Hauptmanna znajdują się wybrane pozycje literatury niemieckiej – głównie śląskiej. 
Zbiory biblioteczne związane są tematycznie w przeważającej mierze z Gerhartem 
Hauptmannem, ale także z historią i literaturą regionu. Biblioteka i czytelnia Domu 
Gerharta Hauptmanna jest ogólnie dostępna i nieodpłatnie korzystają z niej przede 
wszystkim mieszkańcy regionu, naukowcy, studenci i uczniowie.
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Głównym profilem działania muzeum jest gromadzenie, przechowywanie 
i udostępnianie do celów naukowych i edukacyjnych zbiorów związanych z twór-
czością literacką Gerharta Hauptmanna, a także literaturą i historią materialną Ślą-
ska. W ramach działalności naukowo-oświatowej prowadzone są tu badania nad 
literaturą i historią Śląska, organizuje się międzynarodowe warsztaty, sympozja 
i konferencje naukowe, a także inne imprezy kulturalne o charakterze literackim, 
teatralnym, muzealnym oraz historycznym, w tym koncerty i odczyty, wieczory 
autorskie. Organizowane są tu wystawy oraz przedsięwzięcia kulturalne o mię-
dzynarodowym charakterze, których celem jest pielęgnowanie ukształtowanego 
na przestrzeni wieków tradycją wielu narodów charakteru Dolnego Śląska. Chcąc 
podkreślić wyjątkowy wymiar tego dziedzictwa, Muzeum zorganizowało w czasie 
swojej krótkiej działalności – obok licznych imprez kulturalnych oraz wystaw 
czasowych – cykliczne spotkania z wielkimi twórcami Dolnego Śląska, których 
działalność jest ściśle związana z tym regionem. 

W ramach corocznie organizowanych spotkań autorskich zapraszani są znani 
polscy oraz zagraniczni pisarze, aby w wyjątkowej literackiej atmosferze willi Łą-
kowy Kamień zaprezentować szerokiej publiczności swe dzieła. Wśród literatów, 
którzy w ostatnich latach odwiedzili Muzeum, są m.in.: Olga Tokarczuk, Marek 
Krajewski, Henryk Waniek, Henryk Bereska, Michael Grisko, Jurij Andruchowycz, 
Urszula Kozioł, Stefan Chwin, Peter Gehrisch, Hatif Janabi. 

Organizowane w Muzeum spotkania o charakterze historycznym były w ostat-
nim czasie poświęcone m.in. tematowi ruchu oporu w czasie dyktatury, a także 
zmianom w Europie po upadku Muru Berlińskiego. To jeden z przykładów jak 
Muzeum próbuje w rozmaity sposób popularyzować pozytywne epizody wspólnej 
polsko-niemieckiej historii.
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Innym projektem promującym polsko-niemiecki dialog w ujęciu historycz-
nym, politycznym, społecznym, kulturowym było spotkanie z reżyserem filmo-
wym Robertem Stando pt. Gerhart Hauptmann a Polacy po II wojnie światowej 
w dokumentacji filmowej Roberta Stando. Głównym celem przedsięwzięcia było 
pozyskanie i popularyzacja wiedzy o niemieckim pisarzu Gerharcie Hauptmannie. 

W ramach działalności naukowo-oświatowej Muzeum organizuje także między-
narodowe  konferencje naukowe. Konferencja pt. Śląsk jako prowincja literacka stała 
się wielkim sukcesem zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i w zakresie integracji 
środowisk naukowych i kulturotwórczych Polski i Niemiec. Ponadto zaowocowała 
ona dwoma prestiżowymi publikacjami książkowymi w języku polskim i niemiec-
kim. Myśl przewodnia konferencji: Śląsk jako prowincja literacka. Napięcia między 
regionalizmem a uniwersalizmem obejmowała dość szeroki wachlarz zagadnień, 
co z powodzeniem wykorzystano jako przedmiot konferencyjnej debaty. Spektrum 
tematyczne konferencji sięgało od baroku do współczesności, od analizy wydarzeń 
historycznych po komentarze dotyczące liryki poszczególnych poetów śląskich – od 
powszechnie znanych nazwisk, takich jak Martin Opitz, Gerhart Hauptmann, po na-
zwiska mało lub zupełnie dziś społeczeństwu nieznane, jak np. Benjamin Neukirch, 
Fedor Sommer, Johannes Maximilian Avenarius (jako poeta), Monika Taubitz.

Organizacja konferencji naukowych przez Muzeum stanowi nawiązanie do 
dobrych tradycji domu pisarza i podkreśla jego funkcjonowanie jako ważnego 
ośrodka działającego w sferze naukowo-badawczej. Podążanie tropem fenomenu 
kulturowego Dolnego Śląska oraz podkreślenie wartości i znaczenia samego miej-
sca konferencji jest istotne w budowaniu wizerunku Muzeum – instytucji służącej 
zbliżeniu Polaków i Niemców. Celem organizowanych przez Muzeum konferencji 
jest zasygnalizowanie znaczenia dorobku regionu śląskiego dla pielęgnowania 
wspólnych wartości kulturowych. 

Taki cel ma również organizacja innych wydarzeń kulturalnych w Muzeum 
i przygotowywanych wystaw czasowych. W ostatnich latach Muzeum przygotowało 
kilka wystaw wędrujących, z zamiarem ich prezentacji w wielu instytucjach kultury 
w Polsce i w Niemczech.

Ogromną popularnością cieszy się ekspozycja wędrująca pt. Czarna Ma-
ska. Wystawa przygotowana przez Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna 
w 2010 r. dokumentuje fundamentalne kwestie związane z utworem: tło historyczne 
dramatu, jego genezę, recepcję dzieła na deskach teatru w Wiedniu i Dreźnie oraz 
krytykę spektakli w niemieckiej i austriackiej prasie, kończąc na operze polskiego 
kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, który w roku 1986 skomponował muzyczne 
dzieło o tym samym tytule, będąc pod wrażeniem sztuki Gerharta Hauptmanna. 
Celem wystawy jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na twórczość dramatyczną 
pisarza, na uniwersalność jego przekazu oraz ścisłe związki laureata literackiej 
Nagrody Nobla z historią Dolnego Śląska. 

Wyjątkowym wydarzeniem w willi Łąkowy Kamień są wystawy, spotkania, 
organizowane od lat w ramach obchodów urodzin Hauptmanna pt. Gerhart Haupt-
mann i Przyjaciele. Cykl imprez i publikacji pod tym tytułem rozpoczęło spotkanie 
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z wnukiem Maxa Pinkusa, który specjalnie przyjechał do Jagniątkowa, aby licznie 
zgromadzonej publiczności przypomnieć losy swej rodziny. Dr Arkadiusz Baron 
z Lublińca, autor biografii Maxa Pinkusa, podjął zaś współpracę z Muzeum nad 
wydaniem w polskiej i niemieckiej wersji językowej zdeponowanych w Instytucie 
Leo Becka w Nowym Jorku pamiętników tego słynnego przedsiębiorcy i mecenasa 
kultury. 

Niezwykle wyjątkowo pod względem wydarzeń kulturalnych realizowanych 
przez Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna wyglądał rok 2012, związany 
ze 150. rocznicą urodzin Gerharta Hauptmanna i 100. rocznicą przyznania pisarzowi 
Nagrody Nobla. 

Muzeum zainicjowało i zorganizowało liczne imprezy jubileuszowe w kraju i za 
granicą, dbając, aby poza pamięcią o pisarzu zaistniały również wartości związane 
z wielokulturowym dziedzictwem Dolnego Śląska, podnoszące tym samym szersze 
odniesienia do samego Gerharta Hauptmanna i otwartości jego domu, willi Wie-
senstein, która była przed stu laty miejscem spotkań artystów i twórców i która 
spełnia tę funkcję także dziś. 

Już na początku 2012 roku jagniątkowskie Muzeum wraz z Biblioteką Na-
rodową w Berlinie i Instytutem Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego stało 
się współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Berlinie pt. 
Niemieckie dziedzictwo kulturowe na Śląsku, zaś jako wydarzenie towarzyszące 
konferencji zaplanowano pierwszą odsłonę nowej wystawy wędrującej Gerhart 
Hauptmann i Karkonosze, podkreślającej silne związki Hauptmanna z Karkonosza-
mi. Ekspozycja, która powstała we współpracy Muzeum Miejskiego Dom Gerharta 
Hauptmanna z Oddziałem Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Dom Carla 
i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, odbywa tournée po muzeach 
i instytucjach kultury w Polsce i w Niemczech. 

Kolejną inicjatywą był międzynarodowy konkurs poetycki Śladami Haupt-
manna zorganizowany przez Muzeum Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie 
we współpracy ze Stowarzyszeniem W Cieniu Lipy Czarnoleskiej. Celem konkursu 
było nie tylko zapewnienie twórczej inspiracji ludziom pióra, ale przede wszystkim 
popularyzowanie twórczości literackiej Gerharta Hauptmanna, twórcza refleksja 
nad życiem i dorobkiem literackim śląskiego Noblisty, integrowanie i rozwój śro-
dowisk literackich w kraju oraz nawiązanie kontaktów z twórcami zagranicznymi. 
Ogromne zainteresowanie konkursem zaskoczyło nawet samych organizatorów. 
Do jagniątkowskiego Muzeum napłynęło 441 utworów, głównie z Austrii, Czech, 
Niemiec i Polski. Najpiękniejsze, zdaniem jury, wiersze ukazały się drukiem w wy-
danej przez Muzeum jubileuszowej publikacji pt. Śladami Gerharta Hauptmanna. 

 Zamieszczone tam ilustracje to prace młodych artystów, biorących udział 
w plenerze artystycznym w Jagniątkowie, ogólnopolskim konkursie graficznym 
dla młodzieży i konkursie plastycznym dla dzieci Śladami Gerharta Hauptmanna, 
realizowanych przez Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna.

Tradycyjnie w pierwszą sobotę sierpnia, na pamiątkę wprowadzenia się Gerhar-
ta Hauptmanna do willi Łąkowy Kamień, Muzeum również w roku jubileuszowym 
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zorganizowało coroczne święto Dzień Otwartych Drzwi. Przez cały dzień wszyst-
kim przybyłym gościom zaoferowano zarówno bezpłatny wstęp, jak i bezpłatne 
oprowadzanie po Muzeum z przewodnikiem. W ciągu całego dnia zwiedzającym 
towarzyszyła muzyka oddająca klimat muzyczny okresu, kiedy w jagniątkowskiej 
willi tworzył Gerhart Hauptmann, zaś w parku otaczającym Muzeum czekały na 
gości stoiska z książkami, wyrobami regionalnego rękodzieła, prezentowali się 
także lokalni artyści. 

Wielkim powodzeniem cieszyły się także zorganizowane we współpracy z Fil-
harmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze dwa jubileuszowe koncerty urodzinowe 
w ramach projektu Gerhart Hauptmann i Muzyka. Koncerty pod patronatem Konsula 
Generalnego RFN we Wrocławiu dra Gottfrieda Zeitza i Prezydenta Miasta Jeleniej 
Góry Marcina Zawiły odbyły się 16 i 17 listopada w Filharmonii Dolnośląskiej w Je-
leniej Górze i następnego dnia w Teatrze im. Gerharta Hauptmanna w niemieckim 
Zittau. Orkiestra symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej, z towarzyszeniem dwóch 
wrocławskich chórów pod batutą Sławka A. Wróblewskiego – dziekana Uniwer-
sytetu Muzycznego w Warszawie, wirtuozowsko zaprezentowała fragmenty opery 
Czarna Maska Krzysztofa Pendereckiego i fragmenty innych ulubionych przez 
Noblistę utworów i kompozytorów – Ryszarda Wagnera i Ryszarda Straussa. Nie 
bez powodu w ten właśnie sposób postanowiliśmy uczcić pamięć pisarza, gdyż 
Gerhart Hauptmann zaliczany jest do twórców, którzy nie tylko posiadali wyjątkowy 
słuch i smak muzyczny, ale i swój wewnętrzny stosunek do melodyjności języka. 
Wiele jego utworów poetyckich cechuje muzyczna wrażliwość, w jego rodzinie 
często muzykowano, on sam czasami także grywał na skrzypcach i fortepianie, 
a w jagniątkowskiej willi polecił stworzyć muzyczny salon, w którym często roz-
brzmiewała muzyka. 

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna w ramach obchodów jubileuszu, 
poza wymienionymi powyżej projektami kulturalnymi, realizowało stałe formy 
działalności również z zakresu pedagogiki muzealnej. 

Wymowa ostatnich słów, jakie miał wypowiedzieć Gerhart Hauptmann w willi 
Łąkowy Kamień w Jagniątkowie – Czy jestem jeszcze w moim domu? – w kon-
tekście zorganizowanych przez Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna 
uroczystości jubileuszowych miała podkreślić ciągłość tradycji tego miejsca i jego 
znaczenie dla wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Obchody 
jubileuszowego Roku Hauptmannowskiego w Jeleniej Górze przekonały nas, że 
poezja, muzyka, sztuka nadal pozostają ważnym medium porozumiewania się na 
płaszczyźnie kultury i są nie tylko sposobem przekazywania estetycznych wartości, 
lecz także drogą przenoszenia informacji o otaczającej nas rzeczywistości, kształ-
tując tym samym nasz poziom postrzegania tego, co jest wokół nas, jak i tego, 
co jest w nas samych. Biorąc pod uwagę niezwykłe zaangażowanie w obchody 
jubileuszowego Roku Hauptmannowskiego w Jeleniej Górze muzyków, plastyków, 
literatów, przedstawicieli różnych środowisk, twórców profesjonalnych i amatorów, 
dzieci, młodzieży i seniorów, bez obaw można stwierdzić, że Gerhart Hauptmann 
tu, w Jagniątkowie, w Karkonoszach nadal jest w swoim domu. 
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Muzeum każdego roku organizuje ponad 20 przedsięwzięć kulturalnych o zróż-
nicowanym charakterze. Działalność kulturalna znalazła uznanie kapituły Dolnoślą-
skiego Klucza Sukcesu. W 2008 roku jury uhonorowało Muzeum Miejskie Dom 
Gerharta Hauptmanna zaszczytnym mianem najlepszej instytucji kultury na Dolnym 
Śląsku. Zdobycie Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w kategorii najlepsza instytucja 
kultury/inicjatywa kulturalna nie było łatwe dla niewielkiej i stosunkowo młodej 
jednostki, biorąc pod uwagę silną oraz liczną konkurencję z całego Dolnego Śląska 
wraz z Wrocławiem. Podstawą do przyznania nagrody była niewątpliwie szeroko 
pojmowana działalność kulturalna Muzeum, znanego nie tylko w najbliższym re-
gionie, ale także poza granicami kraju jako swoiste centrum kulturalnego dialogu 
polsko-niemieckiego i budowania wspólnej europejskiej przyszłości. 

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna jest dziś nie tylko miejscem 
pamięci, funkcjonuje również jako swoiste międzynarodowe centrum kultury, do-
skonale wkomponowane w turystyczną ofertę Karkonoszy. Niepowtarzalna aura 
dawnej rezydencji śląskiego Noblisty sprawia, że każdy, kto choć raz ją odwiedził, 
często i chętnie tutaj powraca.

Zdjęcie na str. 106 – autor Janusz Motylski, pozostałe zdjęcia pochodzą  
ze zbiorów Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna”
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Spisane dziedzictwo kulturowe: 
wspomnienia, literatura,  
historiografia i biografia
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dr Izolda Topp 
Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski

Odzyskiwane dziedzictwo.  
Kulturowe krajobrazy  

we wspomnieniach Dolnoślązaków

Na tle innych regionów Europy dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska wy-
różnia nie tylko różnorodność, na którą złożyły się dzieje osiedlających 

się tu przez stulecia ludzi o odmiennych narodowych i etnicznych korzeniach. Ich 
praca i zdolności budowały przez wieki bogactwo tej krainy, choć oczywiście nie 
bez przeszkód, wynikających najczęściej z charakterystycznych dla regionów po-
granicznych zmian politycznej władzy, z toczonych tu wojen czy przypadkowości 
indywidualnych ludzkich losów. Do czasów drugiej wojny światowej zdarzające się 
konflikty czy spory nie były jednak rozwiązywane poprzez masowe przesiedlenia. 
Historyczne tło i skala przymusowych migracji, jakie nastąpiły po wojnie, przede 
wszystkim zaś niemal całkowita wymiana ludności na Dolnym Śląsku, stworzyły 
bezprecedensową sytuację, w której znalazł się gromadzony wysiłkiem wielu po-
koleń dorobek kulturowy regionu. Ci, którzy byli jego spadkobiercami, nie zawsze 
byli czytelnikami Gerharta Hauptmanna czy Hermanna Stehra, częściej patrzyli na 
arcydzieła śląskiego baroku jak na element krajobrazu podobny wiekowym drze-
wom, żyjąc tutejszym genius loci. Wysiedlenie oznaczało dla nich utratę lokalnej 
ojczyzny, świata, który był całością, zwłaszcza gdy dotyczyło to miejscowości, które 
wojna zniszczyła w stosunkowo niewielkim stopniu. Taką właśnie całością Dolny 
Śląsk najczęściej pozostał w pamięci i wspomnieniach jego dawnych niemieckich 
mieszkańców. Zapamiętany krajobraz odzwierciedlał ich tęsknoty za tym, co utra-
cone – za krajem rodzinnym, domem, dzieciństwem, które zlewały się w jedno 
za sprawą nostalgicznej idealizacji. Ich sentymentalne podróże na Dolny Śląsk, 
które zwłaszcza od lat siedemdziesiątych przybierały coraz większy zasięg, były 
poszukiwaniem krajobrazu minionej młodości. Charakterystyczne dla tego rodzaju 
poszukiwań oczekiwanie, że właśnie w tym miejscu czas się zatrzymał, paradok-
salnie wydaje się wzmocnione powojennym przymusem opuszczenia rodzinnych 
stron, który dawni mieszkańcy Dolnego Śląska określają jako wypędzenie i który 
stanowił raptowne wyrwanie ze świata będącego ich kosmosem. 



118

„Był to słoneczny dzień marcowy w 1946 roku, najtragiczniejszy dzień w hi-
storii naszego miasta. Znów zbierał się wielki transport, który miał opuścić naszą 
kochaną Bystrzycę […]. Ile pokoleń żyło w tych murach! W mieście z prawie 
8 tys. mieszkańców, w którym wszyscy się znali. Żegnałam się ze wszystkimi 
i nadeszło gorzkie przekonanie, że nasze piękne góry, tak przez nas bystrzyczan 
kochane, nie będą już więcej starymi stronami ojczystymi bez bliskich sobie 
ludzi”1 – wspomina mieszkanka dawnego Habelschwerdt, uroczego miasteczka 
w Kotlinie Kłodzkiej, krainie, którą noworudzki teolog Joseph Wittig nazywał kra-
jem Pana Boga. Nostalgiczne, przesycone emocjami, estetyzowane i idealizowane 
obrazy dawnej lokalnej ojczyzny stanowią przekształcenie realnych przestrzeni 
Śląska w wizje Raju, których nie zmienia codzienność i związane z nią problemy: 
„Tam wciąż jeszcze znajduje się centrum świata, wciąż jeszcze, oraz bezpośredni 
dostęp do wieczności. Nigdy także tego miejsca nie opuściłem” – pisał językiem 
mitu Horst Eckert vel Janosch, znany pisarz i ilustrator bajek dla dzieci, pocho-
dzący z Górnego Śląska. We wspomnieniach wypędzonych Śląsk jest więc Rajem 
utraconym. Taki obraz Śląska tworzy kontrast z rzeczywistością zapamiętaną przez 
ich powojennych następców.

Z perspektywy polskich osadników mierzona kolejnymi pokoleniami miesz-
kańców ciągłość dolnośląskiej kultury i jej dziedzictwo stanowiły bowiem za-
równo obcy świat, jak i wyzwanie dla poczucia własnej tożsamości. Ich udział 
w politycznej kolonizacji Dolnego Śląska dla znaczącej większości stanowił efekt 
terroru historii, był wyrokiem losu i rezultatem przesiedleń z utraconych na 
rzecz ZSRR wschodnich obszarów przedwojennej Rzeczpospolitej. Wykreowany 
przez władzę PRL obraz ziem odzyskanych jako Dzikiego Zachodu z osadnikami 
w roli amerykańskich pionierów – choć wzmacniany przez popularne do dziś 
filmy2 – miał jednak ograniczone oddziaływanie na doświadczenie przesiedleń-
ców. Dominująca w nim obcość Dolnego Śląska konfrontowana była z własnym 
kulturowym dziedzictwem. Wiązała się ona nie tylko z odmiennością języka, 
religii, obyczaju czy sposobu życia, które po przesiedleniu niemieckiej (bądź 
uznanej za niemiecką) ludności pozostały w tutejszym krajobrazie, sprzętach 
gospodarskich czy architekturze. Przybywającym na Dolny Śląsk obca była 
też przeszłość tego regionu. Przy czym nie chodzi jedynie o nieznajomość 
historii Dolnego Śląska. Idzie raczej o pamięć, która czyni przeszłość horyzon-
tem własnego odniesienia, określając tym samym tożsamość jednostki bądź 
wspólnoty. Kulturowa pamięć3 osadników była pamięcią kultywującą polskie 

1 B. Kühnel, Stadtgeist erzählt, Lüdenscheid 1967, s. 7-8, za: M. Ruchniewicz, S. Rosik, P. Wiszewski 
(red.), Bystrzyca Kłodzka. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków, Wrocław–Bystrzyca Kłodzka 
2007, s. 246.

2 Na czele z kultową komedią Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi” z 1967 roku. 
3 Według terminologii wprowadzonej przez Jana Assmanna, pamięć kulturowa w odróżnieniu od 

komunikacyjnej cechuje się większą stabilnością i trwałością, co nie pozostaje bez znaczenia dla 
procesów formowania tożsamości, patrz: J. Assmann, Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość 
w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008. 



119

tradycje narodowe, a mit utraconych polskich Kresów zajmował w niej szcze-
gólne miejsce. Tam ulokowany był ich Raj4.

Widocznym rezultatem kulturowej konfrontacji tego, co niemieckie i polskie 
w powojennych dziejach Dolnego Śląska było zrujnowanie wielu zabytkowych 
obiektów i selektywne, niezwykle zubożające kultywowanie jedynie części zarówno 
materialnego, jak i duchowego dziedzictwa. Zostało ono zinstrumentalizowane, służąc 
uprawomocnieniu politycznych mitologii (czego przykładem są zrealizowane pro-
jekty odbudowy czy rewaloryzacji, w których decydowano się na przywrócenie ich 
gotyckiej formy, nie tylko jako najstarszej, ale też reprezentującej czasy piastowskie 
utożsamiane z przynależnością do państwa polskiego5). Nie tylko polityczne, ale 
i społeczne przyczyny miało zjawisko, określane przez Jürgena Joachimsthalera 
mianem „spolonizowania obszaru znaczeniowego Śląska za pomocą tradycyjnych 
narodowo-polskich wzorców”6. Jego zakres był szerszy niż ten, na który wskazuje 
wspomniany autor, co przejawiało się nie tylko w nawiązywaniu do piastowskiej 
przeszłości i głoszeniu powrotu Śląska do Macierzy, ale także w działaniach poli-
tycznych mających rekompensować utracone dziedzictwo polskich Kresów (czego 
przykładem był mit Wrocławia jako drugiego Lwowa z przewiezionym na Rynek 
pomnikiem Aleksandra Fredry, który zastąpił pomnik cesarza Wilhelma, z Panoramą 
Racławicką, ze zbiorami Ossolineum)7. 

Szok cywilizacyjny, zderzenie z wyraźnie odmienną pod względem mate-
rialnym i inaczej duchowo ukształtowaną przestrzenią, utrudniał procesy ada-
ptacji przybywającym na Dolny Śląsk osadnikom8, co tłumaczy rozmaite próby 
oswojenia tutejszego krajobrazu, przekształcenia go i dostosowania do własnego 
doświadczenia i obrazu świata. Etnograficzne opisy powojennych przekształceń 
wiejskiej przestrzeni wyraźnie wskazują na obcość i sposoby jej przezwyciężenia: 
„W pejzażu wsi dolnośląskiej pojawiały się, jakby wprost przeniesione z Kresów, 
studnie z żurawiem, bo czerpana za ich pomocą woda miała być zdrowsza od 
tej, którą uzyskiwano z żelaznych dolnośląskich pomp […]. Ludność łemkow-
ska, przyzwyczajona do zamieszkiwania w drewnianych chyżach, likwidowała 
w budynkach i usuwała na zewnątrz tutejsze urządzenia kanalizacyjne”9. To tylko 
jeden z  wielu przykładów ilustrujących trudności w uznaniu tej ziemi za wła-
sną, który pozwala rozpoznać przyczyny destrukcji zastanego na Dolnym Śląsku 

4 Na temat roli Kresów w kształtowaniu narodowej tożsamości patrz: J. Kolbuszewski, Kresy, Wrocław 
1995.

5 G. Thum, Obce miasto Wrocław. 1945 i potem, Wrocław 2005.
6 J. Joachimsthaler, Wielokrotnie wyobrażana prowincja, w: W. Kunicki (red.): Śląsk. Rzeczywistości 

wyobrażone, Poznań, 2009, s. 497.
7 Przy czym działania władz trudno uznać za konsekwentne wobec uznawania pamięci o Kresach za 

niewygodną i jej eliminowania z przestrzeni publicznej; por. Kolbuszewski i Thum (zob. przypisy  
4 i 5).

8 I. Topp, Swoi i obcy. Szkic do najnowszych dziejów kształtowania się tożsamości kulturowej na 
kłodzkiej wsi, Dolny Śląsk 1, 1995.

9 E. Berendt, Powojenny kształt dolnośląskiej tradycji ludowej, w: Z. Kłodnicki (red.), Śląsk, Schlesien, 
Slezsko. Przenikanie kultur, Wrocław 2000, s. 149.
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dziedzictwa. Związane z poczuciem obcości zaniedbanie bądź niszczenie miejsca 
zamieszkania (jak powszechnie sądzono – chwilowego, do czasu spodziewanego 
powrotu do rodzinnych stron) charakteryzowało nie tylko ludność wiejską i do-
tyczyło wszystkich osadników. Miasta, zawsze otwarte na kulturową różnorod-
ność, w mniejszym jednak stopniu ulegały tym procesom. Tu obcość była nade 
wszystko związana z obecnością pruskiego i niemieckiego dziedzictwa. Sposobem 
oswojenia miejskiej przestrzeni było jej przemianowanie, nadanie nowych nazw 
i usunięcie starych pomników10. Niemniej jednak powojenne dewastacje miały 
miejsce także w niechcianych miastach – w miastach i miasteczkach, które nie 
znajdowały się na linii frontu, ale już w latach sześćdziesiątych XX wieku po-
padły w ruinę, wynikającą z zaniedbania11. Bez wątpienia miały w tym procesie 
udział przekształcenia ustrojowe, wprowadzające kolektywną własność, co – jak 
wykazały doświadczenia PRL-u – nie sprzyja rozwijaniu indywidualnego zobowią-
zania i troski o wspólne dobro. Sama konieczność gruntownej odnowy, a często 
odbudowy zabytkowych kamienic czy pałaców, których nie dotknęły zniszczenia 
wojenne, szczególnie mocno zauważana w czasie potransformacyjnych zmian 
własnościowych – obrazuje przyczyny i stan zachowania zastanego kulturowego 
dziedzictwa przedwojennych mieszkańców Dolnego Śląska. 

Mimo piękna, bogactwa i urody, dostrzeganych przez osadników i przywoływa-
nych we współcześnie spisywanych ich wspomnieniach, wiele dolnośląskich wiosek, 
kurortów i miast nie przetrwało czasu bezdomności i wyobcowania oraz planowej 
socjalistycznej gospodarki12. Czym tłumaczy się zgoda, a często współudział osadników 
w zniszczeniu na Dolnym Śląsku tego, czego nie zniszczyły bezpośrednie działania 
wojenne? Ten świat, który pozostał całością, zapewne jawił się im jako budzący 
zarazem zdziwienie i fascynację fenomen, stanowiąc kontrast, funkcjonując niczym 
fatamorgana wśród pełnej ruin powojennej powszedniości. Ale, podkreślmy to raz 
jeszcze, był to świat dla nich obcy, nieznany i w tej swojej kompletności połączona 
z obcością jego odmienność musiała stawać się bardziej widoczna. Jako przybysze 
z innych stron, prowadzący inny styl życia, kultywujący odmienne obyczaje, osadnicy 
nie mogli tego po prostu kontynuować. A próby przekształcenia zastanego dolno-
śląskiego krajobrazu oznaczały najczęściej jego destrukcję.

Warto odnotować rozbieżność powojennych obrazów dolnośląskich miej-
scowości, odnajdywanych dziś w pamięci polskich osadników: z jednej strony 
obcej, nieprzyjaznej przestrzeni, z drugiej – sielankowej scenerii. Ta rozbieżność 
prowadzi także do współczesnych pytań o dolnośląskie dziedzictwo – czym jest 
i jak zmienia się jego rozumienie. Bez wątpienia bowiem mamy do czynienia 

10 Por. G. Thum (zob. przypis 5).
11 Z. Mach, Niechciane miasta. Migracje i tożsamość społeczna, Kraków 1998.
12 Por. Kudowa: Praca kudowskiego licealisty nadesłana na konkurs DAS: Sami swoi – losy mojej ro-

dziny na Dolnym Śląsku; Lądek Zdrój: Z. Piotrowicz (red.), Czas ocalony. Wspomnienia mieszkańców 
Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego, Lądek Zdrój 2003, s. 47-48; Krosnowice, Rankowo: H. Krech (red.), 
Rankowo czyli Krosnowice. Wspomnienia mieszkańców Krosnowic piórem gimnazjalisty, Krosnowice 
2004, s. 16.
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ze zmianą, z uwolnieniem pamięci od politycznego zaangażowania właściwego 
czasowi żelaznej kurtyny i z pojawieniem się kolejnych pokoleń Dolnoślązaków, 
którzy urodzili się już tutaj, choć ich rodzinne korzenie wiążą się z II RP. Po-
wojenny antynomiczny obraz Dolnego Śląska jako obcego Raju po ustrojo-
wej transformacji lat dziewięćdziesiątych zastąpiła eksplozja kresowej nostalgii 
u mogącego ją wreszcie wyrazić publicznie starszego pokolenia. Ta tęsknota za 
utraconą przeszłością zderzyła się z traktowaniem przeszłości jako przedmiotu 
wyboru i fascynacji (co zaznacza się szczególnie wyraźnie wśród młodych Dolno-
ślązaków, często dystansujących się wobec określania tożsamości w kategoriach 
narodowych). Pamięć o polskich Kresach i obecność kresowiaków zaznacza się 
w dolnośląskim krajobrazie poprzez stawiane od lat dziewięćdziesiątych pomniki 
(w przeważającej mierze poświęcane ofiarom Sybiru oraz ukraińskich czystek 
etnicznych)13, odzyskiwana jest w ramach unijnych projektów, angażujących 
młodzież do zbierania relacji i wspomnień przesiedlonych na Dolny Śląsk. Z ko-
lei charakteryzujące współczesność uwolnienie przeszłości od przypisywanej jej 
funkcji podtrzymywania narodowej tożsamości jest przyczyną otwartości i cie-
kawości dla dotąd ignorowanych okresów w dziejach Dolnego Śląska (w tym 
przede wszystkim dla jego pruskiej i niemieckiej historii, przed 1989 rokiem 
niemal nieobecnej w polskich opracowaniach). Oznacza też postawienie kolejnych 
pytań. Czy można być spadkobiercą kultury niewłasnej i do czego w istocie zo-
bowiązuje nas przeszłość? I czy dzisiejsza fascynacja tym, co minione, uznanie 
po sześćdziesięciu latach dorobku tutejszych, dolnośląskich twórców za swoje 
dziedzictwo, może uwolnić nas od narodowych i etnicznych podziałów, od roz-
różniania tego, co własne i tego, co obce?

Świadomość powojennej, związanej z przymusowymi migracjami, kulturowej 
konfrontacji sprawia, że samo pytanie o dolnośląskie dziedzictwo wypada dziś 
rozważyć w perspektywie następującej: czy jest to przede wszystkim dziedzictwo 
ludzi, czy też miejsca. Jeśli ludzi, to głównym składnikiem ich doświadczenia wy-
daje się świadomość utraty. Jeśli nie korzeni, to miejsca zakorzenienia. To pamięć 
o utraconych miastach, miasteczkach i wioskach, porzucanych krajobrazach. Pa-
mięć o Lwowie, Wilnie, Stanisławowie. Ale też o Breslau, Nimptsch, Reichenbach 
czy Alt Gersdorf. W tych obrazach z pamięci miejsca, które opuścili przesiedlani 
na Dolny Śląsk czy też z Dolnego Śląska wysiedlani, są – jak pisał poeta Adam 
Zagajewski – najpiękniejsze na świecie. Mają urok i czar wspomnień z dzieciństwa 
czy młodości, które podtrzymują sentymentalne odwiedziny rodzinnych stron, 
a emocje, które temu towarzyszą, byłyby zapewne nie do zniesienia, gdyby nie 
upływ czasu oswajający nas z przemijaniem. Powroty przesiedlonych, zarówno 
na Dolny Śląsk, jak i na Kresy Wschodnie, rzadko jednak pozwalają im dostrzec 
dynamiczną, zmieniającą się rzeczywistość, częściej – utrwalają znieruchomiałe 
w nostalgii obrazy. 

13 J. Trojnar, Miejsca pamięci Sybiraków na Dolnym Śląsku, Dolny Śląsk 15, 2010; P. Cybulak, Miejsca 
pamięci kresowiaków na Dolnym Śląsku, Dolny Śląsk 18, 2014.
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Nostalgia, której towarzyszy trauma i poczucie krzywdy, może przybrać postać 
obsesyjnego pielęgnowania zadawnionego urazu, zamkniętego w kręgu kultywowania 
pamięci własnych ofiar (należących do rodzinnej, lokalnej czy narodowej wspól-
noty), dalekiego od poczucia szerszej etycznej solidarności14. Dawnych i nowych 
Dolnoślązaków zdołałoby zapewne uchronić przed nawracającym rozpamiętywaniem 
utraty korzeni i lokalnej ojczyzny dostrzeżenie podobieństwa własnych doświadczeń 
i emocji, otwierające możliwość wzajemnego zrozumienia i dialogu. A w każdym 
razie taką nadzieję daje szeroka recepcja Transferu Jana Klaty, spektaklu Teatru 
Współczesnego we Wrocławiu15, który ma charakter społecznej dramy opartej na 
wspomnieniach przesiedlanych, tak Niemców, jak i Polaków. Równorzędne zesta-
wienie ich losów było też zasadą organizującą wystawę Wypędzenia 1939–1949, 
która powstała we współpracy muzeum w Środzie Śląskiej i Rinteln. Podobny 
charakter mają też coraz liczniejsze dwujęzyczne zbiory wspomnień dawnych 
i nowych mieszkańców poszczególnych miejscowości, wśród których warto zwró-
cić uwagę na jeden z pierwszych takich przykładów, o znaczącym tytule: Wieża 
Babel. Wspomnienia polskich i niemieckich mieszkańców Doliny Białej Lądeckiej/
Der Turm zu Babel. Erinnerungen von polnischen und deutschen Bewohnern 
des Bieletales, wydane w 2007 r., a także Takie były koleje losu. Wspomnienia 
mieszkańców Niemczy/So waren die Wege des Schicksales. Erinnerungen der 
Bürger von Nimptsch, wydane w 2010 r., czy też publikację Dom pod lipą/Das 
Haus unter der Linde – dwugłos o tej samej wsi, tym samym domu – w której 
Giselle Hermann, ostatnia córka pastora we wsi Giersdorf, opisuje lata 1925–1943, 
a Barbara Dziewięcka-Figiel, najmłodsza córka nauczyciela ze wsi Opolnica, lata 
pięćdziesiąte i sześćdziesiąte. Publikacja tych wspomnień jest tym ważniejsza, 
że przed transformacją ustrojową nie wszyscy niemieccy przesiedleni i bardzo 
niewielu polskich mogło swoje traumatyczne doświadczenia i nostalgię wyrazić 
publicznie, co utrudniało dostrzeżenie wspólnoty ich losów oraz zrozumienie, że 
to, co dla jednych jest ukochaną krainą, dla zajmujących ich miejsce może być 
obcą i często niechcianą ziemią. 

Dziedzictwo, które określone tu zostało jako dziedzictwo ludzi, stanowi to, 
co jest przekazywane z ojca na syna, z matki na córkę, co należy do spadku po 
przodkach, do ojcowizny zatem, do pamięci rodzinnej i ta pamięć dziś – choć nie 
zawsze się nam to podoba, ale bez wątpienia pozwala ominąć powojenne urazy 
i traumy – rzadko buduje teraźniejszość. Dziś bowiem przeszłość nie tyle się 
dziedziczy, ile się ją wybiera. W większym stopniu chodzi zatem o pamięć miej-
sca niż o pamięć ludzi. O to, co w nim zastajemy i próbujemy jakoś rozpoznać. 
Chodzi raczej o Dolny Śląsk niż o Dolnoślązaków. To o pamięć miejsca pyta Olga 

14 O tym niebezpieczeństwie w kontekście przemian w byłych krajach socjalistycznych pisała Aleida 
Assmann, Ku europejskiej kulturze pamięci, Kultura Współczesna 1, Warszawa 2010. Taki charakter 
przypisuje się kontrowersyjnemu projektowi utworzenia w Berlinie Centrum Wypędzonych, którego 
inicjatorką jest Erika Steinbach.

15 Jego premiera miała miejsce 18.11.2006 roku.
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Tokarczuk, gdy pisze: „Czyje są meble w moim mieszkaniu? Może formalnie są 
moje, ale przecież w żaden sposób do mnie nie należą. Nie dotykały ich ręce 
mojej babci ani żadnych ludzi, którzy mieliby mnie w potencji, w swojej krwi. 
Nie odziedziczyłam szafy ani biurka, na którym piszę, ani stołu, na którym jem. 
Gdy tu przyszłam, one były. W normalnych, zwyczajnych światach to meble są 
w ruchu, przechodzą z rąk do rąk, a nawet nazywają się ruchomościami. Tutaj jest 
odwrotnie – meble rosną wraz z domami, są. Widzimy je, jakby zawsze tu były. 
Zmieniają się ludzie, przychodzą, odchodzą. To my należymy do tych potężnych, 
ciemnych mebli, do ciekawskich luster, które wiele już w życiu widziały, do obo-
jętnych na czas etażerek”16.

Dziedzictwo, które wiąże się z miejscem, możliwe jest na Dolnym Śląsku 
dopiero teraz. Gdy minął czas powojennych konfrontacji i gdy ponownie sięgamy 
do przeszłości. W tej perspektywie Dolny Śląsk nie jest już ziemią odzyskaną, 
ale też nie jest ziemią obcą. Dla trzeciego już pokolenia osadników przekształca 
się w region, którego specyfikę stanowi różnorodność, bogactwo kulturowych 
wpływów i spotykających się tu tradycji, o czym zaświadczać mają jego złożone 
dzieje. „Miejsce staje się dziś ekspozycją jakiegoś wzoru pamięci kulturowej, 
miejsce jest jak ekran, przez który przepływają obrazy czasu. To miejscom je-
steśmy skłonni przypisywać różne historie” – pisze dziś antropolog17. Lecz czy 
na dziedzictwo miejsca składają się całe jego dzieje? Takie przeświadczenie 
wydaje się towarzyszyć powstawaniu monografii historycznych dolnośląskich 
miast i miasteczek. Stały się one po 1989 roku sposobem budowania własnej 
tradycji i trudno dziś znaleźć miejscowości, które takich monografii (uwzględ-
niających ich zróżnicowaną przynależność państwową) nie posiadają18. Coraz 
częściej pisane wspólnie z niemieckimi historykami19 pomagają w poszukiwaniu 
tego, co wspólne w dziedzictwie, co jest wielkością wyrastającą ponad lokalność 
i pochwałą samej lokalności. Koniec XX wieku przyniósł bowiem kolejną znaczącą 
zmianę w stosunku do przeszłości Dolnego Śląska, którą zaczęto traktować jako 
wspólny dorobek, czego dowodem są liczne programy restauracji i rewitalizacji 
zaniedbanych i niszczonych zabytków, odnowa miejsc pamięci we współpracy 
dawnych i obecnych mieszkańców. Próbą ocalenia od zapomnienia kulturowych 
krajobrazów są też wspólne, polsko-niemieckie zbiory wspomnień, które składa-
ją się na pamięć poszczególnych miejscowości. Są one świadectwem dramatu 
powojennej konfrontacji, ale i opisem dawnych przestrzeni, ludzi, ich sposo-
bów życia w tej szczególnej sytuacji. Towarzyszące im dokumenty i fotografie, 
podobnie jak pocztówkowe albumy, jak wspólnie tworzone portale internetowe 
poświęcone poszczególnym miejscowościom czy całym subregionom mają cha-

16 O. Tokarczuk, Dwanaście obrazków z Wałbrzycha, Nowej Rudy i okolic, Borussia 14, 1997.
17 R. Sulima, Głosy tradycji, Warszawa 2001, s. 129.
18 Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne jest inicjatorem i patronem publikowania monografii 

historycznych dolnośląskich miejscowości. 
19 Jedną z pierwszych takich monografii jest powstała we współpracy z Jürgenem Schölzelem: Niemcza. 

Wielka historia małego miasta, Wrocław 2002.
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rakter kultywowania pamięci miejsca. I choć niezwykle zróżnicowana pamięć 
ludzi, która określa ich lokalną i narodową tożsamość, należy do kulturowego 
dziedzictwa Dolnego Śląska i pomaga je rozumieć, to pamięć miejsca stanowi 
dziś ramy, w których dziedzictwo to znajduje swój wyraz i ekspresję, nie dzieląc, 
ale łącząc pokolenia starszych i młodszych Polaków i Niemców poszukujących 
dolnośląskiego genius loci.
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dr hab. prof. UO Edmund Nowak  
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego 

Śląska wieś rodzinna po 1945 r.  
widziana moimi oczami 

Moja rodzinna wieś Biskupice w powiecie oleskim (Bischdorf, Kreis Ro-
senberg) leży na uboczu głównych szlaków w północnej części woje-

wództwa opolskiego. Jest otoczona lasami, oddalona o około 3 km od źródeł rzeki 
Prosny, która stanowiła przedwojenną granicę polsko-niemiecką. Mieszkańcy wsi 
byli typowymi mieszkańcami pogranicza, z bogatym doświadczeniem życiowym, 
swoistą kulturą bycia, tolerancyjnymi i życzliwymi wobec innych. Przed wojną 
znaczny odsetek mieszkańców stanowili protestanci. W jednej takiej zwykłej ro-
dzinie protestanckiej urodziłem się w grudniu 1944 r., dokładnie na miesiąc przed 
wkroczeniem żołnierzy Armii Czerwonej. Byłem ostatnim dzieckiem ochrzczonym 
w kościele ewangelickim w styczniu 1945 r. 

 Jest zrozumiałe, że pierwsze lata powojenne znam głównie z opowiadań 
rodziny i niektórych mieszkańców wioski. Żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli do 
wsi bez walki 20 stycznia 1945 r. Kilka dni wcześniej w pośpiechu wioskę opuściły 
rodziny osób pełniących różne funkcje partyjne, urzędnicy oraz najwięksi, bogatsi 
gospodarze. Większość mieszkańców – wbrew poleceniom władz hitlerowskich 
– pozostała jednak na miejscu, chociaż najcenniejszy dobytek miała spakowany 
i załadowany na saniach lub furmankach. Ludzi na wieść, że zbliżają się Rosjanie, 
paraliżował strach i niepewność jutra. Obawiali się ze strony żołnierzy sowieckich 
najgorszego, co się na szczęście nie potwierdziło. Tragiczne wydarzenia miały 
jednak miejsce, ponieważ w poniemieckim majątku ziemskim Rosjanie zastrzelili 
dwóch mężczyzn i postrzelili żonę jednego z nich, która przeżyła udając martwą. 
Rozstrzelali też jednego żołnierza niemieckiego, który nie zdążył się przebrać w cy-
wilne ubranie. Czerwonoarmiści rekwirowali zboże dla koni, żywność i wszelkie 
wartościowe rzeczy, szczególnie rowery i zegarki. Miały i miejsce inne wydarzenia, 
których świadkami byli mieszkańcy wsi. Oddziały pierwszorzutowe Armii Czerwonej 
– w ocenie mieszkańców – wielkich szkód nie wyrządziły, natomiast najbardziej 
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niebezpieczni byli tzw. maruderzy, rekrutujący się głównie z dezerterów z Armii 
Czerwonej, którzy grabili, plądrowali i grozili rozstrzelaniem. Warto też odnoto-
wać, że bardzo szybko w poniemieckim majątku ziemskim ustanowiono radziecką 
komendanturę wojskową, a wraz z nią zorganizowano niestacjonarny obóz pracy, 
który istniał do późnej jesieni 1945 lub wiosny 1946 r. Wyznaczeni mieszkańcy 
wsi musieli w nim pracować, a cała produkcja była zabierana na potrzeby wojska. 

Pierwszym zjawiskiem, z którym przyszło mi się zetknąć, i które dobrze pa-
miętam, była powszechna niemal bieda, widoczne na każdym kroku ubóstwo oraz 
niezwykle ciężkie warunki życia i pracy. Znaczna grupa mieszkańców egzystowała 
– jak to się obecnie mówi – poniżej granicy minimum socjalnego. Wynikało to 
m.in. z tego, że około 40% z nich stanowili bezrolni, małorolni, wdowy i kobiety, 
których mężowie nie wrócili jeszcze z wojny lub niewoli oraz osoby w podeszłym 
wieku, wymagające opieki i pomocy materialnej. W wielu domach mieszkały nie-
raz dwie, a nawet trzy rodziny. Dopiero po kilku latach część rodzin wybudowa-
ła własne domy lub przeniosła się do miasta. Lepiej się wiodło tym rodzinom, 
które posiadały siłę pociągową w postaci konia lub krów, wykorzystywanych też 
do pracy w polu. Do dziś mam przed oczami widok zaprzęgów, którymi często 
powoziły kobiety, składających się z jednej lub dwóch krów, ciągnących wozy, 
pługi, brony lub kieraty. Wielu mieszkańców dysponowało tylko siłą własnych 
rąk. Mój dziadek, wówczas już mężczyzna 65-letni, zrył szpadlem blisko 40 arów 
ziemi pod uprawy wiosenne, za co był podziwiany przez całą wieś. Przed biedą 
ludzie bronili się w różny sposób: zbierali i sprzedawali jagody i grzyby, suszyli 
owoce, zrywali zioła i liście lipy, aby suszyć je na herbatę itd. Pamiętam, jak mój 
dziadek zbierał na polu po żniwach kłosy zbóż, z których wyłuskiwał ziarno. Zbierał 
też ziarna grochu. Późną jesienią zbierano – pozostawione na polach majątku – 
przemarznięte już często ziemniaki i buraki cukrowe. Ludzie starali się o dzierżawę 
przydrożnych rowów, które kosili, a trawę suszyli dla bydła, pozyskiwali drzewo 
w lesie (co nazywano siągami), starali się nabyć w pobliskim tartaku trociny, 
którymi opalali domy w tzw. trociniakach. Opał był zresztą na wagę złota, dlatego 
w wielu domach piece były jedynie w kuchni. Spało się w łóżkach z siennikami 
wypchanymi długą żytnią słomą. 

Niestety, bieda dotykała także dzieci. Prawdziwych zabawek w zasadzie nie było. 
Pamiętam moją wielką radość, kiedy rodzice podarowali mi na Boże Narodzenie 
konia na biegunach, na którego zakup się zapożyczyli. Chodziłem do skromnego 
przedszkola, które istniało przy majątku ziemskim. Kiedy miałem kilka lat, zacząłem 
stawiać pierwsze kroki w sporcie. Początkowo miałem tylko jedną łyżwę, na której 
starałem się ślizgać po zamarzniętym stawie, a narty zrobiłem sobie sam z desek, 
których końce naginałem pod parą. Mając 6–7 lat musiałem chodzić z matką do 
lasu zbierać jagody, które ona sprzedawała w punkcie skupu. Pasałem też krowy, 
kozy i gęsi. W naszym domu – podobnie jak w wielu innych – w zasadzie istniała 
gospodarka naturalna. Rodzice nie tylko sami wytwarzali masło, sery, ale także 
syrop z resztek buraków cukrowych, suszyli owoce, robili kompoty, a nawet pastę 
do zębów. Dziadek uwielbiał warzyć piwo z kawy z drożdżami, które zastępowało 
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to prawdziwe. W zasadzie podstawowym daniem w okresie zimy był żur z ziem-
niakami lub wodzianka, wiosną polewka, a latem zsiadłe mleko lub maślanka 
z omaszczonymi kartoflami. Kiedy matka pracowała na polu u sąsiadów, zabie-
rała mnie ze sobą. Nie mogłem się doczekać przerwy śniadaniowej. Dostawałem 
wtedy kromkę chleba z masłem i pasztetem domowego wyrobu oraz kubek kawy 
z mlekiem. Jeszcze dziś czuję ich smak.

W pierwszych latach powojennych brakowało w zasadzie wszystkiego. Do-
tkliwie odczuwano brak odzieży, obuwia, materiałów tekstylnych. Większość była 
reglamentowana i przydzielana na kartki, które zniesiono dopiero w 1953 r. Miesz-
kańcy starali się zdobywać niezbędne produkty i towary. Na przykład, narażając 
się na poważne sankcje, dokonywali nielegalnego uboju trzody chlewnej, bydła, 
drobiu, zaspokajając w ten sposób swoje najbardziej podstawowe potrzeby. Nato-
miast towary tekstylne nabywano w rozliczeniu za produkty rolne. Takim handlem 
wymiennym zajmowały się osoby z Górnego Śląska nazywane handlyrkami albo 
bytoniarkami. Handel ten był nielegalny, a osoby się nim trudniące były ścigane 
przez milicję i podlegały surowym karom. 

Trudną sytuację bytową mieszkańców pogarszały liczne świadczenia na rzecz 
państwa, w tym obowiązkowe dostawy zboża, mleka, ziemniaków i żywca. Nie-
wywiązanie się z tego było karane administracyjnie. Oprócz tego mieszkańcy byli 
zobowiązani świadczyć pracę w ramach tzw. szarwarku, przede wszystkim przy 
budowie dróg i melioracji, płacić na Fundusz Odbudowy Szkół, Fundusz Odbudowy 
Warszawy i inne tytuły. Wiele gospodarstw nie wytrzymywało takiego obciążenia 
i stale zalegało z ich uregulowaniem. Masowo pisano prośby o zwolnienie lub ob-
niżenie podatków, zmniejszenie obowiązkowych dostaw. Mieszkańcy musieli też 
do 1959 r. pełnić kolejno straż nocną, brać udział w odśnieżaniu dróg, gaszeniu 
pożarów i wielu innych akcjach. Dobrze zapamiętałem akcję poszukiwania stonki 
ziemniaczanej. Wszyscy właściciele gospodarstw byli podzieleni na 8 drużyn, liczą-
cych od 20 do 25 osób. Każdy musiał być wyposażony w butelkę z rozcieńczoną 
naftą i kij, którym należało odgarniać krzaki ziemniaków. Przed wyruszeniem na 
uprawy ziemniaków 20-letni impulsywny agronom przeprowadzał coś w rodzaju 
pogadanki propagandowo-instruktażowej. Było w niej dużo akcentów politycznych, 
m.in. o tym, że ci wredni amerykańscy kapitaliści zrzucili nam na spadochronach 
stonkę, aby zniszczyć naszą socjalistyczną ojczyznę! Rozwieszone były też plakaty, 
z których wyzierał jakiś owad powiększony do monstrualnych rozmiarów. Ludzie 
wtedy chichotali.

Rytm życia wyznaczała pora roku. Pracowano ciężko podczas prac wiosen-
nych, żniw, omłotów i prac jesiennych. Zimą krzątano się w obejściach, naprawiano 
sprzęt rolniczy. Pamiętam pola zaorane równymi skibami, przyorane dokładnie 
miedze, oczyszczone i wykoszone rowy. Bardzo dbano o zwierzęta, zwłaszcza 
konie. Z braku maszyn znaczną część prac wykonywano ręcznie, jak wiosenne 
siewy, sadzenie i zbieranie ziemniaków, koszenie zbóż, młócenie zboża cepami na 
klepiskach w stodołach. W cenie była wówczas pomoc sąsiedzka. Pamiętam dobrze 
żniwiarzy dostojnie podążających na swoje pola. Na czele kroczył kosiarz z kosą, 
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za nim kobiety w białych chustach na głowach z sierpami i bańkami napełnionymi 
różnymi napojami, za nimi biegły małe dzieci. Wyjście na pole poprzedzane było 
klepaniem kos, którego odgłos rozlegał się po całej wsi. Dźwięk klepanych kos 
oznaczał, że czas iść w pole. Lubiłem ten niepowtarzalny dźwięk, chociaż oznaczał 
koniec odpoczynku i porę wyjścia do pracy w pole. Pomimo zmęczenia pod koniec 
dnia gospodarze spotykali się przy kieliszku wódki lub piwie, by podsumować mi-
niony dzień i omówić plan na następny, zaś kobiety siadały na ławeczkach przed 
posesjami, aby podzielić się swoimi troskami i radościami. Do dziś zastanawiam 
się, jak wówczas zdążono w terminie przeprowadzić żniwa bez kombajnów i in-
nych nowoczesnych maszyn? Po latach zrozumiałem, że możliwe to było dzięki 
niezwykłej pracowitości mieszkańców, w tym szczególnie zaradności kobiet. 

Ciężka praca, duży obszar ubóstwa spychały na dalszy plan troskę i dbałość 
o zdrowie, leczenie i wypoczynek. Zresztą opieka zdrowotna była w powijakach. 
Początkowo we wsi było tylko słabo wyposażone ambulatorium, dopiero w połowie 
lat 50. zatrudniony został felczer. Dużą pomoc medyczną niosły mieszkańcom, 
szczególnie dzieciom, siostry zakonne. Porody odbierała położna, która mieszka-
ła w sąsiedniej wiosce i dojeżdżała rowerem po powiadomieniu jej, że zbliża się 
poród. Funkcję dentysty często pełnił sołtys innej sąsiedniej wsi, były pomocnik 
wojskowego dentysty, który posiadaną parą kleszczy usuwał chore zęby, oczywi-
ście bez znieczulenia. Sam tego doświadczyłem. 

Wieś miała swoje przyzwyczajenia, nawyki. Sobotnie popołudnie było trady-
cyjnie przeznaczone na wypiek chleba w piecach chlebowych urządzonych w wielu 
domach (smak chleba wypiekanego przez dziadka czuję do tej pory), przygoto-
wywanie domowym sposobem masła, sera. Była to też pora robienia porządków 
wokół obejścia, przede wszystkim wiklinową miotłą i grabkami. Był to wręcz 
obowiązek, bardzo przestrzegany przez mieszkańców wsi. W niedzielę do południa 
parafianie szli piechotą lub jechali na rowerach do kościoła na nabożeństwo. Po 
nabożeństwie szli wolniutko grupami do domu, rozmawiali, śmiali się. Widok 
taki jest dziś już niespotykany. Po obiedzie gospodarze szli oglądać swoje pola, 
zasiewy, siedzieli na ławeczkach, odpoczywali. W miesiącach letnich wydarzeniem 
były odpusty w dwóch kościołach we wsi, a szczególnie w oddalonym o 10 km 
kościele św. Anny w Oleśnie. Szło się tam pieszo, jechało rowerami lub konnymi 
wozami. Dzieci najwięcej interesowały stragany ze słodyczami i zabawkami oraz 
karuzela. Aby raz się na niej przejechać, trzeba było najpierw 4 razy ją pchać! 

Słabe gleby, brak większych zakładów przemysłowych i instytucji zmuszały 
wielu mieszkańców do poszukiwania pracy poza wsią, w tym na Górnym Śląsku. 
Wyjeżdżali z domu w niedzielę, wracali w soboty w porze popołudniowej (sobo-
ty były pracujące). Początkowo do miasta powiatowego kursował tylko jeden 
autobus. Dlatego znaczna grupa mieszkańców dojeżdżała do pracy rowerami 
(10 do 15 km), druga grupa – po przejściu pieszo 3-4 km do stacji kolejowej 
w Boroszowie – pociągiem nazywanym Paulinką, kursującym na trasie Zawisna 
– Olesno i z powrotem. Zaraz po wojnie podróżowano na tej trasie w wagonach 
towarowych (bydlęcych). Po pewnym czasie były już wagony osobowe III klasy. 
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Były przeważnie przepełnione, ale stwarzały niepowtarzalną atmosferę. Linię kole-
jową zlikwidowano na początku lat. 90. z powodu nieopłacalności. Na jej miejscu 
zbudowano ścieżkę rowerową. 

W pierwszych latach po wojnie w lokalnej społeczności można było wyróżnić 
kilka umownych grup. Każda z nich na swój sposób była zamknięta. Pierwsza to 
tzw. wsiowi, czyli rodzimi mieszkańcy wioski i jej przysiółków. Druga grupa to 
pracownicy PGR i ich rodziny, grupa dość zintegrowana i niezbyt chętna na bliż-
sze kontakty ze wsiowymi i odwrotnie. Trzecia to osadnicy, którym przydzielono 
poniemieckie gospodarstwa. Było ich czterech, jeden z nich był inwalidą wojen-
nym, drugi wkrótce został akceptowanym i szanowanym przez wieś sołtysem, co 
świadczyło o tym, że liczyła się jego przyzwoitość, a nie narodowość. Chociaż 
byli bardzo pracowici i uczciwi, to zmiana środowiska nie była dla nich korzyst-
na. Przydzielając im duże poniemieckie gospodarstwa, wyrządzono im właściwie 
krzywdę. Nie mieli kwalifikacji rolniczych, by dobrze prowadzić wielohektarowe 
gospodarstwa, które wkrótce podupadły i zadłużyły się. Ich rodzinom żyło się 
coraz gorzej. Między nimi a miejscową ludnością panowała jednak zgoda, nie było 
większych konfliktów. Ale przez wiele powojennych lat tzw. małżeństwa mieszane 
były nie do pomyślenia, podobnie jak małżeństwa katolików z ewangelikami. Ci 
ostatni też stanowili pewną zamkniętą grupę. 

Warunki nauki w szkole były więcej niż skromne i nieporównywalne z dniem 
dzisiejszym. Pamiętam jakim dobrodziejstwem dla mnie i moich kolegów było 
zorganizowanie w szkole bardzo skromnego dożywiania, składającego się naj-
częściej z kromki chleba posmarowanej marmoladą lub smalcem i kubka herbaty 
lub kawy zbożowej z mlekiem. Do naszej szkoły uczęszczały też dzieci z dwóch 
sąsiednich wiosek i przysiółków, pokonując codziennie pieszo nawet 7-8 km. Na 
lekcje nosiło się atrament w kałamarzu, a pisało obsadką zakończoną metalową 
stalówką. Nauczyciele byli w większości bardzo życzliwi, ale zdarzało się dostać 
w rękę piórnikiem lub linijką. Do domu wracało się często wolno, bo tam czekała 
na nas praca w gospodarstwie. Niestety, większość uczniów zakończyła edukację 
na szkole podstawowej lub zawodowej. Potrzebę nauki w szkołach średnich i wyż-
szych doceniono znacznie później. Pamiętam dobrze apele szkolne, na których 
młodzież starszych klas czytała tzw. prasówki o wydarzeniach politycznych w kraju. 
Zapamiętałem też obchodzoną żałobę po śmierci Józefa Stalina w marcu 1953 r. 

Mieszkańcy przeżyli wiele traumatycznych momentów związanych z powojen-
nym wysiedlaniem za linię Odry, weryfikacją narodowościową czy likwidacją tzw. 
śladów niemieckości. Pod pretekstem walki z niemieckością m.in. zniszczono w 1945 
r. wspaniałe pomniki na cmentarzu ewangelickim. Ich resztki zdołał uratować i za-
konserwować obecny proboszcz parafii rzymskokatolickiej ks. dr Bernard Joszko. 
Pamiętam również, że na skraju wsi stał obelisk poświęcony niemieckim żołnie-
rzom, którzy zginęli w I wojnie światowej. Nagle zniknął bezpowrotnie w 1954 r. 

Po wojnie obawiano się donosicieli, którzy podsłuchiwali pod oknami czy 
ktoś nie rozmawia w języku niemieckim lub nie słucha zachodnich stacji. Ludzie 
dobrze wiedzieli, kto jest szpiclem i wzajemnie się ostrzegali. Pomimo grożących 
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kar mój dziadek codziennie przed godziną ósmą wieczorem znosił ze strychu 
duży radioodbiornik na baterie i słuchał zachodnich stacji: BBC i Wolnej Europy. 
Rodzina drżała przed konsekwencjami. Milicjanci i tajniacy dość często gościli we 
wsi, przepytywali też dzieci.

Do wsi powoli wkraczał postęp. W 1948 r. wieś zelektryfikowano. Do dziś 
pamiętam moment (miałem wówczas 4 lata), kiedy zabłysła niezwykłą jasnością 
pierwsza żarówka zamontowana w moim rodzinnym domu. Wkrótce pojawiły się też 
pierwsze radioodbiorniki marki Pionier, które zaczęły wypierać z domów głośniki. 
Poszczególni mieszkańcy stawali się też coraz zamożniejsi, zwłaszcza ci, którzy 
pracowali na Górnym Śląsku w zawodzie górnika, murarza. Nabywali dobra, które 
stawały się przedmiotem zazdrości. Niestety, nie można pominąć jednej dokuczli-
wej plagi społecznej, jakim było pijaństwo. W mojej rodzinnej wsi słynna ławeczka 
z filmu „Ranczo” była już znana dużo wcześniej i stanowiła nieodłączny element 
wiejskiego krajobrazu. Za niektóre usługi, np. murarskie, kowalskie, płaciło się 
nie pieniędzmi, ale flaszką.   

Baza dla działalności kulturalnej była więcej niż skromna. Świetlicę gromadzką 
urządzano ponad 10 lat, a kiedy to już nastąpiło, w czasie pierwszej zabawy wiejskiej 
kompletnie ją zdemolowano i zniszczono. Z biblioteki korzystano mało. Telewizja 
do wsi zawitała późno, bo w 1958 r. Początkowo do świetlicy PGR, z której też 
korzystali mieszkańcy wsi, co rodziło nieraz konflikty. Potem pojawiły się telewi-
zory w prywatnych domach, z których korzystali też sąsiedzi. Wydarzeniami były 
zabawy zwane ludowymi z okazji 1 Maja, Święta Odrodzenia Polski Ludowej 22 
lipca. Odbywały się one w świetlicy wiejskiej lub na  wolnym powietrzu. Wstęp 
wtedy był darmowy. Co pewien czas do wsi docierało też kino objazdowe na 
motocyklu z przyczepą lub indywidualnie występowali artyści cyrkowi. 

Atrakcją, szczególnie dla dzieci, były cygańskie tabory, które przejeżdżały 
przez wieś, a następnie rozkładały się na łące pod lasem, w pobliżu rzeczki. 
Dzieciarnia przesiadywała tam godzinami, obserwując egzotykę ich zwyczajów, 
słuchając śpiewów, podziwiając tańce i obserwując życie taboru. Nie przeszka-
dzało im to, że w tym czasie Cyganki chodziły po wsi, wróżyły z rąk, ale także 
kradły drób. Wędrowne tabory skończyły się nagle, co było rezultatem decyzji 
władz o akcji osiedleńczej ludności cygańskiej. Gdzie podziały się te piękne 
cygańskie tabory? 

Niecodziennymi wydarzeniami w życiu wsi były wesela. Różniły się one za-
sadniczo od tych urządzanych dziś. Do południa orszak weselny piechotą szedł 
do kościoła, potem po ślubie w kościele wracano na obiad do domu weselnego. 
Wczesnym popołudniem znów pieszo udawano się do wiejskiej sali tanecznej, gdzie 
bawiono się do wczesnych godzin wieczornych. Następnie wracano na kolację 
(podczas której pojawiał się listonosz z telegramami), a po kolacji wesele w sali 
tanecznej stawało się już zabawą ogólnowiejską, gdzie goście weselni mieszali się 
z nieweselnymi. Pod oknami zaś zabawie przypatrywały się osoby starsze, które 
wszystko oceniały i komentowały. Wesele było wdzięcznym tematem rozmów 
i plotek aż do czasu… następnego wesela!
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Ważne miejsce w życiu wsi zajmował sport, szczególnie piłka nożna, którą 
wszyscy pasjonowaliśmy się od najmłodszych lat. Do gry wykorzystywaliśmy 
wszystkie place: podwórka, łąki, pastwiska, a nawet polne drogi. Prawdziwe boisko 
urządzono jednak dopiero w 1958 r. Mecze miejscowej drużyny piłkarskiej, podczas 
których przygrywała orkiestra strażacka, gromadziły liczną widownię. Początkowo 
piłkarze mieli niejednolite stroje i niekompletne obuwie, byli nawet tacy, którzy grali 
boso. Na wyjazdowe mecze do sąsiednich wsi piłkarze szli piechotą, natomiast 
na mecze rozgrywane w odległych wioskach jechali zdezelowanym samochodem 
ciężarowym bez zadaszenia. Atrakcją dla mieszkańców były też pokazy z udziałem 
Ochotniczej Straży Pożarnej, wyposażonej do 1954 r. jedynie w sikawkę ręczno-
-konną, która wzbudzała ogólną ciekawość. 

W drugiej połowie lat 50. XX wieku powstała nowa sytuacja, która zapocząt-
kowała dość istotne zmiany oblicza wsi i przewartościowała mentalność jej miesz-
kańców. Zaczęły się pierwsze wyjazdy na stałe do RFN. W następnych dekadach 
miały miejsce kolejne fale emigracji, w tym zarobkowej. Temat wyjazdów stał 
się dominujący w życiu większości rodzin. Niestety, proces ten trwa do tej pory. 

Dzisiejsza wieś wyraźnie kontrastuje z tą z czasów mojej młodości. Nastąpił 
– jak powiedział Kazimierz Kutz – kryzys pewnej tradycyjnej śląskości i jej atrybu-
tów, kultury pracy i bycia. Osłabły sąsiedzkie więzi. Wieś się wyludniła – młodzi 
wyjechali, pozostali ludzie starzy. Ale jest też wiele pozytywów, do których zali-
czam m.in. fakt, że większość śląskich rodzin zrozumiała, jak ważna jest nauka 
i wykształcenie dzieci. 
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dr Mariusz Sawicki 
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Ocalić od zapomnienia – dzieje Kocur  
i Malichowa. Zrealizowane projekty  
i plany na przyszłość

 

Historia poszczególnych miejscowości to nie tylko historia budynków, te-
renu, różnorakich inwestycji, ale przede wszystkim ludzi, którzy tworzyli 

i nadal tworzą historię swoich społeczności lokalnych. Takim przykładem mogą 
być Kocury i Malichów, dwie malowniczo położone wśród lasów miejscowości, 
usytuowane na północ od Dobrodzienia. Ze względu na właśnie takie specyficzne 
położenie i specyfikę własnościową, a następnie gospodarczą związaną z rolnictwem 
i obszarami leśnymi, ten skrawek ziemi szczęśliwie omijały największe burze dzie-
jowe, co wpłynęło na stabilny rozwój zarówno Kocur, jak i Malichowa. Niemniej 
jednak były one świadkami największych wydarzeń w historii Śląska, a mieszkańcy 
uczestniczyli w nich w sposób bezpośredni, w szczególności w XX wieku. 

Do niedawna obie wymienione w tytule niniejszego referatu miejscowości nie 
posiadały swojej monografii, być może w związku ze swoim położeniem i niewielkim 
obszarem, jaki zajmują. Niemniej jednak od wielu pokoleń mieszkali tam ludzie, 
którzy dbali o własne miejsce zamieszkania, bezpośrednio angażując się w jego 
rozwój. Sytuacja zmieniła się w 2012 roku za sprawą istniejącego w obu wsiach 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów Brzozowa Dolina, którego zarząd 
tworzą mieszkańcy zarówno Kocur, jak i Malichowa. Wymienione Stowarzyszenie 
regularnie organizuje różnego rodzaju uroczystości, takie jak majówka, czy lokalne 
dożynki, w których uczestniczą zarówno mieszkańcy, jak i miejscowe organizacje 
pielęgnujące tradycję i kulturę lokalną. W wymienionym już 2012 roku przypadała 
natomiast 400. rocznica prawdopodobnej lokacji miejscowości Kocury. Wówczas 
to władze wymienionego Stowarzyszenia zwróciły się do Instytutu Historii Uni-
wersytetu Opolskiego z prośbą o pomoc w organizacji uroczystości i jej oprawę 
historyczną. Po wspólnych konsultacjach narodził się pomysł napisania monografii 
obu miejscowości. Niełatwego zadania podjął się zespół naukowców wywodzący 
się z Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem 



133

piszącego niniejszy referat, w którego skład wchodzili: dr Magdalena Przysiężna-
-Pizarska, mgr Aleksandra Ziober, mgr Robert Słota oraz mgr Olgierd Kniejski. 
Elementem, który sprawiał problemy badawcze, był stosunkowo skromny zasób 
wiadomości, które można było szybko odnaleźć w stosunku do Kocur i Malichowa. 
W trakcie prowadzonych badań naukowych oraz w związku z nieukrywanymi trud-
nościami zespół przyjął formułę zarysu historii. Po kilkumiesięcznych badaniach 
powstała 170-stronicowa książka zatytułowana Kocury i Malichów. Zarys dziejów 
od czasów najdawniejszych do 1945 roku pod redakcją Mariusza Sawickiego z In-
stytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Omawiana publikacja składa się z sześciu 
rozdziałów autorstwa każdego z uczestników projektu. W trakcie zbierania materiałów 
wykorzystano również zarejestrowane wspomnienia żyjących mieszkańców Kocur 
i Malichowa, którzy podzieli się z nami czasem dramatycznymi dziejami własnych 
rodzin, szczególnie w okresie II wojny światowej.

Uroczystości 400-lecia Kocur i Malichowa odbyły się w czerwcu 2012 roku. 
Miejscowe Stowarzyszenie wystąpiło już wcześniej w ramach programów Unii 
Europejskiej o dofinansowanie wymienionego projektu. Udało się uzyskać środki 
finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013, co stanowi niewątpliwy sukces społeczności lokalnej. 
Z drugiej strony działania te pokazały miejscowym liderom społecznym możliwości 
uzyskiwania środków finansowych w ramach różnych programów unijnych, które 
można wykorzystywać na rozbudowę lokalnego potencjału intelektualnego oraz na 
badania historii własnej społeczności. 

W ramach obchodów 400-lecia Kocur pod znamiennym tytułem 400-lecie 
Kocur. Z historią i tradycją do przyszłości odbyła się uroczysta prezentacja książ-
ki oraz pokaz multimedialny Kocury i Malichów w starej fotografii. Bez wątpienia 
najbardziej wymiernym sukcesem publikacji była stymulacja mieszkańców do 
badań własnych dziejów, a przede wszystkim zainteresowania własną historią, co 
w dzisiejszych czasach świadomego unicestwiania nauk humanistycznych jest wiel-
kim sukcesem historyków, autorów monografii Kocur i Malichowa. Zarys dziejów 
Kocur i Malichowa doczekał się również kolportacji na terenie Niemiec, ponieważ 
mieszkańcy przesyłali publikację swoim rodzinom tam zamieszkałym,  osiągając 
tym samym zasięg międzynarodowy. 

Kolejnym ważnym elementem stymulującym lokalne społeczeństwo Kocur 
i Malichowa, wpływającym na proces zachowywania własnej świadomości histo-
rycznej jest kolejny projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury 
i Malichów Brzozowa Dolina. Dotyczył on powstania skryptu edukacyjnego właśnie 
na temat historii obu wsi. Przy współudziale wymienionego już zespołu badaw-
czego, na bazie wydanej książki, w 2013 roku powstała publikacja pod tytułem 
Historia Kocur i Malichowa do 1945 roku. 

Skrypt edukacyjny powstał również w ramach pozyskanych z Unii Europejskiej 
środków finansowych, a sam projekt był zatytułowany Dbamy o lokalną historię, 
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co potwierdza wcześniejsze wnioski dotyczące stymulacji historycznej mieszkań-
ców Kocur i Malichowa. Analizowana pozycja popularnonaukowa, przeznaczona 
jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli w ramach lekcji o historii lokalnej, zo-
stała wzbogacona o trzy scenariusze lekcji związanej z tematyką dziejów Kocur 
i Malichowa. Oprócz informacji dotyczących dziejów obu miejscowości, skrypt 
zawiera również dane na temat najnowszych badań archeologicznych, które w ra-
mach wymienionego projektu zostały przeprowadzone na terenie sołectwa pod 
kierownictwem dr Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej. Prowadząca wykopaliska 
powierzchniowe wymieniona wyżej archeolog wnioskowała o bardziej szczegółową 
analizę terenu, co stało się kolejnym pomysłem naukowym, do którego realizacji 
przygotowuje się Stowarzyszenie Brzozowa Dolina oraz wymieniona badaczka. 
Ilustracje pokazujące efekt badań archeologicznych zostały umieszczone w opu-
blikowanym skrypcie edukacyjnym. Przeprowadzone prace wykopaliskowe, przy 
nieskrywanym zainteresowaniu mieszkańców, poza swoimi oczywistymi walorami 
poznawczymi i historycznymi, doprowadziły do rozmów nad kolejnym projektem 
dotyczącym rekonstrukcji mieszczącej się obok Centrum Aktywności Wiejskiej 
średniowiecznej chaty, w której mogłyby się odbywać pokazy starych zawodów. 
Celem powstania wymienionego obiektu jest również organizacja w nim warsztatów 
dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z okolic 
Kocur i Malichowa dotyczących właśnie zaginionych zawodów oraz popularyzacji 
kultury średniowiecznej Polski i Europy. 

W trakcie obchodów 400-lecia Kocur i Malichowa został zaprezentowany ma-
teriał fotograficzny w postaci starych zdjęć mieszkańców obu miejscowości. Przed-
stawiały one nie tylko osoby, ale również budynki i przyrodę zatrzymaną w kadrze. 
Pokaz ten na tyle zainspirował nie tylko władze miejscowego Stowarzyszenia, ale 
również mieszkańców, że zorganizowano spotkanie społeczności Kocur i Malichowa 
z członkami wcześniej wymienionego zespołu badawczego, na którym podjęto decyzje 
o wystąpieniu z kolejnym projektem dotyczącym opracowania i publikacji unikatowe-
go materiału fotograficznego, który przechowywany jest przez społeczność lokalną. 
Ten niezwykle ważny projekt ma przede wszystkim na celu opublikowanie zdjęć 
przedstawiających mieszkańców Kocur i Malichowa w pierwszej połowie XX wieku, 
a także otoczenia, w którym przyszło im żyć. Na realizację wymienionego projektu 
udało się Stowarzyszeniu Brzozowa Dolina również uzyskać dotację Unii Europejskiej 
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Wszystkie wymienione wyżej projekty udało się zrealizować, a ostatni z oma-
wianych jest w trakcie realizacji. Lokalne Stowarzyszenie na każdy z nich uzyskało 
dotacje w ramach licznych, dostępnych programów operacyjnych Unii Europejskiej 
wspierających działania miejscowych społeczności. Bez wątpienia stanowi to istotny 
dowód na ich przydatność właśnie dla niewielkich miejscowości i ich mieszkań-
ców, a także wpływa na rozwój świadomości historycznej osób zamieszkujących 
Kocury i Malichów. Dodatkowo projekty te wzmacniają więzi lokalne i stymulują 
miejscową ludność do działań zmierzających do zainteresowania własnymi dzie-
jami, które w ten sposób można ocalić od zapomnienia.
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W ramach cyklicznej już współpracy Stowarzyszenia Brzozowa Dolina, utwo-
rzonego zespołu badawczego i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego powstało 
także kilka pomysłów dotyczących przyszłych projektów związanych z miejscową 
historią. Pierwszy z nich wiąże się z częściowo zrealizowanymi badaniami dotyczą-
cymi dokumentacji wspomnień mieszkańców Kocur i Malichowa z okresu drugiej 
wojny światowej. W tym przypadku należy zdawać sobie jednak sprawę, że często 
są one bardzo bolesne dla opowiadających osób, pomimo upływu tak długiego 
czasu. Częstokroć wiąże się to również z czysto ludzkimi reakcjami dotyczącymi 
zbudowania pomostu zaufania, którym obdarzać się muszą zarówno słuchający 
i dokumentujący wspomnienia historyk, jak i osoba wspominająca ten najbardziej 
ponury dla dziejów Śląska okres historii. Jest to bez wątpienia niezbędny element 
badań nad historią mówioną, co w wielu przypadkach udało się już osiągnąć, 
zbierając materiał do omówionej powyżej publikacji naukowej. W związku z tym 
kolejny projekt realizowany w Kocurach i Malichowie obejmować będzie wspo-
mnienia żyjących mieszkańców obu miejscowości z lat 1939–1945. Poddane one 
zostaną oczywiście analizie naukowej i weryfikacji w oparciu o dostępny materiał 
archiwalny i bogatą literaturę dotyczącą omawianego okresu. 

W bieżącym roku oddano do użytku w Kocurach nowoczesne Centrum Aktyw-
ności Wiejskiej, z którym wiążą się kolejne plany naukowe. Po pierwszych uzgod-
nieniach i konsultacjach społecznych podjęta została decyzja o przekazaniu jednego 
z pomieszczeń oraz terenu w zachodniej części parceli na rzecz planowanej izby 
regionalnej. Będzie ona w sposób materialny dokumentować dzieje mieszkańców 
Kocur i Malichowa. W tym przypadku stymulantem powstania wymienionej muszą 
być sami mieszkańcy, którzy w swoich zbiorach rodzinnych posiadają pamiątki 
dotyczące własnej historii. Wszystkie zbiory zostaną poddane analizie naukowej 
i dokładnie opisane wraz z wymienieniem rodziny, która zdecydowała się na od-
danie w depozyt posiadanych pamiątek historycznych. 

Z Centrum Aktywności Wiejskiej wiąże się kolejny planowany projekt, który 
jednak zakłada zaangażowanie w niego zarówno gminy Dobrodzień, Lasów Pań-
stwowych, jak i sąsiednich sołectw. Wiąże się on ze ścieżką edukacyjną, która 
swój początek i koniec, zataczając krąg, miałaby w nowo powstałym Centrum. 
Obejmowałaby ona nie tylko zabytki architektury znajdujące się na terenie Kocur 
i Malichowa, ale również te znajdujące się na terenach leśnych, co częściowo zo-
stało już uzgodnione na dwustronnym spotkaniu przedstawicieli Instytutu Historii 
Uniwersytetu Opolskiego i władz przedsiębiorstwa Lasy Państwowe w Katowicach. 
Byłby to największy z projektów, który udałoby się zrealizować w ramach współpracy 
historycznej środowiska akademickiego i miejscowego Stowarzyszenia. Wymagałby 
on sporych nakładów finansowych, ale przyniósłby wymierne korzyści edukacyj-
ne nie tylko dla młodzieży z obu miejscowości, ale także miasta gminnego, jak 
i okolicznych miejscowości. Ścieżka edukacyjna w oczywisty sposób podkreślałaby 
także walory turystyczne obu miejscowości. Projekt obejmowałby rekonstrukcję 
miejsc historycznych na terenie sołectwa Kocury wraz z ich naprawą, a także 
budową ścieżki spacerowej i rowerowej wzdłuż planowanej trasy edukacyjnej. 
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Odnowienia wymaga też zabytkowy, najprawdopodobniej z początku XVIII wieku, 
mostek nad leśnym strumykiem oraz teren dawnego leśnego parku, w którym 
częstymi gośćmi byli uczestnicy polowań organizowanych przez Fryderyka Augusta 
III Wettina i jego następców. Do tego doliczyć należy również restaurację wielu 
zabytków sakralnych, jak kapliczki, czy liczne krzyże na rozstajach leśnych dróg, 
które posiadają bogatą historię niejednokrotnie owianą nutką tajemniczości i le-
gendy, co dodatkowo wzmacnia walory edukacji lokalnej zawarte w omawianym, 
planowanym projekcie. Oczywiście każdy z istniejących na terenie ścieżki obiektów 
wymaga dokładnego opisu, który należy umieścić na odpowiednio eksponowanych 
tablicach informacyjnych.

Powyższe rozważania dotyczące niewielkich miejscowości, jakimi są Kocury 
i Malichów, miały przede wszystkim na celu przedstawienie potencjału, jaki drze-
mie w lokalnych społecznościach, posiadających zdecydowanych liderów, zdeter-
minowanych do działania i umiejętnie pozyskujących środki z Unii Europejskiej. 
Mieszkańcy Kocur i Malichowa rozpoczęli swoją przygodę z historią lokalną w 2012 
roku i kontynuują ją do dnia dzisiejszego. Realizacja dwóch dużych projektów 
wzbogaconych o przeprowadzone badania archeologiczne wskazuje bez wątpie-
nia na duży potencjał drzemiący w interesujących nas wsiach, a chyba można 
zaryzykować twierdzenie, że także w wielu im podobnych. Zależy to w większości 
od miejscowych liderów społecznych, którzy mogą poprzez swoją działalność 
stymulować mieszkańców do działań mających na celu ochronę własnej tożsa-
mości historycznej w oparciu o badania naukowe. W tym przypadku niezbędna 
jest jednak współpraca z ośrodkiem akademickim, co daje możliwości korzystania 
z jego bazy intelektualnej, a współpraca między Instytutem Historii Uniwersytetu 
Opolskiego i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Kocury i Malichów Brzozowa Dolina 
jest tego najlepszym dowodem. W ramach wspólnych konsultacji ze społecznością 
lokalną wypracowywane są kolejne pomysły, w które angażują się coraz liczniej 
mieszkańcy Kocur i Malichowa, świadomi już swojej tradycji historycznej i bogatsi 
o badania dotyczące własnych dziejów. 
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Pograniczny charakter Górnego Śląska 
w perspektywie współczesnej  

literatury tożsamościowej

Tematyka górnośląska od zawsze budziła ogromne emocje. Tożsamość re-
gionalna, działalność ruchów regionalnych, status gwary to tematy często 

poruszane w tym dyskursie. Niewątpliwie w ciągu ostatnich dwudziestu lat zmienił 
się zakres poruszanych zagadnień. Tematyka pracy w kopalni oraz związanych z nią 
zasad, wartości, charakterystyka świąt związanych z jej wykonywaniem oraz specyfika 
jej samej to obecnie tematy, które często uważa się za wyczerpane. Po przełomie 
1989 roku zaczęto rozpoznawać nowe aspekty Górnego Śląska, do tej pory przemy-
słowego i najbardziej zanieczyszczonego regionu. Zaczęto dostrzegać jego niemieckie, 
czeskie czy żydowskie dziedzictwo kulturowe. Podjęto szereg przedsięwzięć oraz 
projektów w celu przedstawienia tych skomplikowanych relacji. Z biegiem czasu do 
głosu zaczęły dochodzić tezy o pogranicznym charakterze tej krainy.

Pierwsze zagadnienie to: Czym jest pogranicze? 
Pojęcie to cechuje często wieloaspektowość oraz wieloznaczność. Rozbieżności 

w pojmowaniu tego terminu wynikają również z palety rozmaitych kryteriów jego 
postrzegania. Kategoria ta jest rozpatrywana z wielu punktów widzenia. Pierwszy 
to aspekt przestrzenny, nazywany również geograficznym lub terytorialnym. Już 
na początku XX wieku zajmowano się tą tematyką. Jednym z pierwszych był Józef 
Chałasiński1, według którego pogranicze to przede wszystkim obszar2, na którym 
„ześrodkowują się ekspansywne dążenia narodowo-państwowe i cała grupa wy-
maga od mieszkańców pogranicza bardziej aktywnego i ekspansywnego poczucia 
narodowego niż od mieszkańców centralnych części”3.

1 J. Chałasiński, Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej Kopalnia na Górnym Śląsku. 
Studium socjologiczne, Warszawa 1935.

2 Zdaniem autorki można mówić już o regionie. 
3 Zob. przypis 1. 
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Warto też podkreślić, iż definicja ta przypada na okres międzywojenny, kiedy to 
kształtowały się granice Polski. Zupełnie inaczej postrzegano wtedy znaczenie samego 
pogranicza oraz poczucia narodowego (polskości) mieszkańców wszystkich części 
kraju. To mieszkańcy pogranicza mieli za zadanie aktywniej od centrum okazywać 
przynależność do państwa. Jest to również o tyle interesujący cytat, że wiąże region 
pogranicza z myśleniem w kategoriach państwa narodowego jako podstawowym 
punktem odniesienia. Oznacza to, że marginalizuje jego tożsamość i odrębność 
i niejako automatycznie naznacza go peryferyjnością wobec centrum. To myślenie 
przede wszystkim w kategoriach politycznych, a nie kulturowych, co samo w sobie 
złem nie jest, ale dla regionalizmu ma skutki dość niebezpieczne, gdyż oznacza, że 
region peryferyjny jest czymś gorszym od wzorca pomyślanego w ideologicznym 
pojmowaniu tożsamości narodowej mającej się realizować w swoiście pojmowanej 
uniformizacji, a nie różnorodności. Pogranicze jest tu ważne jako obszar zasięgu 
(wpływu) centrali, a nie jako wytwór lokalnej odrębności. 

Wart odnotowania jest fakt, że na początku XX wieku pogranicze na terenie 
Polski było sytuacją naturalną. Historia Polski wpłynęła na to, iż obok siebie żyły 
różne, odmienne narodowości, które ze sobą, mniej lub bardziej zgodnie, funk-
cjonowały, tworząc w określonych okolicznościach odrębną, suwerenną wobec 
innych regionów kraju, posiadającą własną tożsamość, wspólnotę. W szczególności 
dotyczy to dawnych Kresów, ale też pogranicza polsko-niemieckiego. Istotne jest 
w tym kontekście przywołanie koncepcji Roberta Traby regionalizmu otwartego. 
„Otwarty regionalizm – według niego – odwołując się do dziedzictwa kulturowego 
miejsca, w którym mieszkamy, naszej prywatnej, małej ojczyzny – skierowany jest 
ku przyszłości. Poprzez konkretne inicjatywy pragniemy uczestniczyć w tworzeniu 
jednoczącej się Europy, Europy etnicznych ojczyzn, w konstruowaniu przyszłości 
regionalnej litewskiej, polskiej i rosyjskiej i równolegle europejskiej. […] Otwarty 
regionalizm to również praktyczna filozofia działania, polegająca na aktywnej relacji 
z miejscem zamieszkania, czytaniu krajobrazu kulturowego, nabywaniu umiejętności 
współdziedziczenia nie tylko własnej spuścizny kulturowej. […] Otwarty regionalizm 
to work in progress – dzieło w tworzeniu”4.

Inne aspekty w badaniu pogranicza to ujmowanie tego obszaru w postaci tworu 
mentalnościowego, społecznego, jakim może być stan, spotkanie, czy też – podąża-
jąc jeszcze dalej – ukazanie go jako pewnego symbolu. W taki sposób pogranicze 
definiuje Andrzej Sadowski5. Stwierdza on, iż w skład zakresu pojęciowego definicji 
pogranicza wchodzą trzy aspekty. Pierwszy to aspekt przestrzenny, który ujmuje 
pogranicze jako określony obszar, będący przy granicy, daleko od centrum. Dru-
gi to społeczno-kulturowy, który przedstawia pogranicze jako miejsce kontaktów 
społeczno-kulturowych. Ostatni to aspekt osobowościowo-kulturowy, który traktuje 
pogranicze jako miejsce kształtowania się nowego człowieka oraz jego kultury. Wy-

4 Aktualność i pożyteczność otwartego regionalizmu. Marek Adamkowicz rozmawia z Robertem Trabą, 
Borussia 52, 2012, s. 54.

5 Zob. A. Sadowski, M. Czerniawska, Tożsamość Polaków na pograniczach, Białystok 1999. 
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nika z tego zatem, iż na terenie pogranicza można mówić o specyficznej postawie 
człowieka, któremu przyszło żyć w sytuacji polifonii kulturowej. Egzystując w tak 
specyficznym miejscu, został zmuszony do wytworzenia modelu życia, który stwarza 
mu warunki do normalnego funkcjonowania, a jednocześnie odróżnia go od innych 
ludzi. W szczególności ważne jest tu przełamywanie czy też rewizja stereotypów kul-
tur wchodzących ze sobą w interakcję. Przy tym trzeba mocno podkreślić, że każda 
tożsamość, a szczególnie ta, którą kształtuje pogranicze, nie jest stanem statycznym, 
lecz dynamicznym, nie jest dana w swej formie raz na zawsze, ale jest procesem. 
Oznacza to, że podlega zmianom w zależności od zmiennych warunków egzystencji 
i zwiększania samoświadomości społecznej. Warto w tym miejscu wymienić tylko 
najważniejsze nazwiska, które odgrywają doniosłą rolę w badaniach nad specyfiką 
pogranicza. Są to między innymi Marian Golka, Grzegorz Babiński, Jerzy Nikitoro-
wicz, Antonina Kłoskowska czy Stanisław Ossowski. 

W swych rozważaniach pojmuję pogranicze jako przestrzeń pewnego rodza-
ju spotkania, dialogu, często określanego jako pomost. Moją inspiracją stała się 
koncepcja Krzysztofa Czyżewskiego, autora „Ścieżki pogranicza”. Według niego 
pogranicze to filozofia dialogu, gdzie drugi człowiek nie jest wrogim Obcym, lecz 
przyjaznym Innym. Swoistym uzupełnieniem tej tezy stają się teksty Ryszarda 
Kapuścińskiego, zebrane w niewielkim tomiku „Ten Inny”6.

Warte odnotowania jest również to, jaki obszar biorę pod uwagę. W tytule 
wystąpienia jest mowa o Górnym Śląsku. Moje rozważania dotyczą tylko tego 
regionu poprzemysłowego. 

Następne pytanie teoretyczne, które należy pokrótce omówić, to: Czym jest 
literatura tożsamościowa? 

Ze względu na swój poszukiwawczy status literatura tożsamościowa nie docze-
kała się jeszcze fachowych i kompleksowych opracowań. W zasadzie nie określono 
do tej pory jednoznacznych wyznaczników, a tym samym nie ma konkretnej listy 
utworów, które weszłyby w kanon tego nurtu pisarskiego7.

Literatura tożsamościowa, nierozerwalnie związana z literaturą małych ojczyzn, 
wyrosła niewątpliwie na tradycjach romantycznych. Jan Kolbuszewski, omawiając 
zainteresowanie literatury romantycznej problematyką Ukrainy jako Kresów, stwier-
dza: „Nostalgia romantycznej poezji wspomnień, tworzonej przez poetów, których los 
rzucił na emigrację, idealizacja regionalnych krajobrazów dzieciństwa, wydobywanie 
lokalnej tradycji historycznej w związkach z wielkimi tradycjami historii narodowej 
stały się zjawiskiem szerszym […]”8. Bazując na wypowiedzi Kolbuszowskiego, 
śmiało można stworzyć podobny wizerunek dzisiejszej literatury tożsamościowej. 
Analizując poszczególne frazy i przenosząc je na dzisiejszy grunt, zauważyć można, 

6 R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków 2013. 
7 Pewnego porównania można doszukiwać się w niemieckiej Heimatliteratur, której odpowiednika 

właściwie w Polsce nie ma. Zob. K. Ćwiklak, Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej 
i niemieckiej prozie współczesnej, Kraków 2013, s. 47-92.

8 J. Kolbuszewski, Kresy, Wrocław 1995, s. 59.
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że, po pierwsze, dominuje literatura wspomnieniowa, której autorami są głównie 
osoby zmuszone do opuszczenia swej małej ojczyzny, po drugie, w każdym niemal 
z tych utworów następuje w jakiś sposób idealizacja krajobrazów dzieciństwa, i po 
trzecie, często wydobywa się lokalną tradycję historyczną w powiązaniu z historią 
ogólnonarodową, czasem nawet wielonarodową.

Ta lokalna historia, przemilczana, objęta przez cenzurę swoistym tabu i z tego 
względu czasem całkowicie nieznana, staje się częścią wspólną doświadczenia całego 
społeczeństwa. Warto zaznaczyć, iż wyznaczniki te dostrzec można we wszystkich 
odmianach literatury tożsamościowej. Szczególnie mocno te wątki widać u tak zwa-
nych kolekcjonerów, którzy nierzadko będąc emigrantami, wyzutymi przymusem 
z własnej małej ojczyzny, próbują, niczym wywoływacze starych zdjęć, przywołać 
tamten wizerunek świata, który już minął, a pozostał jedynie w zakamarkach pamięci 
ludzkiej. Nie znaczy to jednak, że nie brakuje tych wyznaczników u tak zwanych 
poszukiwaczy, pisarzy, którzy swe rozważania skupiają wokół ukazania własnej, 
często bardzo mocno skomplikowanej, tożsamości.

Aby przedstawić pograniczny charakter Górnego Śląska, sięgnęłam po utwory 
z kanonu literatury polskiej, niemieckiej oraz czeskiej. W trakcie ich lektury dostrze-
głam, iż autorzy tworzą dwie wspomniane wcześniej grupy. Poniżej chciałabym 
je pokrótce scharakteryzować. 

Pierwsza to pisarze skupieni wokół proponowanego przeze mnie terminu ko-
lekcjonerzy doświadczeń. W grupie tej znajdują się utwory Horsta Bienka, Janoscha, 
Oty Filipa, Petera Lachmanna, Juliana Kornhausera oraz Kazimierza Kutza, o tematyce 
wspomnieniowej. W ostatnich latach, szczególnie po przełomie 1989 roku, powstało 
wiele dzieł poruszających tematykę miejsca i specyfiki małej ojczyzny. Tematy te 
mocno zazębiają się z tematyką tożsamości. Zazwyczaj zagadnienia te poruszają 
jednostki, które powiązane są zasadniczo, lub przynajmniej orientują się w specyfice, 
z miejscami o wielonarodowej tradycji, z miejscami, które wyrosły na podłożu funk-
cjonowania obok, lub częściej wraz z sobą, wielu, często bardzo odmiennych kultur.

Zdefiniowanie, lub też tylko określenie tożsamości jednostki wyrosłej na takim 
podłożu jest trudne i często wieloznaczne. Jeśli wliczy się w to fakt, iż można roz-
patrywać to zagadnienie z wielu perspektyw, biorąc pod uwagę różne stanowiska 
oraz uwypuklając konkretne elementy, zagadnienie może przybrać formę tematu, 
którego nie można jednoznacznie określić. Zagadnienia takie dotyczą konkretnych 
osób o specyficznej tylko dla nich własnej przeszłości, z własnymi doświadczeniami, 
odczuciami oraz wrażeniami. Takie jednostki budują swój światopogląd, bazując 
na przeszłości, a jednocześnie bardzo intensywnie spoglądając w przyszłość. Nie 
ma tu miejsca na generalizowanie, ujednolicanie. Nie znajdzie się bowiem dwóch 
identycznych postaci. Pomimo iż może łączyć je podobna przeszłość, to może 
jednak dzielić szereg innych elementów i zagadnień, wytwarzając tym samym spe-
cyficzny jednostkowy pogląd na wytwarzanie własnego schematu swej tożsamości.

Literatura na przestrzeni lat wytworzyła szereg form prozatorskich, które 
próbują ukazać sposoby odnajdywania, czy też choćby poszukiwania własnej 
tożsamości przez daną jednostkę. Powstały zatem utwory wspomnieniowe, po-
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wracające najczęściej do czasów dzieciństwa oraz młodości, utwory poruszające 
tematykę małych ojczyzn. Wszystkie te utwory mają odkrywać zapomniany świat, 
mają ukazywać świat już trochę odległy, często zasypany kurzem zapomnienia, 
który tkwi w konkretnej jednostce. Wystarczy czasem tylko jakiś jeden impuls, aby 
lawina wspomnień ruszyła z ogromną siłą. Wszystkie te utwory, zarówno konkretne 
wspomnienia, jak również fikcyjne fabuły oparte na faktycznych wydarzeniach, łączy 
fakt, iż autorzy ich zachowują pewne wrażenia, doświadczenia, emocje, które tkwią 
majestatycznie w nich samych. Są jakby zakonserwowane w środku, zgromadzone, 
ulokowane w odpowiednich szufladkach, zakamarkach pamięci.

Utwory zebrane w tej grupie mają za zadanie ukazanie takich kolekcjonerów, 
kolekcjonerów rzeczywistości, która realnie już dawno nie istnieje, a swój byt 
osiąga jedynie we wspomnieniach, przywołaniach, odniesieniach. Jest to jednak 
niesłychanie ważne, może w pewnym sensie uzmysłowić, przybliżyć i rozjaśnić rze-
czywistość współczesną tak często charakteryzującą się poszukiwaniem własnego 
ja, próbą określenia własnej tożsamości. Przywołując rzeczywistość funkcjonującą 
w świecie wielu narodowości, można pokusić się o określenie tego zjawiska jako 
jedną z przyczyn dzisiejszego zjawiska intensywnych poszukiwań własnego jeste-
stwa. Była to często rzeczywistość życia na granicy, która stawała się podstawą 
do powstawania pograniczy, gdzie mieszały się, współżyjąc ze sobą, różne kultury. 
Relacje takie opierały się bardzo często na dialogu, pobratymcy różnej narodowości 
musieli bowiem funkcjonować w jednym miejscu. 

Ta lekcja tolerancji stała się podstawą do krystalizowania się w dzisiejszym 
społeczeństwie jednostek, które mogą się na pewno nazwać poszukiwaczami 
siebie. Są to twórcy związani, podobnie jak ich poprzednicy, z egzystencją po-
granicza – rozdarci i poszukujący własnej tożsamości. Stąd analiza dzieł Adama 
Zagajewskiego, Henryka Wańka oraz Jacka Durskiego. Pisarze zgrupowani wo-
kół kategorii kolekcjonerzy doświadczeń ukazywali w swych utworach literackich 
najczęściej terytorialny aspekt pogranicza. Główny nacisk został położony na 
ukazaniu zarówno dzielących, jak i łączących różnic, które wchodziły ze sobą we 
wszelkiego rodzaju interakcje oraz dialog. Ich siła oraz natężenie zależały od wielu 
czynników, jednakże głównym założeniem stawało się nawiązanie kontaktu, który 
wynikał z przy- lub pogranicznego usytuowania przestrzennego. Potwierdzeniem 
powyższych słów jest wypowiedź Edwarda Kasperskiego, który stwierdza, iż jest 
to „[…] literatura zobligowana lub skłonna do odtwarzania przygranicznej różno-
rodności, a więc tak czy inaczej nachylona ku polifonii i dialogowi”9.

Poszukiwacze siebie poprzez swe utwory poszerzają zakres tego pojęcia, 
nie wykluczając przy tym terytorialnego aspektu. Przywołany wcześniej Kasperski 
stwierdza, iż literatura ta „[…] uzyskuje […] szerokie znaczenie kulturowe i sym-
boliczne. Każdy znaczący akt kulturowy jest w powyższym ujęciu świadomie lub 

9 E. Kasperski, Kategoria pogranicza w badaniach literackich. Problemy metodologiczne, w: O. Weretiuk, 
J. Wolski, G. Jaśkiewicz (red.), Pogranicze kulturowe (Odrębność – Wymiana – Przenikanie – Dialog), 
Rzeszów 2009.
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nieświadomie aktem pogranicznym, o ile tylko uświadamia sobie swoją odrębność, 
granice i potrzebę rozwoju w kontakcie z cudzymi dokonaniami, o ile dokonania 
te produktywnie przyswaja i przekształca, o ile swoimi rozwiązaniami wzbogaca 
innych”. Literatura ta wykracza poza zjawisko regionalizmu, nie wykluczając go, 
lecz sytuując w szerszej, horyzontalnej perspektywie. Warte podkreślenia jest 
to, iż te dwie grupy nie wykluczają się nawzajem. Druga grupa jest właściwie 
rozszerzeniem założeń pierwszej. Pogranicze z perspektywy grupy poszukiwaczy 
siebie jest spojrzeniem, które ma swój początek w rozważaniach kolekcjonerów, 
a rozpatrywane jest z szerszego kontekstu.

Chcąc analizować twórczość prozaików skupionych wokół tych dwóch dość 
odmiennych grup tematycznych, które usytuowane są od siebie w dalekiej prze-
strzeni mentalnej, uzasadnione staje się znalezienie elementu, który połączyłby 
oba stanowiska. Warto zatem pokusić się o znalezienie swoistego złotego środka. 

Takim spoiwem łączącym może stać się niewątpliwie postać, a szczególnie 
twórczość Feliksa Netza, przybysza z Lubania, oswojonego wraz z upływem cza-
su z górnośląską rzeczywistością. Wychowanek katowickiego liceum, absolwent 
Uniwersytetu Śląskiego, dziś znany poeta i prozaik, związany z zespołem redakcyj-
nym miesięcznika „Śląsk”. Podobną funkcję można nadać twórczości Wojciecha 
Kuczoka. Kuczok wykracza poza ramy kolekcjonerów, jednak nie podąża w stronę 
poszukiwaczy. On niejako obiera własną drogę. Próbuje opisać rzeczywistość, 
której już nie ma, nie był jednak świadkiem tych wydarzeń. Staje się w tym mo-
mencie swoistym archiwistą, który zbadał zagadnienie, a teraz próbuje zapisać, 
skatalogować zebrane informacje. 

Jestem świadoma, iż przeprowadzony przeze mnie podział jest trochę sztuczny, 
dobór utworów może być niejednokrotnie sporny. Wydaje mi się jednak, iż jest on 
o tyle trafny, iż pozwala pokazać jak w społeczeństwie, ale też w literaturze funk-
cjonuje samo pojęcie pogranicza. Z jednej strony jest ono postrzegane jako teren, 
jako ten aspekt geograficzny. I to podejście odzwierciedla grupa kolekcjonerów. 
Z drugiej strony jest to wyrosły na nim aspekt społeczny, mentalnościowy. I to po-
dejście ukazuje grupa poszukiwaczy. Wydaje mi się, iż jak długo będzie ewoluowała 
definicja pogranicza, tak równocześnie z nią będzie szła w parze sama literatura. 

Na zakończenie chciałabym ukazać jak zmienia się wymiar pogranicza, jak 
ewoluuje. Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku 
powiedział: „Młodsze pokolenie gdańszczan uczy się poruszania się po historycznej 
przestrzeni miasta. Zamiast kiczu pojednania zyskują kulturę umiejętności zmiany 
perspektywy”10. Czy młodsze pokolenie mieszkające na Górnym Śląsku powinno 
przejść podobną lekcję? 

10 Nowe pogranicze, Tygodnik Powszechny, nr 13, 25.08.2013, s. 32.
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Hans Lutsch (1854–1922)  
– konserwator zabytków Śląska i Prus

W początkach XXI wieku obchodzone były setne rocznice ważnych dla hi-
storii ochrony zabytków wydarzeń: w 2003 r. opublikowania przez Aloisa 

Riegla studium zatytułowanego Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine 
Entstehung, zaś w 2005 r. – wygłoszenia w Strasburgu przez Georga Dehia z oka-
zji urodzin cesarza słynnej mowy Konservieren, nicht restaurieren i opublikowania 
pierwszego tomu Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler jego autorstwa. Te wy-
darzenia sprzed stu lat uznaje się powszechnie za epokowe momenty nowoczesnej 
ochrony zabytków, kamienie milowe. Środowiska historyków sztuki i konserwatorów 
zabytków uczciły te rocznice organizując konferencje i publikując artykuły ukazujące 
doniosłość myśli Riegla i Dehia1. Wszystko, co wydarzyło się potem w ochronie za-
bytków, która w ciągu XIX wieku wpisana została do katalogu zadań stojących przed 
nowoczesnymi społeczeństwami i państwami, pozostaje w relacji do epokowych sfor-
mułowań Riegla i Dehia. Pozostawiły one w cieniu dokonania i przemyślenia zarówno 
im współczesnych, jak i późniejszych generacji konserwatorów zabytków. W takiej 
sytuacji znalazł się Hans Lutsch (1854–1922) i jego dorobek. Mimo iż był jednym 
z pięciu pruskich państwowych konserwatorów zabytków piastujących ten urząd do 
1945 r., jest postacią właściwie zapomnianą. Jego przepustką do nieśmiertelności, 
w części chociaż porównywalnej z Rieglem czy Dehio, mogło być opublikowanie 
około 1916 r. monumentalnego Technisches Handbuch der Denkmalpflege, do 
dzisiaj pozostającego w rękopisie, dzieła, nad którym pracował od około 1910 r.

1 Z okazji 100. rocznicy opublikowania I tomu Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler G. Dehia 
zorganizowano w 2005 r. w drezdeńskim zamku wystawę Zeitschichten: Erkennen und erhalten 
– Denkmalpflege in Deutschland: 100 Jahre Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler von Georg 
Dehio. Natomiast jesienią 2005 r. w 100. rocznicę śmierci A. Riegla odbyło się w Wiedniu sympozjum 
poświęcone jego dziełom i ich recepcji. W 2010 r. opublikowano wygłoszone wówczas referaty: P. 
Noever, A. Rosenauer, G. Vasold (red.), Alois Riegl Revisited. Beiträge zu Werk und Rezeption. 
Contribution to the Opus and its Reception, Wien 2010.
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Działalność Hansa Lutscha – jako urzędnika i teoretyczna – autora pism zarówno 
wydanych drukiem, jak i niepublikowanych, miała służyć wytyczeniu norm i reguł 
na nowym polu aktywności ludzkiej, jaką wówczas była ochrona zabytków. Większa 
część życia Lutscha przypadła na okres kształtowania się w Prusach systemu ochrony 
zabytków. Stąd też wiele przedsięwzięć, w których uczestniczył i które zrealizował, było 
zadaniami pionierskimi. Jako młody architekt, u którego już podczas nauki w szkole 
średniej obudziło się zainteresowanie dla dawnej architektury, podjął się w 1880 r. 
przeprowadzenia pierwszej inwentaryzacji zabytków prowincji Pomorze. Wprawdzie 
Lutsch nie doprowadził inwentaryzacji pomorskiej do publikacji książkowej, ale pewne 
wyobrażenie o poziomie zebranych przez niego na terenie Pomorza materiałów daje 
opublikowana w latach 1883–1890 na łamach czasopisma Zeitschrift für Bauwesen 
seria artykułów o budownictwie ceglanym Pomorza środkowego2. 

W pełnym blasku jako inwentaryzator zabytków Lutsch zabłysnął na Śląsku, 
gdzie się przeprowadził w 1884 r. Wprawdzie i w tym przypadku okoliczności 
powierzenia mu tego zadania są niejasne (do podjęcia starań o tę posadę za-
chęciły go lepsze warunki finansowe), ale można przyjąć, że rekomendujące były 
doświadczenia inwentaryzatorskie zdobyte na Pomorzu w latach 1880–1884. Nie 
można jednak wykluczyć także czynnika subiektywnego. Inwentaryzacją zabytków 
śląskich Lutsch zajmował się w latach 1884–1892. Owocem prac był czterotomo-
wy inwentarz zabytków śląskich wydawany systematycznie w latach 1886–1892, 
uzupełniony w 1902 r. tomem z mapami, a w 1903 r. tomem z indeksami i teką 
z ilustracjami. Inwentarz zabytków śląskich budzi szacunek nie tylko ze względu 
na rozmiar przedsięwzięcia dotyczącego największej pruskiej prowincji. Materiały 
do inwentarza były zbierane i opracowywane w warunkach nieporównywalnych 
z obecnymi realiami komunikacyjnymi i edytorskimi. Autor nie dysponował ponad-
to zbyt wieloma wzorcami, na których w pracy inwentaryzatora mógł się oprzeć. 
W oparciu o inwentarz powstało opracowanie zatytułowane Bilderwerk schlesischer 
Kunstdenkmäler, opublikowane w 1903 r., które niwelowało podstawowy manka-
ment inwentarza polegający na braku ilustracji i rysunków. Autor nie ograniczył się 
do wydania tablic ze zdjęciami i rysunkami najważniejszych zabytków śląskich, ale 
poddał je w towarzyszącym tekom z ilustracjami tomie szerokiej analizie. Publikacja 
ta jest pierwszym wstępnym zarysem historii sztuki całego Śląska doprowadzo-
nym do początków XX wieku. Takiego komentarza do materiału zaprezentowanego 
we wcześniejszym inwentarzu zabytków nie znajdziemy w żadnej innej prowincji 
pruskiej. Lutsch przez cały czas prowadzenia inwentaryzacji na Śląsku pozostawał 
w służbie państwowej jako urzędnik budowlany. Do jej przeprowadzenia był urlo-
powany na okresy roczne. Pozycja Lutscha w początkach lat 90. XIX w. była tak 
silna, że śląski sejm prowincjonalny dalsze finansowanie inwentaryzacji zabytków 
uzależnił od pozostawienia jej prowadzenia w jego rękach. 

2 Zebrane zostały w 1890 r. w osobnej publikacji Mittelalterliche Backsteinbauten Mittelpommerns von 
der Peene bis zur Rega (Berlin 1890). Dzięki temu opracowaniu Lutsch do dzisiaj jest znany wśród 
badaczy północnoeuropejskiej architektury ceglanej.
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Sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji zabytków Śląska wpłynęło na po-
wierzenie Lutschowi funkcji konserwatora zabytków tej prowincji. Było to zadanie 
zdecydowanie bardziej kompleksowe niż inwentaryzacja zabytków. Śląsk był pro-
wincją, w której na zasadzie pilotażowej doszło w początkach 1891 r. do powołania, 
mającej być podstawą systemu zinstytucjonalizowanej ochrony zabytków, Komisji 
do Ochrony i Badania Zabytków, której organem wykonawczym był prowincjonal-
ny konserwator zabytków. Obecny stan badań nie pozwala na ustalenie, w jakim 
zakresie w tworzeniu koncepcji społecznej komisji brał udział sam Lutsch. Wydaje 
się jednak, że nie mogło się to odbywać bez niego, gdyż kiedy inwentaryzacja za-
bytków Śląska wchodziła w końcową fazę, był on już znanym i niekwestionowanym 
fachowcem od zabytków. Jego dokonania na tym stanowisku oraz dotychczasowy 
dorobek naukowy zadecydowały o powierzeniu mu w 1901 r. funkcji konserwatora 
zabytków całego państwa. 

Sytuacja na polu ochrony zabytków na Śląsku w momencie powołania Ko-
misji i konserwatora porównana została przez Lutscha w jego pierwszym spra-
wozdaniu do lasu spustoszonego przez gospodarkę rabunkową. Zorganizowanie 
systematycznej ochrony zabytków w pierwszych latach wiązało się z ogromnymi 
problemami. Sytuację w tym zakresie obrazuje analiza informacji w sprawozda-
niach konserwatora, pełnych skarg dotyczących postępowania urzędów, gmin 
i osób prywatnych względem obiektów zabytkowych. Szczególnie często skargi 
konserwatora dotyczyły niszczenia przez pokrycie tynkami i warstwą farby olejnej 
szlachetnych materiałów oraz prób polepszania stanu rzemiosła artystycznego 
z metali szlachetnych poprzez usuwanie patyny oraz przez ich wtórne pozłacanie 
i posrebrzanie. Aby zachęcić do ich fachowej restauracji, w pracowniach Muzeum 
Rzemiosła Artystycznego (Kunstgewerbemuseum) w Berlinie Komisja nagradzała 
premią każdego właściciela, który się na to decydował. Podobną nagrodę kon-
serwator ustanowił dla informujących o celowym niszczeniu licznych na Śląsku 
nagrobków figuralnych.

Przedmiotem ustawicznej troski Lutscha było kształcenie konserwatorów. 
Konserwacje wykonane przez pracownie Muzeum w Berlinie nie zadowalały wła-
ścicieli, bo przedmioty nie świeciły się. W terenie często niszczono stare poli-
chromie ołtarzy, ambon i prospektów organowych poprzez przemalowywanie ich 
modnymi słodko-miękkimi farbami, niszczącymi oryginalną substancję. Szkody 
tym wyrządzane Lutsch określał jako niewyobrażalne. Odnotowano też przypadki 
niezgodnych z prawem sprzedaży zabytkowych przedmiotów. 

W 1894 r. uchwalono powołanie w terenie opiekunów zabytków, którzy mieli 
wspierać Komisję i konserwatora. Do roku 1895 powołano ich 48. Aby ograniczyć 
zatrudnienie osób, które prowadziły restauracje bez kwalifikacji, przyjęto zasadę 
dofinansowania tylko prac konsultowanych z konserwatorem. Lutsch podjął starania 
o stworzenie składnicy dla zdemontowanych detali architektonicznych. Dwa takie 
pomieszczenia oddano do dyspozycji we Wrocławiu. W ocenie Lutscha informacje 
dotyczące wszelkich przekształceń obiektów zabytkowych spływały zbyt wąskim 
strumieniem, często za późno. Niektóre renowacje odbywały się bez powiado-
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mienia o nich konserwatora lub był o nich informowany, ale już po rozpoczęciu 
lub wykonaniu prac, które powinien zaakceptować, Była też grupa przebudów, 
przeprowadzonych mimo jego negatywnej opinii. Jednak po pierwszych 5 latach 
działalności Lutsch mógł odnotować, że coraz częściej można było usłyszeć głosy 
zadowolenia z faktu posiadania zabytków. Jednocześnie, mimo poprawy sytuacji, 
dochodziło do zlecania prac renowacyjnych osobom do tego niepowołanym oraz 
do niszczenia niektórych zabytków wskutek braku zrozumienia, wyczucia stylu 
i dobrej woli. 

Pozycja Lutscha była po paru latach działania na urzędzie na tyle ugrunto-
wana, że Komisja śląska przyjęła zasadę powierzania mu kierownictwa wszystkich 
realizacji, które finansowane były z jej środków. Obciążenie konserwatora było 
więc znaczne. Z tytułu nadzorów nad realizacjami odbywał on podróże służbowe 
trwające ok. 30 dni każdego roku. Ponadto kilka miesięcy przebywał w terenie 
w związku z pracami nad przygotowaniem Bilderwerku. Z roku na rok obciąże-
nia konserwatora rosły także w związku z rozwojem gospodarczym miast i gwał-
townym ruchem budowlanym. W ciągu pięciu lat liczba podejmowanych przez 
niego czynności znacznie się zwiększyła, w 1899 r. była trzykrotnie większa niż 
w 1896 r. Poziom przeprowadzanych prac remontowych poprawiał się. W przy-
padku znaczniejszych budowli odstępowano od niedobrego zwyczaju pokrywania 
ścian zewnętrznych gładkimi tynkami, zaczęto stosować powszechną na Śląsku 
starą technikę tynku drapanego (Kratzputz). W repertuarze grzechów uzytkow-
ników obiektów zabytkowych Lutsch umieścił zbijanie tynków nawet tam, gdzie 
pierwotnie był on planowany, co było pokłosiem preferowania w drugiej połowie 
XIX w. budowli z odkrytej cegły. Pojawili się artyści-konserwatorzy konserwujący 
malarstwo ścienne, czego przykładem była restauracja kościoła w Ziębicach wy-
konana przez Josepha Langera. Jako jedno z ważniejszych zadań Komisji Lutsch 
uznawał uwalnianie od wtórnych tynków i zaprawy plastyki z kamienia i drewna, 
zwłaszcza nagrobków figuralnych. Problem niszczejących płyt nagrobnych cały 
czas leżał mu na sercu. Planował stworzenie lapidarium w zamku w Brzegu, dla 
którego poszukiwano wówczas nowych funkcji.

Dużym zagrożeniem dla zabytków śląskich było niszczenie resztek średnio-
wiecznych obwarowań. Zagrożone były też stare domy mieszczańskie. Ich liczba, 
szczególnie we Wrocławiu, zmniejszała się. Często udało się uratować tylko ich 
części, np. portale. Lutsch ostrzegał też przed bezczynnoścą władz względem za-
grożenia kościołów drewnianych Górnego Śląska. Zachęcał inwestorów, zwłaszcza 
parafie, do poddawania projektów przebudów i renowacji procedurze opiniowania. 
Zależało mu na upowszechnieniu informacji, że porady te są bezpłatne. Lepiej 
wyglądała sytuacja w przypadku obiektów architektonicznych patronatu państwo-
wego. Tu codziennością stały się po kilku latach działania Komisji i konserwatora 
wspólne wizje lokalne z urzędnikami budowlanymi, podczas których omawiane 
były postulaty ochrony zabytków.

Lutsch podejmował rozmaite działania, których celem było uświadomienie 
konieczności opieki nad zabytkami. W tym celu m.in. wysyłał oprawione nadbit-
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ki fragmentów z inwentarza zabytków, dotyczące konkretnych miejscowości, do 
magistratów, urzędów parafialnych i gminnych. Innym sposobem podnoszenia 
zrozumienia dla wartości skarbów przeszłości była dystrybucja zdjęć obiektów 
zabytkowych wykonanych przez Meßbildanstalt w Berlinie. Jeszcze inną formą 
upowszechniania wiedzy o zabytkach były publiczne wykłady  prowadzone w la-
tach 1896–1898. Lutsch dzielił się z publicznością swoimi doświadczeniami nie 
tylko poprzez sprawozdania z działalności, lecz i za pomocą artykułów dotyczących 
ważniejszych realizacji. Takim był artykuł o dekoracjach kościoła św. Barbary we 
Wrocławiu, opublikowany w związku z zakończeniem jego renowacji. Ukoronowa,-
niem aktywności w tym zakresie było wydanie w 1899 r. broszurki Grundsätze 
für die Erhaltung und Instandsetzung älterer Kunstwerke geschichtlicher Zeit in 
der Provinz Schlesien. Lutsch udziela w niej odpowiedzi na wiele powracających 
pytań dotyczących kwestii technicznych i artystycznych konserwacji oraz daje 
wgląd w stan ochrony zabytków na Śląsku. 

Stanowczość i konsekwencja, jakie Lutsch wykazywał jako konserwator pro-
wincjonalny, nie zawsze spotykały się ze zrozumieniem. Przysporzyły mu one jeśli 
nie wrogów, to osób mu niechętnych. Nie bez wpływu na to pozostawał fakt, iż 
używał charakterystycznego, mocno emocjonalnego języka. Jak pokazuje przebieg 
powołania go na stanowisko konserwatora państwowego w 1901 r., osób mu 
niechętnych nie brakło także w kręgach, które mogły zablokować jego awans. 
Na szczęście wśród najwyższych czynników rozstrzygające były wówczas kryteria 
merytoryczne, nie zaś etykietka człowieka trudnego.

Jako konserwator państwowy Lutsch przyczynił się do opracowania i uchwa-
lenia aktów prawnych umożliwiających zachowanie zabytków i usprawniających 
funkcjonowanie służb mających na celu ich ochronę. Należy tu wymienić okólnik 
z 1904 r., w którym po raz pierwszy w Prusach sformułowano przedmiot działań 
– określono z urzędu, co się rozumie pod pojęciem zabytek3. Określono w nim 
również rolę i zadania konserwatorów prowincjonalnych w strukturze administracji 
państwa. Dotąd o uznaniu za zabytek decydował w dużej mierze fakt wciągnięcia 
danego obiektu do inwentarza. Dlatego tak ważne było dla Lutscha wcześniejsze 
ustalenie jednolitych zasad inwentaryzacji, którego efektem było wydanie instruk-
cji inwentaryzacyjnej w 1902 r. Określono w niej przede wszystkim górną granicę 
powstania obiektu na rok 1870, co pozwalało uznać za zabytki przedmioty sprzed 
trzydziestu paru lat.

Chociaż z wykształcenia architekt, Lutsch nie był konserwatorem, który restau-
rację zabytków traktował jako pole własnej aktywności artystycznej. Nie tworzył 
projektów restauracji ani konserwacji, ale opiniował projekty przygotowane przez 
innych. Ważne jest, że należał do grona osób w Prusach, które wykonywały nowy 
zawód urzędnika, konserwatora zabytków. Swoimi doświadczeniami i obserwacjami 
zebranymi podczas sprawowania urzędu najpierw konserwatora prowincjonalnego, 

3 W definicji tej napisano, że pojęcie zabytku nie jest określeniem zamkniętym i jednoznacznie usta-
lonym. W okólniku o tym napisano.
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potem pruskiego, dzielił się Lutsch w drukowanych poradnikach. Pierwszą była 
wspomniana broszurka Grundsätze... z 1899 r. Wpisywała się ona w zbiór kilku 
podobnych wydawnictw, które – powodowane potrzebą określenia zasad i reguł 
konserwacji – zaczęły się ukazywać od 1896 r. Podczas gdy analogiczne wydaw-
nictwa autorstwa Reimersa czy Boettichera stanowiły kompendium form stylowych 
i przepisów prawnych, Lutsch w swym opracowaniu skupił się na przedstawieniu 
dopuszczalnych sposobów postępowania z zabytkiem. Dopiero cztery lata później 
w Wielkiej Brytanii powstała opracowana w podobny sposób broszura Notes on the 
Repair of Ancient Buildings. Lutsch nie poprzestał jednak na jednym poradniku. 
W 1912 r., wykorzystując doświadczenia pierwszej dekady sprawowania urzędu 
konserwatora ogólnopaństwowego Prus, opublikował Merkbuch zur Erhaltung von 
Baudenkmälern, zunächst in Norddeutschland, będący rozszerzoną wersją porad-
nika z 1899 r. Ponieważ Prusy terytorialnie zajmowały obszar całych północnych 
Niemiec, tytuł opracowania był w pełni uzasadniony. Ponadto dzięki temu Lutsch 
zdobył dla swej publikacji szersze gremium czytelników.

 Bardzo ważne dla niego były reguły praktycznej ochrony zabytków. Ich 
formułowaniu poświęcił dwa kolejne opracowania, zachowane jedynie w formie 
rękopisów i maszynopisów. Pierwsze z nich to datowany na około 1904 r. Hand-
buch praktischer Denkmalpflege, opracowany wspólnie z architektem Erichem 
Blunckiem. Drugie to dwutomowy Technisches Handbuch der Denkmalpflege, 
stanowiący rozwinięcie myśli wyrażonych we wcześniejszych publikacjach. Można 
go uznać za summę wiedzy zawodowej konserwatora zabytków Hansa Lutscha. 
Nakreślił w nim nie tylko szczegółowe, techniczne metody prowadzenia prac kon-
serwacyjnych. Zawarł też przemyślenia dotyczące opisu dzieła sztuki i przedstawił 
wykładnię, co tworzy jego istotę. Wypada żałować, że tak obszernego i wszech-
stronnego poradnika nie udało się mu opublikować. 

Podstawowa zasada, jaką Lutsch wyznawał i zalecał innym w poradnikach 
i Handbuchach, to sięgająca Ruskinowskiej tradycji zasada autentyzmu, posza-
nowania tego co dawne, przedkładanie wyrobów rzemiosła ponad wytwory prze-
mysłu, propagowanie ochrony w miejsce restauracji. Przyjęcie już przed 1900 r. 
zasady konserwować nie restaurować, rozpropagowanej w pierwszych latach XX 
wieku przez Riegla, Dehia i Dvořaka, pozwala umieścić jego nazwisko w jednym 
rzędzie z nimi. Lutsch uważał, że ochrona zabytków sprowadza się do trzech 
prostych reguł: 1. badania, 2. ochrony przed zburzeniem i przebudową, 3. troski 
o techniczne utrzymanie obecnego stanu. Jako czynny konserwator postawiony 
był jednak w sytuacji nieustannej konfrontacji teorii z wymagającą działania prak-
tyką. Zdawał sobie sprawę, że trudno powstrzymać się od jakichkolwiek działań 
względem zabytku, zwłaszcza jeżeli ten jest użytkowany, a granica utrzymania i in-
terwencji jest trudna do wyznaczenia. Wraz z Erichem Blunckiem zauważył też, że 
w ochronie zabytków ustalenie i przestrzeganie nienaruszalnych norm jest trudne, 
właściwie niemożliwe. Dlatego jako ważną zasadę postulował nieortodoksyjność. 
Należy podkreślić, że takie podejście wynikało z faktu, że u Lutscha teoria była 
z reguły poprzedzona empirią.
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Był człowiekiem ciekawym świata, o czym świadczą jego liczne letnie podróże 
studialne. Jako jeden z pierwszych stworzył opracowania budownictwa chłopskiego 
i architektury drewnianej na Śląsku. Ciekawie zapowiadała się również planowana 
przez niego w ostatnich latach życia seria artykułów poświęconych barokowej 
architekturze południowych Niemiec. Bez wątpienia należał do grupy badaczy 
rozpoczynających badania nad tym okresem. Grupował świątynie na podsta-
wie podobieństw formalnych, przede wszystkim planu i sposobu komponowania 
przestrzeni. Analizował formy, co pozwoliło mu wskazać wzorce, wyróżnić grupy 
powiązanych ze sobą obiektów.

Badaniu dzieł sztuki i działaniom mającym na celu zachowanie zabytków Lutsch 
poświęcił się całkowicie. Niezależnie jak oceniać będziemy jego postępowanie 
względem zabytków w konkretnych sytuacjach, musimy pamiętać o jednym: pod-
stawowym motywem jego działania i wartością nadrzędną było dla niego ich dobro.
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Architektoniczne  
dziedzictwo kulturowe  

– zachowanie, przepadek  
i ideologizacja
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Magdalena Lachowska 
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Katowice 

Strategie w obchodzeniu się z materialnym  
dziedzictwem. Jak obchodzimy się z niemieckim 

dziedzictwem materialnym w województwie  
śląskim – problemy konserwatorskie związane  

z ochroną poniemieckiej architektury

 

Przynależność Górnego Śląska zmieniała się na przestrzeni wieków. Teren 
obecnego województwa był związany z Polską, Czechami i Niemcami, co 

znajduje swoje odzwierciedlenie w sztuce regionu1. Historyczne uwarunkowania 
dzisiejszego województwa śląskiego sprawiły, że większość zabytków nierucho-
mych, które przetrwały, to obiekty powstałe w okresie przynależności do państwa 
pruskiego. Wynika to również z faktu, że w XIX wieku zaczął bardzo mocno rozwijać 
się przemysł górniczy i hutniczy, przede wszystkim za sprawą budowy pierwszych 
linii kolei żelaznych w latach 1845–1848. 

Spowodowało to szybkie wzbogacenie się śląskiej szlachty, a w konsekwen-
cji rozwój przemysłu i miast oraz budowę lub przebudowę rodowych rezydencji. 
Bogactwo i znaczenie właścicieli musiały znaleźć odzwierciedlenie oraz zostać 
dodatkowo podkreślone w ich siedzibach. Ich pałace i zamki niejednokrotnie były 
odwiedzane przez panujących np. z okazji wielkich polowań2. Przetrwały one za-
wieruchę wojenną w prawie nienaruszonym stanie. Większą szkodę wyrządziło 
przejście Armii Czerwonej. 

Niniejszy referat stanowi pokłosie moich doświadczeń związanych z ochroną 
poniemieckiej świeckiej architektury rezydencjonalnej i miejskiej oraz z prowadzo-

1 Ryszard Nakonieczny, Między klasyką, ekspresją i awangardą. Wzorce budowli reprezentacyjnych na 
Górnym Śląsku w latach międzywojennych (1922–1939), w: Modernizm w Europie. Modernizm w Gdyni. 
Architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie, Gdynia 2011, s. 107-108.

2 Teresa Jakimowicz, Pałac i zamek w sytuacji lat 1945–1989, w: Materiały Państwowego Muzeum 
Zamkowego w Pszczynie, t. IX, Pszczyna 1996, s. 165-166. 
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nymi przy niej pracami konserwatorskimi i remontowymi. Celowo wybrane zostały 
bardziej jaskrawe niż reprezentatywne przykłady, które – mam nadzieję – zmuszą 
czytelników do refleksji na poruszane tematy3.

Wszystkie podejmowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Katowicach działania zmierzają do uratowania obiektów zabytkowych, 
bez względu na okoliczności ich powstania. Materialne dziedzictwo stanowi naszą 
spuściznę i jako takie zasługuje na ochronę i zachowanie. Konieczność zachowania 
poniemieckiej architektury rezydencjonalnej i uznania jej za zabytkową stała się 
oczywista już w okresie po II wojnie światowej, choć nie zawsze spotykało się to 
ze zrozumieniem ze strony lokalnej społeczności.

Do rejestru zabytków województwa śląskiego w chwili obecnej wpisane są: 
34 zamki, 81 pałaców i 80 dworów. Dalsza część obiektów chroniona jest poprzez 
włączenie do ewidencji zabytków oraz zapisami miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Ochrona ta wynika z Ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 
oraz aktów wykonawczych do niej. Ustawa przewiduje cztery formy ochrony za-
bytków: wpis do rejestru zabytków; uznanie za pomnik historii; utworzenie parku 
kulturowego oraz ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 
o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Ustawa rozróżnia ochronę zabyt-
ków, rozumianą jako zapewnienie administracyjnych i prawnych norm umożliwia-
jących zachowanie zabytków we właściwym stanie od opieki nad zabytkami, czyli 
zapewnienia bieżącej opieki, prowadzenia prac remontowych i konserwatorskich 
oraz zagwarantowania dobrego stanu technicznego obiektów. Zgodnie z intencja-
mi ustawodawcy ochroną zabytków winny zajmować się specjalnie powołane do 
tego służby – urzędy ochrony zabytków, ale również samorządy i inne instytucje 
państwowe. Natomiast opieka nad zabytkami przynależy właścicielom zabytków 
i ich czyni odpowiedzialnymi za dbanie o nie. 

Pomimo wprowadzenia w ustawie szeregu regulacji, łącznie z przepisami kar-
nymi4, wiele obiektów popada w coraz większą ruinę. Przyczyn takiej sytuacji można 
podać wiele i na różne sposoby je klasyfikować. W swoim artykule potraktowałam 
je po trosze subiektywnie i skupiłam się na powodach, które nierozerwalnie łączą 
się z ochroną nieodnawialnego zasobu zabytków i pracą służb konserwatorskich. 

3 Zabytki rezydencjonalne województwa śląskiego nie doczekały się dotąd kompleksowego opra-
cowania. Dostępna literatura: R. Emmerling (red.), Górnośląskie zamki i pałace. Województwo 
śląskie, Opole 1999; Irma Kozina, Pałace i zamki na pruskim Górnym Śląsku w latach 1850‒1914, 
Katowice 2001; Jan Skuratowicz, Architektura rezydencjonalna na Śląsku w XIX i XX wieku. Stan, 
problemy, postulaty badawcze, w: E. Chojecka (red.), Z dziejów sztuki Górnego Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego, Katowice 1982. 

4 Rozdział 11 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 
162, poz. 1568 z późn. zm.). 
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Pierwszym i w moim odczuciu najważniejszym problemem jest kwestia własno-
ściowa. Nawet najbardziej efektywne starania służb konserwatorskich nic nie 
dadzą, jeśli nie będą szły równolegle z działaniami właściciela. Zabytki stanowią 
własność publiczną lub prywatną. Oddzielnym problemem są obiekty z nieuregu-
lowaną sytuacją prawną. 

Kompleksowa kontrola NIK dotycząca prawidłowości gospodarowania i nadzoru 
nad wybranymi zabytkami nieruchomymi w latach 2004–2008, przeprowadzona 
w całym kraju udowodniła5, że publiczni właściciele zabytków (Agencja Nierucho-
mości Rolnych, jednostki samorządu terytorialnego) wykazują rażące niedbalstwo 
w gospodarowaniu zabytkami nieruchomymi. Niepodejmowanie jakichkolwiek 
działań tłumaczą brakiem środków finansowych, jednocześnie nie czyniąc starań 
o pozyskanie dofinansowania. 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na prowadzenie prac konserwa-
torskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków z różnych źródeł – unijnych, ministerialnych, wojewódzkich, samorzą-
dowych. Wielu właścicieli prywatnych występuje o dotacje z różnych instytucji, 
co pozwala na uzyskanie dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych. 
Niestety, tylko nieliczni właściciele państwowi próbują tą metodą zdobyć środki 
finansowe na remont zabytków.

Na terenie województwa śląskiego znajduje się wiele zamków, zespołów 
parkowo-pałacowych, parkowo-dworskich i folwarcznych, które po wojnie zostały 
upaństwowione. Szczególnie źle się dzieje z obiektami należącymi do Agencji Nie-
ruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu. Przykładem może być założenie 
folwarczne z 1820 roku zlokalizowane w Paczynie (gmina Toszek), z wpisanym do 
rejestru zabytków dworem, oficyną i oborą6. Dwór jest częściowo zamieszkany 
(wnętrze zostało całkowicie pozbawione cech stylowych na skutek przekształce-
nia układu przestrzennego w celu przystosowania go do funkcji mieszkaniowej, 
wielorodzinnej), pozostałe obiekty grożą zawaleniem. Od 2009 roku Śląski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków podejmuje działania zmierzające do podjęcia przez 
właściciela prac przy obiekcie. Jak dotąd – bezskutecznie. 

W sytuacji, gdy którykolwiek z obiektów jest sprzedawany, podpisywane umowy 
często nie nakładają na nowego właściciela obowiązków związanych z zabytkowym 
charakterem obiektu. Publiczni właściciele nie zastrzegają sobie także możliwo-
ści kontroli sposobu gospodarowania zabytkiem oraz możliwości odzyskania go, 
jeśli nowy właściciel nie dba o niego należycie. W przypadku nielicznych aktów 
sprzedaży, mających tego typu obwarowania, okazuje się, że są one trudne do 
wyegzekwowania. Może sytuacja zmieni się po wyroku Sądu Okręgowego w Opolu, 
który zdecydował, że zamek w Głogówku winien powrócić do Gminy, ze względu 

5 Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Rzeszowie, Informacja o wynikach kontroli prawidłowości gospo-
darowania i nadzoru nad wybranymi zabytkami nieruchomymi w latach 2004‒2008, Rzeszów 2010.

6 <http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/7314,paczyna-klasycystyczny-dwor-(1820).html>; (dostęp: 
27.09.2012).
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na fakt, iż prywatny właściciel nie wywiązał się z warunków umowy mówiących 
o remoncie zamku i dziedzińca zamkowego.

Taka sytuacja, jak w przypadku ww. zamku z terenu województwa opolskiego, 
jest niestety często spotykana. Prywatny inwestor przed zakupem obiektu deklaruje 
chęć  przywrócenia zabytku do jak najlepszego stanu. Po sfinalizowaniu umowy 
jedyne działania podejmowane przez niego są związane z demontażem i sprzedażą 
wyposażenia oraz wzięciem kredytu pod hipotekę zabytkowego budynku. 

Najlepszym tego przykładem jest pałac w Krowiarkach, który był siedzibą rodu 
Gaschin, a następnie Henckel von Donnersmarck z linii siemianowickiej. Starsza 
część, obejmująca korpus główny, powstała w latach 1826–1830. Bryła pałacu nie 
jest łatwa do jednoznacznego scharakteryzowania, a to za sprawą pozostawania 
skrzydeł południowego i północnego względem siebie w stylowej opozycji. Jed-
nakże ta właśnie dwoistość i występowanie obok siebie dwóch architektonicznych 
nurtów XIX wieku stanowi o wyjątkowości budynku pałacowego7. W 1988 roku 
zespół pałacowo-parkowy w Krowiarkach kupili od gminy Pietrowice Wielkie pry-
watni inwestorzy z Krakowa, którzy stopniowo doprowadzili obiekt do degradacji. 
Od roku 2000 do 2007 w pałacu nie prowadzono żadnych prac zabezpieczających 
i remontowych, a wiele elementów cennego detalu architektonicznego i wyposaże-
nia zostało rozgrabionych. Dopiero kolejni właściciele pałacu, również prywatni, 
przystąpili do ratowania obiektu. 

Duże znaczenie ma również nieuregulowana sytuacja prawna zabytków lub 
niemożność ustalenia adresu właściciela albo jego miejsca pobytu, co skutecznie 
wiąże ręce działaniom organów ochrony zabytków. W takiej sytuacji znajduje się 
neobarokowy pałac w Rudniku, gdzie pomimo zaangażowania władz gminy nie 
udało się ustalić aktualnego adresu właściciela. Pałac w Rudniku został zbudowany 
w pierwszej połowie XIX wieku przez rodzinę von Marwitz, w czasach późniejszych 
przebudowano go w stylu neobarokowym8. Po drugiej wojnie światowej został 
oddany w zarząd Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Budynek w dobrym sta-
nie przetrwał do czasu likwidacji wspomnianego gospodarstwa, jego postępująca 
degradacja nastąpiła po przejęciu go przez prywatnego właściciela. 

Rozwiązaniem dla licznych sytuacji nieuregulowanej własności lub toczącego 
się przewlekle postępowania spadkowego jest wystąpienie do sądu o ustanowienie 
kuratora, ale warunkiem jest znajomość ostatniego adresu zamieszkania właściciela, 
a tym samym właściwego miejscowo sądu.

Drugim z problemów jest brak przepisów szczególnych pozwalających na po-
dejmowanie działań przez służby konserwatorskie w sytuacji, gdy wyjątkowo cenne 
zabytki niszczeją. Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami nie daje konserwatorowi zabytków możliwości szybkiego i skutecznego 
działania. Przewlekłość postępowań administracyjnych i długa droga odwoławcza 

7 Magdalena Lachowska, Pałac w Krowiarkach, w: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego. 
Odkrycia, badania, konserwacje, t. 1, Katowice 2009, s. 127-140. 

8 Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 747.
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powodują, że podjęte przez urzędy ochrony zabytków działania przynoszą (lub nie) 
efekty po ok. 5 latach. Wiele zabytków może nie dotrwać do momentu, kiedy de-
cyzje nakazowe staną się ostateczne lub postępowanie egzekucyjne się zakończy. 

Jako przykład można tu wskazać neorenesansowy pałac w Czerwięcicach, 
wzniesiony w latach 1847–1892 dla rodziny Wrochem9. Śląski Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków w Katowicach podjął działania zmierzające do przymuszenia 
właściciela do podjęcia prac przy tym zabytku w 2007 roku. Efekt – pod koniec 
2011 roku prywatny właściciel rozpoczął pierwsze prace przy obiekcie – wykonał 
izolację pionową elewacji północnej. W chwili obecnej prace są kontynuowane. 

Problemem jest również orzecznictwo sądowe – większość zawiadomień o po-
pełnieniu czynu zabronionego, wystosowanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Katowicach, kończy się umorzeniem postępowania ze względu 
na znikomą szkodliwość społeczną czynu lub niemożność wykrycia sprawców. 

Jedna ze spraw, które zakończyły się ukaraniem właściciela, dotyczyła pała-
cu w Zbrosławicach. Pałac w formie klasycystycznej zbudowany został w końcu 
XVIII wieku lub na początku XIX wieku przez rodzinę von Stockman. Obecnie 
nie posiada on wyraźnych cech stylowych10. Właściciel, który przez dekadę nie 
wykonywał żadnych prac przy zabytku, za niewykonanie zaleceń pokontrolnych 
otrzymał grzywnę w wysokości 500 zł (maksymalna kwota to 5000 zł). Sędzia 
w uzasadnieniu wyroku stwierdziła, że: „Jak natomiast wskazuje wysokość wymie-
rzonej obwinionemu grzywny, jego zachowanie się po popełnieniu wykroczenia, 
polegające na wykonaniu – jakkolwiek fragmentarycznym i nie w pełni zgodnym 
z wymogami sztuki budowlanej – prac mających zabezpieczyć zabytek zostało 
uwzględnione jako okoliczność przemawiająca na jego korzyść. Grzywna w kwocie 
500 zł zachowuje przy tym adekwatność do stopnia społecznej szkodliwości czynu 
i uwzględnia sytuację majątkową i rodzinną obwinionego”11.

Kolejnym z problemów jest kwestia relacji między właścicielem a urzędem 
konserwatorskim. Praca służb konserwatorskich to przede wszystkim umiejętność 
wypracowania w bezpośrednich rozmowach optymalnych rozwiązań dla ratowania 
obiektów zabytkowych, które stanowią część naszego dziedzictwa narodowego. 
Właściciele zabytków kierują się głównie czynnikiem ekonomicznym i często pró-
bują szantażować konserwatora – jeśli konserwator nie zgodzi się na warunki in-
westora, zamierzenie inwestycyjne w ogóle nie dojdzie do skutku. W dużej mierze 
od zdolności negocjacyjnych i asertywności konserwatora zależy, ile oryginalnej 
substancji zabytkowej uda się zachować. 

Za przykład może posłużyć wybudowany w stylu neogotyku angielskiego 
pałac w Szałszy. Pałac w Szałszy został wzniesiony w 1877 roku dla Victora von 

9 Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk,  Warszawa 2006, s. 229.
10 Adam Kwiecień, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa: Pałac, tzw. zamek, 1999, 

dokumentacja przechowywana w archiwum Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – nr 
inwentarza: ŚWKZ/1484/01.

11 Wyrok nakazowy Sądu Rejonowego – Sądu Grodzkiego w Tarnowskich Górach, Wydział VI, z dnia 
18 grudnia 2007 roku, sygn. akt: VI W 1477/07, s. 3.
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Groelinga12. Negocjacje z nowym właścicielem na temat tego, jakie zmiany są do-
puszczalne przy tym zabytku, były dość trudne. Ostatecznie udało się wypracować 
rozwiązania kompromisowe. 

Następnym problemem, z którym w dalszym ciągu można się spotkać na 
terenach dzisiejszego Górnego Śląska, jest niechęć lokalnej społeczności do po-
niemieckich zabytków. Ludność miejscowa, często napływowa, nie identyfikuje się 
z zastanym na ziemiach odzyskanych zabytkowym zasobem. Najbardziej drastycznym 
tego przykładem było rozebranie średniowiecznego zamku w Świerklańcu w 1962 
roku (bez wiedzy ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, choć 
obiekt objęto wpisem do rejestru 5 lat wcześniej). Zamek został wysadzony, jego 
pozostałości uprzątnęła miejscowa ludność w zamian za możliwość wykorzystania 
gruzów na własny użytek13. 

Niechęć miejscowej ludności spotykana jest również w dzisiejszych czasach. 
Na terenie Gliwic zachował się ceglany budynek Poczty Głównej, wzniesiony w la-
tach 1903–1907 w stylu neogotyckim14. Jego fasadę dekorują herby miast śląskich 
oraz, w centralnej części, orzeł pruski. Mieszkańcy Gliwic często zwracali się do 
władz miasta i służb konserwatorskich o zmianę niemieckiego orła na polskie go-
dło. Podjęto decyzję, która miała zadowolić mieszkańców, przy jednoczesnym jak 
najmniejszym ingerowaniu w oryginalną substancję zabytkową, o przemalowaniu 
pruskiego orła na biało. W tej chwili odbieramy interwencje ze strony ludności 
dotyczące kwestii tego, że godło polskie, orzeł biały, nie ma korony… Z kolei 
w 2012 roku zakończyły się prace związane z renowacją herbu i napisu, znajdują-
cych się na elewacji wieży budynku tzw. Czerwonej Chemii w Gliwicach, polegające 
na przywróceniu pruskiego orła oraz napisu Maschinenbau- und Hüttenschule.

Kolejna kwestia, o której należy wspomnieć, to nieprawidłowo prowadzone 
prace konserwatorskie – zarówno pod względem technologicznym, jak i zastoso-
wania niewłaściwych (zwykle z powodów ekonomicznych) materiałów. Za przykład 
niech tu posłuży pałac w Jastrzębiu (gmina Rudnik), gdzie remont generalny 
przez poprzedniego właściciela został rozpoczęty od… elewacji zewnętrznych. 
Właścicielowi temu, osobie prywatnej, zależało na tym, by obiekt jak najszybciej 
odzyskał reprezentacyjny wygląd. Nie udało się wytłumaczyć mu, że prace należy 
rozpocząć od zabezpieczenia obiektu przed  destruktywnym działaniem wody, czyli 
od wykonania izolacji i dachu pałacu. W efekcie nowy właściciel pałacu w krótkim 
odstępie czasu musiał ponownie zlecić wykonanie remontu elewacji zewnętrznych. 
Obecny właściciel prace przeprowadził w sposób zgodny ze sztuką konserwatorską. 
Pałac w Jastrzębiu powstał w 1872 roku dla rodziny Schramek15.   

12 Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 828.
13 Jarosław Rolak, Zamek w Świerklańcu. Historia wyburzenia w świetle materiałów archiwalnych 

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w: Wiadomości Konserwatorskie Województwa 
Śląskiego. Zamki i pałace, t. 2, Katowice 2010, s. 161-168.

14 Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 264.
15 Elżbieta Szponar-Regulska, Założenia pałacowe nurtu romantycznego na Górnym Śląsku, w: Zeszyty 

Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura, z. 36, Gliwice 1997, s. 22. 
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Powyższy tekst stanowi jedynie zasygnalizowanie najważniejszych problemów 
konserwatorskich. Zakończenie mojego referatu chciałabym poświęcić przykładom 
obiektów, które były już praktycznie skazane na zagładę, a dzięki determinacji wła-
ścicieli i/lub działaniom służb konserwatorskich udało się im przywrócić dawną 
świetność.

Takimi obiektami są: pałac w Pławniowicach, przebudowany w stylu neorenesan-
su północnego i francuskiego przez architekta Konstantego Heidenreicha z Kopic koło 
Grodkowa na zlecenie hrabiego Franciszka II von Ballestrem w latach 1882–188516. 
Kompleksowa konserwacja zespołu pałacowo-parkowego, staraniem właściciela – 
Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, została dofinansowana przez dwie niemieckie fundacje. 
Jakość przeprowadzonych prac została doceniona i nagrodzona w 2007 roku przez 
Generalnego Konserwatora Zabytków nagrodą Za zabytek zadbany.

Z kolei w pocysterskim zespole pałacowo-klasztornym w Rudach od kilku lat 
prowadzony jest generalny remont dzięki środkom unijnym. Zabudowania klauzury 
i Pałacu Opata zostały wzniesione na pozostałościach murów gotyckich w XVI i XVII 
wieku, przylegają do gotyckiego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP17. 

Konserwację i remont jednego z najbardziej charakterystycznych zamków 
na terenie województwa śląskiego – zamku w Pszczynie – również zrealizowano 
z udziałem zewnętrznych środków finansowych, wojewódzkich oraz unijnych. Swój 
dzisiejszy wygląd, i utratę cech budowli obronnej, zawdzięcza zabytek głównie 
przebudowie z lat 1734–1767/68, realizowanej przez architekta Christiana Jahne-
go oraz rozbudowie realizowanej za czasów księcia Jana Henryka XI Hochberga, 
Wielkiego Łowczego Cesarstwa. Prace wykonane w latach 1870–1876 miały na 
celu modernizację pałacu i podniesienie jego reprezentacyjnego charakteru18. 

Co prawda wiele skutecznych działań i pozytywnych inicjatyw blokują problemy 
omówione w niniejszym artykule oraz praktycznie nieistniejące ulgi dla właścicieli 
zabytków prowadzących remonty i utrzymujących zabytki we właściwym stanie19, 
ale mimo to większość poniemieckich dworów, pałaców i zamków jest w dobrej 
kondycji. Dla wielu obiektów, które jeszcze kilka lat temu były dewastowane, 
udało się znaleźć nowych właścicieli (np. pałace w Krowiarkach, Rzuchowie, dwór 
w Czańcu) lub pomysł na ich wykorzystanie (np. Zamek Piastowski w Raciborzu, 
zamek w Nakle Śląskim, Książęca Bażantarnia w Porębie). Wzmożone i systema-

16 Magdalena Lachowska, Pałac w Pławniowicach – perła śląskiej architektury, w: Wiadomości Kon-
serwatorskie Województwa Śląskiego. Zamki i pałace, t. 2, Katowice 2010, s. 87-94.

17 Opis zabytku za: Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 748-750.
18 Jan Gałaszek, Prace budowlane, remontowe i konserwatorskie w zamku pszczyńskim w latach 

1945–2009, w: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego. Zamki i pałace, t. 2, Katowice 
2010, s. 19-38.

19 W chwili obecnej zakup środków przeznaczonych do konserwacji i remontu zabytków objęty jest takim 
samym podatkiem VAT jak zakup jakichkolwiek materiałów budowlanych. Jedynym miarodajnym 
upustem jest zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 
12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity z dnia 17 maja 2010 r. (Dz. U. 
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
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tyczne działania służb konserwatorskich doprowadziły do rozpoczęcia prac przy 
obiektach, które wydawały się skazane na zagładę (np. dworek myśliwski w Łęż-
czoku, pałac w Czerwięcicach, pałac w Jastrzębiu). 

Mam nadzieję, że pomimo skrótowości potraktowania tematu, artykuł ten 
zasygnalizował zasadnicze kwestie i ogrom problemów, na jakie napotykają urzędy 
ochrony zabytków w swojej codziennej pracy, różnorodność i bogactwo architek-
tury rezydencjonalnej województwa śląskiego oraz fakt, że działania konserwatora 
zmierzają do znalezienia dla nich funkcji, prowadzenia prac w sposób pozwalający 
na zachowanie w jak największym stopniu autentycznych elementów, a przez to 
do uratowania obiektów zabytkowych bez względu na ich historię.
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dr Bogdan Kloch 
dyrektor Muzeum w Rybniku 

Dziedzictwo kultury materialnej  
(na przykładzie architektury) miasta  

Rybnika z czasów Królestwa Pruskiego  
– bilans epoki, współczesność,  

niepewna przyszłość?

Losy Rybnika w epoce monarchii pruskiej to bez wątpienia mało poznany 
okres dziejów tego górnośląskiego miasta. Daleko idące pozytywne prze-

miany, jakie stały się udziałem Rybnika na przestrzeni od II połowy XVIII do począt-
ków XX wieku są niezaprzeczalne. Według opisu J. G. Meissnera opublikowanego 
w 1795 roku (od 1788 r. Rybnik był bezpośrednio własnością skarbu pruskiego) 
miasto liczyło 1197 mieszkańców1. Z kolei na przełomie 1913 i 1914 roku, tuż przed 
wybuchem Wielkiej Wojny, na obszarze miasta, które wchłonęło już jedną sąsiednią 
wieś, zamieszkiwało 11.656  obywateli2. Tak znaczący skok powodował rozbudowę 
infrastruktury, czemu niewątpliwie także przysłużyło się podniesienie Rybnika do 
rangi siedziby władz nowego powiatu – Kreis Rybnik (1818 r.)3. 

Początki modernizacji miasta, choć czasy pruskie nastały już z końcem I wojny 
śląskiej, rzeczywiście zaczęły być odczuwalne dopiero w ostatniej dekadzie XVIII 
wieku. Poprzednie półwiecze, prócz wzniesienia nieznanej liczby obiektów miesz-
kalnych i ratusza (zburzony w I połowie XIX w.), rozbudowy zamku (zachowane 
do dziś zamkowe skrzydła) nie zaznaczyło się niczym szczególnym4. Pod rządami 

1 J. G. Meissner, Kurze Beschreibung von Schlesien, Liegnitz 1795, s. 178.
2 O. Erdmann (red.), Politisches Handbuch für den Oberschlesischen Industriebezirk, Kattowitz 1914, 

s. 78; H. Gross, Bebauungsplan für Rybnik (Oberschlesien), Der Städtebau, 4. Heft, 1914, s. 41-43.
3 S. Guzy, Die preußischen Landräte des Kreises Rybnik in Oberschlesien (1818–1945). Eine chrono-

logische Zusammenstellung mit biographischen Notizen, w: D. Keller (red.), Z kart historii powiatu 
rybnickiego, Zeszyty Rybnickie 6, Konferencje, Rybnik 2008, s. 113.

4 Opowieść o wizycie w Rybniku króla Fryderyka II Wielkiego: K. E. Schellhammer, Oberschlesischer 
Sagenspiegel. Ein Bild von der Geschichte und dem Volkstum der Heimat, Peiskretscham 1942, s. 63.
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władców – Fryderyka Wilhelma II, III oraz IV w Rybniku nastąpił przełom skutkujący 
nowym obliczem miasta i zmianami wynikającymi nie tylko z wznoszenia nowych 
obiektów architektonicznych, ale ostatecznym wyjściem poza dawne granice miasta 
i kształtowaniem nowego nowoczesnego niemieckiego miasta5. Reformy państwa 
i społeczeństwa, w tym emancypacja społeczności żydowskiej, silnie zaznaczyły 
się w miejskiej przestrzeni. 

Wystarczy jedna wizyta w przestrzeni współczesnego śródmieścia, by przeko-
nać się, iż znaczny procent obiektów, do dziś istniejących, powstało nim upadła 
pruska monarchia. Do 1914 roku miasto pozyskało kilka budynków szkolnych, 
trzy browary, kilka zakładów przetwórczych, hutę i fabrykę maszyn, obiekty zwią-
zane z linią kolejową, liczne kamienice i kilkupiętrowe domy czynszowe, kilka willi, 
miejską gazownię i zakład wodociągowy oraz energetyczny, synagogę i monu-
mentalny katolicki kościół św. Antoniego, kościół ewangelicki, sierociniec i dom 
starców wyznania katolickiego oraz sierociniec żydowski, jednostkę miejskiej 
straży pożarnej oraz kino6. Władze prowincji zlokalizowały w mieście budynek 
starostwa, powiatowej kasy oszczędnościowej, komendy wojskowej i niewielkich 
koszar, szpital dla mieszkańców powiatu (Szpital Juliusza), szpital Spółki Brackiej 
oraz szpital psychiatryczny, siedzibę nadleśnictwa oraz okazały budynek poczty7. 
Okoliczne wsie, dziś wchodzące w skład miasta, również w czasach pruskich 
uzyskały sieć szkół (większość tych obiektów istnieje po dziś dzień) oraz obiek-
ty małej architektury sakralnej (krzyże i kaplice przydrożne). W kilku wzniesiono 
budynki przemysłowe – hutnicze oraz wydobywcze (kopalnie) oraz zabudowania 
o charakterze handlowym i mieszkalnym8. 

Zawirowania polityczne i walka o Górny Śląsk w latach 1919–1922 zakończyły 
się przejęciem w lipcu 1922 roku Rybnika (miasta dotąd w większości opowiada-
jącego się za niemiecką opcją państwową) i całego powiatu przez polskie władze 

5 „Język niemiecki staje się dominująca formą komunikacji werbalnej w społeczności miejskiej Rybnika, 
choć godka śląska współegzystowała przez cały czas, który pruskie dane statystyczne traktowały 
jako j. polski”, O. Erdmann (zob. przypis 2), s. 78. Por. też: Ludwik Rompolt, Tych lat nie można 
zapomnieć…, Wojnicz 2004, s. 160; M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po województwie śląskiem, 
Warszawa – Lwów 1924, s. 125; O. Ulitz, Deutsches Schicksal im Kreise Rybnik, w: Chronik von 
Rybnik O/S, s. 174.

6 B. Kloch, Uwagi o współczesnym znaczeniu zabytkowej substancji architektonicznej miasta Rybnika, 
w: B. Kloch, A. Stawarz (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa miasta postindustrialnego w Europie 
Środkowej, Rybnik–Warszawa 2005, s. 161-178; tenże, Rybnik – miasto powiatowe z koleją w tle 
(do roku 1918), w: B. Kloch, A. Grabiec, D. Keller (red.), 150 lat kolei w Rybniku, Zeszyty Rybnickie 
5, Konferencje, Rybnik 2007, s. 13-18; tenże, Przestrzeń przemysłowa Rybnika – miasta na Śląsku 
w początkach XX wieku, w: J. Chumiński, M. Zawadka (red.), Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, 
Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. Spotkanie VII, Wrocław 2012, s. 147-160; B. Kloch, 
A. Grabiec, Kościół pw. św. Antoniego w Rybniku, Zeszyty Rybnickie 4, Monografie, Rybnik 2006, 
s. 28-58; A. Gościniak, Rybnik. Miasto i powiat, Rybnik 2012, s. 25 i n. 

7 B. Kloch (zob. przypis 6: Uwagi…), s. 161-178; tenże (zob. przypis 6: Rybnik – miasto…), s. 14-18.
8 Do dziś dziedzictwo przekształceń epoki pruskiej na terenach wokół dawnego Rybnika wymaga bardzo 

dokładnych badań i nowej oceny, odrzucającej krzywdzące stereotypy i uproszczenia o narodowym 
(nacjonalistycznym) podłożu. Por. A. Gościniak (zob. przypis 6). 
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wojewódzkie w Katowicach. Dla pruskiej spuścizny rozpoczął się pierwszy okres 
w nowej rzeczywistości. Likwidacja najpierw dotknęła tylko część zewnętrznych 
oznak dawnej monarchii Hohenzollernów, jak tzw. kolumny sedańskie i symbole 
na budynkach użyteczności publicznej i w ich wnętrzu (portrety cesarskie i inne 
oraz tablice fundacyjne oraz pamiątkowe)9. Kolumny upamiętniające poległych, 
nie bez oburzenia części społeczeństwa, zostały bez rozgłosu rozebrane i tym 
samym zniszczone10.

Znaczna część obiektów przemysłowych, handlowo-usługowych, warsztatów, 
a także budynków mieszkalnych zmieniła właścicieli z niemieckich na polskich. 
Niektóre obiekty będące własnością skarbu państwa przeszły na rzecz nowych 
instytucji, które pojawiły się w mieście (np. zgromadzeniu sióstr Urszulanek od-
dano budynek dawnej szkoły ewangelickiej oraz budynek komendantury celem 
założenia polskiej katolickiej szkoły żeńskiej z internatem)11. Dawny sierociniec 
prowadzony przez rybnicki oddział Vaterländischer Frauenverein odprzedano fun-
dacji prowadzonej przez śląskie struktury PCK (1923 r.). Z kolei gmina żydowska 
całkowicie zlikwidowała sierociniec i sprzedała budynek, który służył różnym celom, 
a najdłużej jako siedziba szkoły muzycznej12. Pruska spuścizna była cenna, z racji 
okresowego zastoju na rynku budownictwa mieszkaniowego, w celu przyjęcia 
m.in. przybywających z ziem II RP urzędników państwowych różnego szczebla13. 

Do wybuchu II wojny światowej infrastruktura doby pruskiej, uzupełnia-
na o nowe budynki, przetrwała raczej w niezmienionej formie. Krótkie działania  

9 Por. S. Rosenbaum, Germania. Niemiecka polityczność na Górnym Śląsku 1871–1945, Gliwice 
2012, s. 14; B. Kloch, Z dziejów Domu Dziecka w Rybniku. Od Domu opieki dla sierot oraz star-
ców do współczesnego Domu Dziecka, W stulecie działalności 1913–2013, Zeszyty Rybnickie 16. 
Monografie, Rybnik 2013, s. 27-28.  Do marca 1923 roku potwierdzone jest zachowanie symboliki 
czasów pruskich na fasadach budynków: starostwa, poczty i gimnazjum (polskiego); Gazeta Rybnicka,  
nr 58, 14 marca 1923.

10 Nawet koła polskie (w tym Związek Byłych Powstańców w Rybniku) wyraziły swoje oburzenie z 
powodu zniszczenia pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy z powiatu rybnickiego w wojnie 
prusko-francuskiej; Artur Trunkhardt (red.), Dzieje miasta Rybnika i dawniejszego państwa rybnickiego 
na Górnym Śląsku na podstawie wydanej w 1861 r. Kroniki Franciszka Idzikowskiego nowo wydane 
w języku polskim i niemieckim […] [Rybnik 1925], s. 144 (328).

11 Szkoła ta miała wybitnie polski charakter, będąc przeciwwagą dla dawnego rybnickiego niemieckiego 
żeńskiego szkolnictwa prywatnego; J. B. Jabłonkowska (red.), Szkoły Urszulańskie w Rybniku. 75. 
Rocznica działalności pedagogicznej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 1923–1998, Rybnik 1998, 
s. 10 i n.; E. Drobny, Wyższa szkoła żeńska w Rybniku, Ziemia Rybnicka, nr 4, 1939, s. 98-99;  
B. Kloch, Haushalts-Plan für die Stadtgemeinde Rybnik O.S. für das Etatsjahr 1909 – jak zbudowany 
był budżet miasta Rybnika w epoce rządów pruskich. Przyczynek do poznania dziejów powiatowego 
miasta na Śląsku u początków XX wieku, w: D. Keller (red.), Historia gospodarcza Rybnika i powiatu 
rybnickiego w XIX i XX wieku, Zeszyty Rybnickie, 9. Konferencje, Rybnik 2010, s. 91. 

12 B. Kloch (zob. przypis 9), s. 27-28; M. P. Czapliński, Sierociniec żydowski w Rybniku w latach 
1893–1922, w: B. Kalinowska-Wójcik, D. Keller (red.), Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, 
Zeszyty Rybnickie 14, Konferencje, Rybnik–Katowice 2012, s. 134.

13 Por. m.in. pamiętnik Rompolta (zob. przypis 5), s. 160-161, 202; H. Zawadowski, Roboty publiczne, 
w: L. Ręgotrowicz, M. Dworzański, M. Wł. Tułacz (red.), Województwo Śląskie 1918–1928. Rozwój 
administracji samorządowej województwa śląskiego w zarysie, Katowice 1929, s. 145-146.
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1 września 1939 r. spowodowały tylko nieznaczne uszkodzenia na obrzeżach mia-
sta, i tylko most kolejowy z czasów pruskich zlokalizowany na rzece Nacynie został 
wysadzony w powietrze przez wycofujących się polskich saperów14. W ciągu następ-
nych miesięcy ofiarą narodowego socjalizmu padła rybnicka synagoga – spalona 
i wyburzona, dom pogrzebowy oraz cmentarz żydowski (już wcześniej zamknięty 
z powodów sanitarnych) zostały sprofanowane (całkowita dewastacja, wyburzenie, 
usunięcie nagrobków oraz pochówków) i przekształcone w zielone skwery miejskie 
(!)15. Koniec wojny okazał się bardziej dramatyczny. Wiele obiektów zniszczono lub 
mocno uszkodzono, tak iż niektórym groziła rozbiórka (kościół św. Antoniego). 
Stary budynek szkoły pruskiej (tzw. Anton Sage-Schule) przy tzw. Starym kościele 
został wypalony, a sąsiedni, jeszcze starszy budynek szkolny całkowicie zburzony16. 
Inne, głównie pojedyncze obiekty również uległy zniszczeniu lub zostały dość po-
ważnie uszkodzone. Niektóre po remontach i przebudowach zmieniły swoje dawne 
oblicze (m.in. plac przed zamkiem – siedzibą sądu, obecny plac Wolności oraz 
w większości zlikwidowany kompleks miejskich zakładów wodociągowych i miejskiej 
elektrowni, a także młynów – z których ostatni spłonął wiosną 1979 r.)17. Nowe 
czasy Polski Ludowej i agresywnego ideologicznie komunizmu odcisnęły piętno 
na tkance miasta. Mniej lub bardziej świadomie niszczono m.in. ślady dawnego 
Rybnika, w którym swoje miejsce zaznaczyła tradycja niemiecka, traktowana jako 
wróg w nowej przestrzeni kulturowej Śląska epoki PRL. 

W ciągu trzech kolejnych dekad do końca lat siedemdziesiątych XX wieku na-
stąpiły najpoważniejsze zmiany. Wpisy do rejestru zabytków z roku 1966, dokonane 
przez ówczesnych decydentów, zawierają 10 pozycji związanych ze starszym okresem 
monarchii pruskiej (sprzed połowy XIX w.)18. Z kolei od 1990 do 2009 roku na listę 
obiektów chronionych prawem trafiło jeszcze jedenaście budowli z tej epoki19. W grupie 
chronionej prawem obiektów znalazły się: kościół Matki Boskiej Bolesnej, neogotycki 
kościół św. Antoniego, budynek starostwa i dawnej powiatowej kasy oszczędnościo-
wej, kościół ewangelicko-augsburski, dwa XIX-wieczne szpitale oraz kilka komplek-
sów i pojedynczych budynków mieszkalnych. Tym samym z punktu widzenia prawa 
stworzono ramy ochrony dziedzictwa miasta z czasów m.in. Królestwa Pruskiego. 
Jednakże należy pamiętać, iż część obiektów trafiła na listę z różnych przyczyn, bez 
związku z kompleksową ochroną dziedzictwa XIX w. W wykazach, które sporządzono 
dla Urzędu Miasta w Rybniku, celem ewidencji pozostałych obiektów wzniesionych 
do 1939 roku, można doliczyć się około 500 różnorodnych obiektów dużej i małej 

14 D. Keller, B. Kloch, K. Soida, E. Wieczorek, Koleją z Katowic do Raciborza (Najciekawsze linie 
kolejowe Polski), Rybnik 2013 (wyd. II), s. 94 (fot. 105).

15 J. Kamiński, Materialne pamiątki po rybnickich Żydach, w: B. Kalinowska-Wójcik, D. Keller (zob. 
przypis 12), s. 667-668.

16 B. Kloch, D. Keller, Zarys dziejów Rybnika (do 1989 r.), Zeszyty Rybnickie 7, Rybnik 2008, s. 69-70, 83. 
17 B. Kloch, D. Keller (zob. przypis 16), s. 74, 87; por. także: A. Gościniak (zob. przypis 6).
18 Rejestr zabytków. Rybnik, Urząd Miasta Rybnika – Miejski Konserwator Zabytków, Rybnik 2009, s. 1.
19 Tamże.
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architektury z okresu monarchii pruskiej20. Niestety, tego typu wykazy mają tylko 
informacyjny walor, gdyż dla tej grupy, poza ogólnymi zestawieniami, obecnie nie 
prowadzi się dodatkowych prac ewidencyjno-badawczych. Wiele przestrzeni zostało 
zaprzepaszczonych (jeszcze w PRL) i do strefy zabytkowej nie zaliczono dawnego 
cmentarza katolickiego (użytkowanego do końca czasów pruskich), który w latach 
1978-1979 uległ profanacji i totalnej dewastacji. Po zrównaniu z ziemią został wy-
kupiony przez władze miejskie od parafii i zamieniony na kolejny park miejski, bez 
przenoszenia pochówków (!). W sierpniu 2013 r. badania archeologiczne potwierdziły 
skalę barbarzyńskich zniszczeń tej rybnickiej nekropolii21. 

 Współczesność, mimo ochrony prawa, rodzi sytuacje, w których wiele obiek-
tów jest zagrożonych. Działania zmierzające do nowego zagospodarowania przestrze-
ni zabytkowej rodzą dramatyczne zdarzenia, w których obiekty z bliżej nieznanych 
przyczyn ulegają dewastacji i rozbiórce, albo są tak dalece przebudowywane, że 
tracą swój dawny charakter. Są jednak przypadki ratowania choćby części obiektów. 
Zabudowania dawnego browaru Müllera (XIX w.), które w niewielkiej (zachowanej) 
części zaadaptowano na nowe cele handlowo-rozrywkowe jest dobrym przykładem. 
Ten przypadek budzi również pewne refleksje nad procesem dostosowania zabyt-
kowych zabudowań poprzemysłowych do nowych celów, gdzie w sferze zbiorowej 
pamięci pominięto dawnych prusko-żydowskich założycieli browaru. 

Obecnie duże znaczenie dla dziedzictwa architektonicznego miasta ma decyzja 
podjęta przez Adama Fudalego, Prezydenta Miasta Rybnika, który na podstawie 
uchwały Rady Miasta Rybnika z marca 2009 r. czasowo zwolnił od podatku grun-
towego właścicieli zabytkowych kamienic i budynków mieszkalnych w historycznym 
centrum miasta, którzy podejmą się renowacji swoich posesji (fasad)22. Akcja 
przyniosła już kilka spektakularnych renowacji, które wpłynęły na estetykę nie tylko 
konkretnych budynków, ale i ciągów komunikacyjnych, przy których funkcjonują. 
Ulice Zamkowa, Korfantego, Sobieskiego, Powstańców Śląskich, plac św. Jana już 
prezentują korzystne zmiany wizerunku budynków z XIX i początków XX wieku23. 
Także wielkie renowacje starostwa powiatowego, dawnej kasy oszczędnościowej 
powiatu rybnickiego, siedziby poczty głównej, kościoła (Bazyliki Mniejszej) św. 

20 Gminna ewidencja zabytków, Urząd Miasta Rybnika – Miejski Konserwator Zabytków, s. 1-20. 
21 Wydział Ksiąg Wieczystych, Sąd Rejonowy w Rybniku, syg. GL1Y/00095588/9, pag. 2; B. Kloch, D. 

Keller (zob. przypis 16), s. 98; A. Karpeta, Skandal: Ludzkie szczątki w centrum!, Nowiny, nr 33, 14 
sierpnia 2013, s. 3; W. Troszka, Fundamentalne wykopaliska, Gazeta Rybnicka, nr 8, sierpień 2013, 
s. 20.

22 Uchwała Nr 516/XXXVIII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 marca 2009 r. w: „Sprawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r., położonych wzdłuż pierzei 
ulic znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Rybnika, w których dokonano 
remontu fasady […]”: <http://www.rybnik.eu/index.php?id=504> (dostęp: 23.09.2013); Sesja Rady 
Miasta – 18 marca: Fasada za podatek…, Gazeta Rybnicka, nr 4, kwiecień 2009, s. 4.

23 W. Troszka, Odnawiają kamienice i odliczają podatek (dostęp: 11.08.2010): <http://www.nowiny.
rybnik.pl/artykul,18246,odnawiaja-kamienice-i-odliczaja-podatek.html > (dostęp: 23.09.2013 r.; Tenże, 
Kamienice pięknieją (08.12.2010): http://www.nowiny.rybnik.pl/artykul,19925,kamienice-pieknieja.html 
(dostęp: 23.09.2013).
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Antoniego czy kampusu – kompleksu uczelni wyższych (dawnego szpitala Spółki 
Brackiej) oraz grupy innych obiektów (osiedla dawnych kompleksów poprzemy-
słowych, jak np. Paruszowiec-Piaski) to przykłady działań ratujących cenne ślady 
przeszłości. Międzynarodowa konferencja MINHER dziedzictwo górnicze, która 
odbyła się 18 lipca 2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Rybniku, wykazała, iż 
wśród obiektów mających wartość dla wizerunku miasta są również te świadczące 
o jego industrialnej historii, dziś mające walor turystyczny lub jako przestrzeń nowej 
aktywności gospodarczej (dawne kopalnie Ignacy (Hoym) w Niewiadomiu i Rymer 
w Niedobczycach)24. Niemniej zakłady wydobywcze, administrujące wygaszanymi 
kopalniami, z powodów ekonomicznych nie mają środków do szerszego udziału 
w procesie ratowania spuścizny technicznej, co już doprowadziło do wyłączenia 
wyciągowych maszyn parowych na szybach dawnej kopalni Ignacy, które jeszcze 
w 2000 roku były w pełni sprawne (!)25.

Niepewna przyszłość dziedzictwa tej epoki rodzi się głównie w przestrzeni 
świadomości społecznej, w braku wiedzy, lub obojętności, a nawet niechęci do 
treści pozostających na pograniczu kulturowo-etniczno-narodowym. Historia cza-
sów monarchii pruskiej w Rybniku jest w dużej mierze, i niestety dość skutecznie, 
napiętnowana stereotypami myślenia epoki ludowładztwa. Bez rzetelnej edukacji 
regionalnej i promocji dziedzictwa na poziomie historycznego obszaru Górnego 
Śląska i samego Rybnika oraz jego dzielnic cel ten nadal będzie odległym pra-
gnieniem dotarcia do historycznej prawdy o tej ziemi. Gdzie w grę wchodzi biznes 
i osobiste postrzeganie rzeczywistości (swoiście pojętej estetyki), brak zrozumienia 
społecznego dla ratowania niektórych obiektów mających walor historyczny staje 
się szczególnie mocno odczuwalny. Przykład tzw. Dworku – budynku administracji 
folwarku w dzielnicy Smolna (powstał w XIX wieku), który dał nazwę ulicy i osiedlu 
bloków – jest wręcz typowy. Postawa internauty (daniello 78), który m.in. o tym 
obiekcie napisał: Cenny zabytek? To jakiś żart lub kpina? nie służy ratowaniu 
dziedzictwa minionych epok26. Podobnych komentarzy często osób młodych spo-
tkać można wiele, a te świadczą o specyficznej (wybiórczej) wiedzy i wrażliwości 
autorów. Nie brakuje przykładów odwrotnych do akcji ratowania i odtwarzania 
cennej substancji miejskiej, jak ulegający degradacji ciekawy architektonicznie 
monumentalny kompleks dawnego hotelu Schlesischer Hof, wykupiony przez 
polską rodzinę kupiecką z Wielkopolski (po zmianach państwowych 1922 r.), 
a obecnie mocno zaniedbany przez kolejne pokolenia. Dziś część tego kompleksu 

24 Urząd Miasta w Rybniku (oprac.), Miasto Rybnik. Doświadczenia i wyzwania, rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych (pogórniczych). Projekt: MINHER – Mining Heritage – Opportunity Mines. Future 
share as economic and tourism development potential (Rybnik – 18 lipca 2013), s. 8-15. 

25 Por także: M. Z. Smołka, Rola Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni Ignacy (Hoym), w: II Konferencja. 
Ochrona zabytków górniczych. Aspekty organizacyjne, finansowe i prawne, stan obecny i perspektywy, 
Gliwice 24 października 2004, s. 45-50.

26 Jaki los spotka rybnicki Dworek?; http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,jaki-los-czeka-rybnicki-
-dworek-,wia5-3266-16618.html (dostęp: 17.09.2013).
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może ulec zagładzie (zawaleniu lub rozbiórce)27. Równie smutny może okazać się 
los kompleksu dawnego Szpitala Juliusza i przylegającej doń kaplicy z częściowo 
zachowanym pierwotnym wyposażeniem28. O skali zniszczeń dawnego dziedzictwa 
epoki pruskiej doskonale świadczy los wielu ciekawych obiektów kolejowych, które 
traktowane są jako nikomu niepotrzebny balast, mimo że mają często dużą war-
tość jako zabytki techniki i unikatowe rozwiązania architektoniczne i budowlane29. 

Mimo zagrożeń współczesności, na budynkach szkolnych, kamienicach i do-
mach mieszczańskich odnawia się inskrypcje sprzed Wielkiej Wojny lub umieszcza 
nowe, odnoszące się do tego okresu. Jednak nadal epoka Królestwa Pruskiego 
w Rybniku i jej materialne dziedzictwo stanowi w postkomunistycznej rzeczywistości 
trudny do przyswojenia dar minionych czasów. Dla wielu obiektów czas był łaska-
wy, inne muszą walczyć o przetrwanie, jeszcze inne pozostaną tylko w pamięci…

27 Por. B. Kubica, Kamienica się sypie, ale rozbierać jej nie wolno, Dziennik Zachodni, nr 217, 17 
września 2013, s. 8; Kamienice straszą w centrum Rybnika (27.04.2012 r.): http://www.nowiny.pl/
rybnik/82863-kamienice-strasza-w-centrum-rybnika.html (dostęp: 23.09.2013).

28 Miasto Rybnik. Doświadczenia i wyzwania, rewitalizacja terenów poprzemysłowych (pogórniczych)…, 
s. 15. Obiekt ulega postępującej degradacji i wymaga – szczególnie kaplica – zdecydowanych działań 
ratunkowych: <http://zabytkigornegoslaska.com.pl/> (dostęp: 17.09.2013).

29 Przypadek ciekawej architektury przystanku kolejowego w Rybniku-Paruszowcu jest tego wymownym 
przykładem.
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Elżbieta Oficjalska 
Muzeum Wsi Opolskiej 

Od pomnika polskości  
do muzeum wielokulturowego.  
Ewolucja Muzeum Wsi Opolskiej  
na przestrzeni lat

U podstaw tworzenia muzeów na wolnym powietrzu legł zamiar ochrony 
architektury ludowej, przede wszystkim drewnianej. Uznano, że rozwój 

cywilizacyjny, podnoszenie standardów życia i rosnące oczekiwania ludności do-
prowadzą do stopniowego niszczenia, a w konsekwencji do zaniku tradycyjnego 
budownictwa chłopskiego.

Inicjatywa budowy Muzeum Wsi Opolskiej zrodziła się w środowiskach pro-
fesjonalnie związanych z ochroną dóbr kultury. Głównym jej celem była ochrona 
zabytkowej drewnianej architektury świeckiej. Już w 1958 roku postulowano utwo-
rzenie w Opolu Muzeum Budownictwa Ludowego, jako jedynej możliwej formy 
zachowania zabytków ludowego budownictwa drewnianego. Za wnioskiem tym 
wypowiedziały się następnie tzw. czynniki miarodajne, czyli władze wojewódzkie 
i partyjne, od których zależała decyzja o utworzeniu tego typu placówki1.

Muzeum Wsi Opolskiej powołano do życia 14 listopada 1961 roku. Nie ule-
ga wątpliwości, że powstaniu opolskiego skansenu sprzyjała korzystna atmosfera 
polityczna, w której jednym z ważniejszych zadań polityki kulturalnej stało się no-
bilitowanie kultury ludowej – kultury jednej z wiodących sił narodu. Po II wojnie 
światowej powstało wiele instytucji, których zadaniem była ochrona wytworów 
materialnej i duchowej kultury chłopskiej (np. Cepelia). Proces ten nabrał rozpę-
du w drugiej połowie lat 50. XX w., co doprowadziło do niezwykłej popularyzacji 
i upowszechnienia tradycyjnej kultury chłopskiej2. 

1 S. Bronicz, Etnograficzne problemy w muzealnictwie Śląska Opolskiego, Materiały Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku, nr 48, 1963, s. 77; K. Wicher-Jesionowska, Rola skansenów w środowiskach 
zindustrializowanych i zurbanizowanych na przykładzie Śląska, w: B. Bazielich (red.), Kultura ludowa 
sercem Śląska, Wrocław 1988, s. 347.

2 T. Smolińska, Muzeum Wsi Opolskiej, Twórczość Ludowa, nr 4, 2000, s. 24.



169

Rządom nowej władzy towarzyszył wówczas szeroki program kulturalno-
-polityczny i sugestywna wizualizacja prezentowanych treści. W ciągu kilkunastu 
lat, od czasu zakończenia wojny, postępował proces kształtowania się zupełnie 
nowego języka, zmieniały się również symbole – nowe państwo potrzebowało 
obrazów, które gloryfikowałyby rzeczywistość i potrafiłyby uwiecznić stan jedynie 
słusznej teraźniejszości – potrzebowało mitu. Jednym z przejawów tego procesu 
była łagodna archaizacja, docenienie emocjonalnego działania architektury ludowej. 
Ogólna percepcja historii w świecie bez konkurujących ze sobą źródeł informacji 
zależy bowiem w znacznym stopniu od tego, co chcą przekazać społeczeństwu 
instytucje państwowe3. Mit państwowy posługujący się określonymi obrazami sta-
wał się wówczas nieocenionym elementem stabilizacji. Historia powstania Muzeum 
Wsi Opolskiej, jak zresztą kilku innych muzeów skansenowskich, wpisuje się w ten 
nurt instytucjonalizowania kultury ludowej i jednocześnie uzasadniania nowego 
porządku. Zabiegi mityzujące, interpretujące fakty w imię określonych wartości, 
umożliwiały traktowanie kultury ludowej jak źródło narodowej autentyczności, 
zawierające w sobie szczególne wartości etyczne, posiadające racjonalne jądro4.

W przypadku Muzeum w Opolu ważnym czynnikiem ułatwiającym utworzenie 
skansenu były uwarunkowania narodowościowe5. U podstaw powołania MWO le-

3 P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999, s. 238.
4 C. Robotycki, S. Węglarz, Chłop potęgą jest i basta. O mityzacji kultury ludowej w nauce, Polska 

Sztuka Ludowa, R. 37, nr 1-2, 1983, s. 4.
5 Idee narodowo-polityczne kryły się u podstaw powstania wielu skansenów; por. J. Czajkowski, Zarys 

muzealnictwa skansenowskiego w Europie, w: Muzea skansenowskie w Polsce, Poznań 1979, s. 14; 

Makieta Muzeum Wsi Opolskiej. Na zdjęciu widoczne betonowe rampy  
dla zwiedzających (projekt nigdy nie został zrealizowany)
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gło przekonanie o moralnym obowiązku opracowania dokumentacji przeobrażeń 
dokonujących się na wsi oraz zapisanie procesów integracyjnych zachodzących 
za tzw. ziemiach odzyskanych. Podkreślano polskie korzenie śląskiej architektury 
ludowej, jej związki z budownictwem Małopolski, a także autentyczne wartości 
narodowe, które – w odróżnieniu od kultury warstw elitarnych – oparły się pró-
bom germanizacji6. Utworzenie placówki muzealnej gromadzącej i uwidaczniającej 
dowody polskości ziem, które w granicach państwa polskiego znalazły się ledwie 
kilkanaście lat wcześniej, stanowiło istotny warunek powstania Muzeum. Niejed-
nokrotnie podkreślano, że konstrukcja wieńcowa uznawana była za polską nawet 
przez samych Niemców7. Powyższy zwrot był wielokrotnie powtarzany, wydaje 
się, że był on jednym z ważniejszych argumentów przemawiających do władz ad-
ministracyjnych. Fakt polskości budownictwa szczególnie chętnie podkreślał tzw. 
czynnik polityczny, w osobach miejscowych działaczy. Jeden z przykładów takiego 
uzasadniania powstania Muzeum Wsi Opolskiej stanowi przemowa Augustyna 
Wajdy, sekretarza KW PZPR w Opolu, wygłoszona podczas uroczystości otwarcia 
opolskiego skansenu. Mowa w niej o badaniach archeologicznych potwierdzających 

H. Olszański, Dokumentacja konserwatorsko-techniczna dla potrzeb muzeów skansenowskich, Acta 
Scansenologica, t. I, 1980, s. 41.

6 Archiwum MWO, Zarys wytycznych do założeń projektowych Muzeum Budownictwa Ludowego, 
listopad 1963, sygn. akt  305.

7 Archiwum MWO, sygn. 305, S. Bronicz, Materiały do założeń projektowych Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Opolu z października 1960.

Wizyta przewodniczącego Rady Państwa – Henryka Jabłońskiego w opolskim 
skansenie, rok 1972
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„ciągłość osadniczą Prasłowian na Śląsku już od schyłku epoki kamiennej”, a tak-
że o „uporze i harcie ludu opolskiego, który oparł się germanizacji”, a otwarcie 
skansenu miało w rezultacie stanowić „jeszcze jeden wyraz troski władzy ludowej 
o zachowanie pozostałości dawnych wieków dla potomności”8. 

Ten typ myślenia wpisuje się w trzy postawy wobec dziejów Śląska: ideologicz-
ną, czyli obsesyjne udowadnianie polskości Śląska, heroiczną – akcentującą walkę 
z niemczyzną oraz nostalgiczną – fascynację oryginalnością śląskiego obyczaju9. 

Udowadnianie polskości skierowane było zwłaszcza do widzów z innych re-
gionów kraju, osiedlonych na Śląsku po II wojnie światowej, którzy posiadali 
słabą wiedzę o historii regionu. Miało to swój wyraz m.in. w sposobie budowania 
kolekcji i realizowanych wystawach. Przez całe lata powojenne w muzeach śląskich 
nie wolno było zbierać zabytków, które były związane z obecnością Niemców na 
Śląsku. Nie można było nawet pozyskiwać przedmiotów, które były użytkowane 
przez rodzimą ludność polską, ale świadczyły o wpływach niemieckiej kultury, 
o współistnieniu dwóch narodowości i wzajemnych zapożyczeniach10.

Należy pamiętać, że nie tylko warunki polityczne decydowały o tworzeniu 
opolskiego skansenu. Początki organizowania opolskiego parku etnograficznego 
przypadają na lata 50. XX w. – w tym samym czasie idea skansenowska w Polsce 
i na świecie zaczęła nabierać silniejszych walorów naukowych. Zwłaszcza w końcu 
lat 50. nastąpił wyraźny przełom w historii muzealnictwa skansenowskiego, co 
uwidaczniało się w muzeach zakładanych w tym okresie. Zasadniczym celem tego 
typu muzeów stała się ochrona zabytków budownictwa drewnianego i jak najbar-
dziej pełne zilustrowanie życia mieszkańców wsi w określonym czasie.

Rozważano pominięcie w ekspozycji obiektów pochodzących z południowo-za-
chodniej części regionu, m.in. powiatu nyskiego. Nysa i okolice leżały w przeszło-
ści w granicach biskupstwa wrocławskiego, architektura wiejska tego subregionu 
odbiegała od typowej zrębowej konstrukcji budynków województwa opolskiego. 
W dużej części było to budownictwo szachulcowe, potocznie zwane niemieckim, 
a nie chciano budzić wśród zwiedzających podobnych skojarzeń. Na szczęście 
specjaliści tworzący zręby Muzeum zdołali przeforsować racje merytoryczne i dziś 
budownictwo szachulcowe stanowi ważny jakościowo element ekspozycji, także 
pod względem wizualnym.

Według założeń obiekty architektury miały być przedstawione w układzie za-
grodowym, według typów regionalnych. Zakładano zatem przedstawienie zagród 
jako reprezentantów poszczególnych regionów, zaś ich usytuowanie odpowiadać 
miało położeniu geograficznemu. Typowanie obiektów do skansenu w zdecydowa-
nej większości przypadków określał jednak dobór z konieczności. Przenoszone do 

8 A. Wajda, Wystąpienie inauguracyjne, w: Ogólnopolska konferencja muzeów i parków etnograficznych, 
Opole 1971, s. 6.

9 C. Robotycki, Śląska historia i śląska tradycja, Śląskie Prace Etnograficzne, t. 1, 1990, s. 34.
10 M. Lipok-Bierwiaczonek, Przemilczenia. Kilka uwag o zbiorach i ekspozycjach etnograficznych gór-

nośląskich muzeów, Śląskie Studia Etnograficzne, t. 2, 1993, s. 69.
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Muzeum zabytki budownictwa drewnianego były często jedynymi i unikatowymi 
obiektami, które odpowiadały kryteriom reprezentatywności pod względem formy 
i funkcji, chronologii i stanu zachowania11. Z tej przyczyny wynika też swoista nad-
reprezentacja w Muzeum budownictwa ze środkowej i północno-wschodniej części 
regionu, zaś grupa południowo-wschodnia – zdominowana architekturą murowaną 
– reprezentowana jest niemal symbolicznie przez dwa spichlerze podworskie oraz 
karczmę znajdującą się poza terenem zwiedzania12. Nie było także kompletnych 
zagród, tj. zespołów składających się z budynków mieszkalnego i gospodarczych. 
Z tego powodu obiekty tworzące zagrodę pochodzą z różnych wsi. Swoisty brak 
budynków spowodował też, że niektóre obiekty, jak niewielkie spichlerze ze Ster-
nalic, znajdują się w kilku zagrodach.

Bezspornie nie same budynki tworzą muzeum skansenowskie. Równie ważne 
jest urządzenie wnętrz i otoczenia zagród w taki sposób, aby powstała całość zarów-
no pod względem funkcjonalnym, historycznym, jak i społeczno-ekonomicznym13. 

Muzea skansenowskie za swe powołanie uznawały gromadzenie świadectw 
kultur archaicznych14. Opolski skansen wpisał się w ten nurt, przyjmując, że naj-
późniejszym, reprezentowanym w Muzeum okresem będzie początek wieku XX. 
Zgodnie z zasadą i tradycją budynki mieszkalne wyposażano więc w ludowe me-
ble reprezentatywne dla danego okresu i konkretnej grupy społecznej. Wprawdzie 
chałupy wypełnione mnogością mebli i sprzętów były bardzo interesujące, jednak 
z czasem zauważono, że wnętrza z końca XIX i początku XX w. męczą odbiorców 
powtarzającym się standardem15.

W konsekwencji pod koniec lat 80. XX w. w opolskim skansenie pojawiła się 
koncepcja organizowania wystaw z lat międzywojennych i powojennych. Pomysł ten 
determinowała chęć uatrakcyjnienia ekspozycji, wprowadzenia szerszego zakresu 
chronologicznego, umożliwiającego śledzenie przemian zachodzących od końca 
XIX w. Dorastały kolejne pokolenia zwiedzających, dla których historia przedwo-
jenna, a nawet powojenna była równie odległa i nieznana jak dziewiętnastowiecz-
na. Ważny był również wymiar emocjonalny towarzyszący zwiedzaniu młodych 
wystaw, swoista rewerencja ogarniająca wielu widzów podnieconych spotkaniem 
ze s w o j ą  magiczną przeszłością. 

Pierwszym budynkiem, w którym zorganizowano wystawę z lat międzywojen-

11 K. Wicher-Jesionowska, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach, w: Muzea skansenowskie 
w Polsce, Poznań 1979, s. 121.

12 W planach zagospodarowania uwzględniono również odbudowę zagrody z Turza, reprezentującej 
powiat raciborski.

13 Por. R. Tubaja, Wyposażenie wnętrz w muzeach typu skansenowskiego – rekonstrukcja obrazu 
kulturowego, Acta Scansenologica, t. 5, 1989, s. 162.

14 Deklaracja Walnego Zgromadzenia ICOM w spawie muzeów pod otwartym niebem, Kopenhaga – 
Sztokholm, 5-9 lipca 1957, w: Memoriał w sprawie ochrony budownictwa drewnianego w Polsce. 
Program organizacji parków etnograficznych; M. Jaworska, Muzea etnograficzne z dziesięcioletnim 
wyprzedzeniem, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty, nr 1-2, 1966, s. 82.

15 Por. J. Święch, R. Tubaja, Ekspozycje wnętrz skansenowskich w Polsce na przełomie XX i XXI w., 
Biuletyn Muzeów na Wolnym Powietrzu, nr 4, 2002, s. 35.
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nych była pochodząca z roku 1832 drewniana chałupa z Radłowa. In situ budynek 
pełnił funkcję wiejskiego przytułku, z tego powodu przez miejscowych nazwany 
został szpitalem. Po przeniesieniu do Muzeum nie podjęto jednak decyzji o od-
tworzeniu przytułku, ale mieszkania zamożnej rodziny chłopskiej z lat 20. XX w., 
z okresu po zażegnaniu powojennego kryzysu ekonomicznego i denominacji mar-
ki16. Głównym zadaniem ekspozycji było pokazanie przemian, jakie zachodziły po 
I wojnie światowej – modernizacji kulturalnej, zmian cywilizacyjnych, a co za tym 
idzie – przemian, jakim podlegały wnętrza wiejskich chałup.

Pod koniec lat 80. XX w. przystąpiono również do opracowania tematu szkoły 
wiejskiej. Wystawę udostępniono zwiedzającym w 1990 r. w chałupie ze Sternalic. 
W czasie organizowania ekspozycji ideą naczelną miało być przedstawienie świadectwa 
polskości śląskiej ludności rodzimej. Placówka ta została wobec tego szkołą polską. 
Tymczasem sytuowanie polskiej szkoły mniejszościowej w tym okresie, tzn. nasilonej 
germanizacji i zakazu używania języka polskiego w szkołach, nie wydaje się słuszne17. 

16 M. Gładyszowa, Górnośląskie budownictwo ludowe, Wrocław 1978, s. 119; J. E. Herold, Wnętrze 
budynku mieszkalnego we wsi Zborowskie w pow. lublinieckim (woj. katowickie) w latach 1850-1945, 
Prace i Materiały Etnograficzne, t. 23, 1963, s. 96; E. Oficjalska, Pomiędzy chałupą drewnianą a mu-
rowaną. Rozterki etnografa w urządzaniu ekspozycji, Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym 
Powietrzu w Polsce, nr 11, 2009, s. 98.

17 Zob. Archiwum MWO, sygn. 1541, M. Górniak, Szkoła wiejska w rejencji opolskiej na przełomie XIX 
i XX w. Założenia wystawy, 2002.

Międzywojenny sklep wiejski w ekspozycji Muzeum Wsi Opolskiej
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W ten sposób cele polityczne przeważyły nad merytorycznymi. Chcąc przedstawić 
polski charakter szkoły, należało osadzić ją w realiach lat 20.-30. XX w. (gdy dzięki 
Konwencji Genewskiej z 1922 r. możliwe było zakładanie w Niemczech polskich szkół 
mniejszościowych), bądź cofnąć się do połowy XIX w., kiedy w pruskich szkołach 
ludowych zezwalano na naukę w języku polskim (była to tzw. szkoła Bogedaina)18. 
Modyfikacja ekspozycji polegała na podzieleniu jej na dwie części: w komorze obok 
izby lekcyjnej przedstawiono krótką historię szkolnictwa mniejszościowego, a w dru-
giej części urządzono klasę i mieszkanie nauczyciela wiejskiego z początku XX w., 
ale bez określenia charakteru narodowościowego ekspozycji. 

Na początku lat 90. XX w. postanowiono zrealizować wystawę przedstawia-
jącą wnętrze mieszkalne z lat 50. XX w. Ekspozycja miała prezentować wnętrze 
typowe dla wsi rolniczo-przemysłowej, a przede wszystkim przemiany, jakie zaszły 
w układzie mebli oraz  wprowadzanie do wnętrz nowych elementów. Ważne było 
też podkreślenie faktu, że zmiany zachodziły w pierwszej kolejności w rodzinach 
chłopów małorolnych – proces ten był charakterystyczny dla terenów Śląska i róż-
nił go od pozostałych regionów Polski, gdzie przeobrażenia zachodziły najpierw 
w gospodarstwach zamożnych19.

Ekspozycją drastycznie przełamującą obawę przed tworzeniem ekspozycji 
niemieckich było udostępnienie w 2002 roku sklepu i karczmy śląskiej z lat 30. 
XX w. Wystawy urządzono w chałupie z Karmonek Nowych, która według prze-

18 Tamże.
19 Archiwum MWO, sygn. 1060, J. Bronowicka, Chałupa z Kozub. Scenariusz, 1994.

Fragment ekspozycji Ekspatrianci na Śląsku Opolskim  
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kazów ustnych była niegdyś wiejską gospodą. W izbie większej zorganizowano 
karczmę, w drugiej, mniejszej – sklep. Ekspozycje wyposażono w artykuły ofe-
rowane w tamtym czasie, a niemieckie opakowania jednoznacznie wskazują na 
proweniencję. Wystawa cieszy się dużym powodzeniem wśród zwiedzających, nie 
budzi przy tym żadnych animozji.

U podstaw Muzeum Wsi Opolskiej legła chęć przedstawienia śląskiej kultury 
rodzimej, ale w XXI w. poszerzono krąg zainteresowań o grupy etniczne nazywane 
wcześniej repatriantami, przybyłe po II wojnie światowej na tzw. ziemie odzyska-
ne. Ekspozycja Kresowian utworzona została w jednym z najstarszych budynków, 
w pochodzącej ze Starego Lasu XVIII-wiecznej chałupie ryglowo-zrębowej. Orga-
nizację ekspozycji Kresowian poprzedziły badania terenowe prowadzone głównie 
w Starym Lesie i okolicach. Zebrane informacje pozwoliły na wybór koncepcji, 
a także pozyskanie części zabytków20. Ekspozycja poza charakterystycznym dla 
tej grupy wyposażeniem, składającym się z mieszanki sprzętów przywiezionych 
z Kresów i poniemieckich, odzwierciedla poczucie tymczasowości i niepewności 
towarzyszące rodzinie przybyłej na Śląsk Opolski z okolic Tarnopola. Ekspozycję 
poszerzono, organizując wystawę fotogramów autorstwa Stanisława Bobera, przed-
stawiających trudy wędrówki ludności polskiej z Kresów na zachód.

Przedstawiając jakiekolwiek muzeum skansenowskie, nie sposób pominąć 
działań związanych z ożywieniem ekspozycji, aby nie była omen nomen – jak 
z drewna21. Pokazy rzemiosł, prac gospodarskich, rolnych, prezentacja działania 
starych urządzeń i sprzętów, a także inscenizacja zwyczajów i obrzędów dorocznych 
i rodzinnych – wszystko to służy uczynieniu muzeum ciekawszym i atrakcyjniej-
szym. Głównym zadaniem tych działań jest jednak ukazanie w całej pełni życia 
mieszkańców wsi śląskiej, także tych przybyłych po II wojnie światowej. 

Muzeum Wsi Opolskiej od czasu powołania w 1961 roku przeszło długą 
drogę. Historia tworzenia ekspozycji skansenowskiej obrazuje rozwój i przemiany 
zachodzące w tej materii. Z pewnością twierdzenie, że u podstaw tworzenia Muzeum 
legła chęć udowodnienia polskości jest nadużyciem. Jednak można stwierdzić, że 
nastawienie władz skrzętnie wykorzystali muzealnicy i etnografowie, dla których 
celem nadrzędnym była ochrona dziedzictwa kulturowego. Dziś, dzięki ich uporo-
wi i determinacji, możemy udostępnić widzom fragment historii Górnego Śląska. 
Charakterystyczne przy tym jest to, że te same obiekty mogą przekazywać różne 
treści. Od nas zależy, czy będzie to przekaz dzielący, czy jednoczący. 

20 Archiwum MWO, sygn. 1770 i 1848, M. Górniak, Kresowianie na Opolszczyźnie 1945–1947, 2006, 
2007.

21 Por. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska. Sanok 27-30 maja 1978. Referaty, red. F. Midura 
i in., Sanok 1978.

Wszystkie fotografie pochodzą z Archiwum Muzeum Wsi Opolskiej  
i są własnością Muzeum. 
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dr Przemysław Dominas 
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu

Architektura kolejowa na Śląsku  
jako dziedzictwo kulturowe regionu

Architektura kolejowa na Śląsku odegrała i wciąż odgrywa w dziejach regionu 
ważną rolę nie tylko w znaczeniu funkcjonalnym, lecz również estetycznym. 

Wznoszona najintensywniej od lat 40. XIX wieku do lat 40. XX wieku odcisnęła 
w przestrzeni regionu oryginalne piętno, głównie o charakterze industrialnym. Choć 
wiele obiektów kolejowych zadziwia swoim kunsztem oraz budzi powszechne 
zainteresowanie, obecnie na skutek dynamicznych przemian gospodarczych oraz 
społecznych szczególnie architektura drugorzędnych obiektów kolejowych ulega 
stopniowej degradacji oraz zaciera się w krajobrazie regionu.

Ukazując przesłanki wpływające na formę architektury kolejowej, wskazać 
należy, że w przeważającym stopniu powstawała ona w duchu panującego w XIX 
wieku historyzmu. Architekci tworzący na Śląsku, wykształceni na ogół w ber-
lińskiej akademii budowlanej, w wielu przypadkach, szczególnie w początkowym 
okresie, powielali wzorce oparte na tradycjach wielkiego architekta – Karla Frie-
dricha Schinkla. Powszechny w budownictwie kolejowym Śląska neoklasycyzm 
i neogotyk często łączył kompozycje różnych epok w dowolnych konfiguracjach, 
tworząc szaty zewnętrzne obiektów kolejowych o charakterze eklektycznym. Normą 
było stosowanie w budowlach neogotyckich stylu arkadowego1. Moda na histo-
ryzm w architekturze kolejowej, gdzie obiekty kolejowe uzyskiwały bogatą szatę 
zewnętrzną, panowała do I wojny światowej, kiedy historyzm zaczął być wypiera-
ny przez prąd modernistyczny. Odtąd naczelnym postulatem programowym była 
rezygnacja z bogatej ornamentyki zewnętrznej i nacisk na udoskonalanie funkcji 
użytkowych budynków, zgodnie z naczelnym hasłem modernizmu mówiącym, że 
forma wynika z funkcji2. 

1 J. Dobesz, Die Breslauer Bahnhofsarchitektur im 19. Jahrhundert und Ihre Beziehung zur Schinkel-Schule, 
Neue Heimat Monatshefte für neuzeitlichen Wohnungs- und Städtebau, H. 3-81, Hamburg 1981, s. 64-77. 

2 P. Trzeciak, Zwycięstwo i zmierzch awangardy. Architektura lat 1900-1960, w: Sztuka Świata, t. 9, 
Warszawa 1996, s. 311-349.
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Reguły dotyczące funkcjonalnego rozplanowania założeń dworcowych, kształ-
tujące się w początkowym okresie powstawania kolei, skupiały się na sprawnym 
i bezkolizyjnym użytkowaniu obiektów stacyjnych odpowiadających zarówno spię-
trzającym się potokom pasażerów, jak i obsłudze techniczno-administracyjnej. 
Podstawowe założenia funkcjonalne podlegały ścisłym rozgraniczeniom. Roz-
mieszczenie poczekalni i ekspedycji bagażowej  planowano tak, aby pasażerowie 
wchodząc wejściem głównym, bezkolizyjnie mogli przechodzić do kas biletowych, 
ekspedycji bagażowej i poczekalni. Ważna była komunikacja westybulu z poczekal-
niami oraz westybulu z peronami. Perony dodatkowo ze względów pogodowych 
były zadaszone wiatami. Kuchnia oraz mieszkanie restauratora musiały być tak 
rozlokowane, aby nie kolidować z ciągami komunikacyjnymi użytkowanymi przez 
pasażerów. W pomieszczeniach dla pasażerów umieszczanie filarów i kolumn re-
dukowano do minimum lub ich rozlokowanie musiało być bezkolizyjne. Zalecano 
rezygnację z umieszczania szaletów wewnątrz budynku dworca3. 

Zasygnalizowane powyżej zasady, ukształtowane już w początkach funkcjo-
nowania kolejnictwa na Śląsku, obowiązywały w całym omawianym okresie. Na 
przestrzeni lat podlegały niewielkim modyfikacjom zależnym od miejsca i funkcji 
budowanych zespołów stacyjnych. Bardziej dynamiczne przemiany zachodziły 
w stylistyce szat dworcowych. Skupiając się na przemianach zewnętrznych form 
architektury kolejowej na Śląsku podczas stuletniego okresu ich powstawania, 
podlegały one naturalnej ewolucji, która determinowana była wieloma czynnikami. 
Wśród najważniejszych na pierwszym miejscu wyszczególnić należy wpasowanie 
dworca w istniejący kontekst zabudowy. Naturalne było, że dworce dużych miast 
miały charakter reprezentacyjny. Dworce w centrach przemysłowych uzyskiwały 
surowe, ceglane szaty industrialne, jak np. na stacji Kalety czy Ruda-Chebzie, pod-
czas gdy dworce w miejscowościach podgórskich, często o niewielkiej wyszukanej 
bryle, z użyciem drewnianego budulca, wpisywały się w otaczającą zabudowę (np. 
Szklarska Poręba Górna).

Przystępując do omówienia przemian w architekturze kolejowej na Śląsku, nie 
można pominąć prób klasyfikacji architektury kolejowej w Europie, jakiej podjął się 
angielski teoretyk sztuki C. L. V. Meeks, który w 1956 roku wyznaczył cztery fazy 
rozwoju architektury kolejowej: Pierwsza faza – emulacja jednego stylu – polegała 
na powielaniu w budowlach kolejowych jednolitych form stylowych (np. neogotyk). 
Tego rodzaju rozwiązania wynikały z nowości, jakimi były dworce kolejowe, bez-
precedensowe jak dotąd zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i formalnym. 
Meeks emulacje jednego stylu określił na okres około  dwóch dekad – od lat 30. 
do 50. XIX wieku. Druga faza – synteza wielu stylów – stosowana od 1850 roku, 
łączyła różne formy stylowe. Trzecia faza, nazwana wyszukanie, stosowana była 
w latach 1860–1890. W okresie tym architekci odchodzili od łączenia elementów 
w drodze przypadku na rzecz wyboru w drodze analizy. Nowe dworce uzyskiwały 

3 Por. Trennungsbahnhöfe und insbesondere Empfängsgebaude auf Inselperrons, Zeitschrift für 
Bauwesen, nr 23, 1873, s. 229-236.
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oprawę pełną elegancji, z dokładnie wyszukaną formą. Ostatnia, czwarta faza – 
okres megalomanii – panowała do 1914 roku. W okresie tym architekci prześcigali 
się w zastosowaniu nowych form4.

Uwzględniając powyższe założenia, po przeprowadzeniu dogłębnej analizy5 
na Śląsku wyszczególnić można 5 okresów, w których dochodziło do wyraźnych 
zmian w stosowanej stylistyce: 1. Okres stylistyki historyzującej (neoklasycyzm, 
neorenesans, neogotyk) – około 1842–1860; 2. Okres przejścia od neostylów śre-
dniowiecznych i nowożytnych do stylistyki przemysłowej – około 1860–1880; 3. 
Stylistyka przemysłowa (surowe, ceglane dworce) – około 1880–1900; 4. Eklektyzm 
neostylów – współwystępowanie stylu rodzimego (Heimatstil) z secesją, neobaro-
kiem, wczesnym modernizmem – około 1900–1914; 5. Modernizm – 1918–1943.

1. Okres stylistyki historyzującej (neoklasycyzm, neorenesans, neogotyk) 
– około 1842–1860

Stylistycznie dworce powstające w pierwszych dwóch dekadach istnienia 
kolei na Śląsku czerpały z wzorców klasycystycznych i renesansowych, jak już 
wspomniano, typowych dla środowiska berlińskiego, często adaptującego włoską 
architekturę willową do budownictwa użyteczności publicznej. Powszechne były 
także nawiązania do gotyku. Począwszy od dworców np. wrocławskich, gdzie 
architektura zyskiwała charakter reprezentacyjny, po dworce w mniejszych miej-
scowościach, występowały zbliżone cechy architektoniczne. Przykładowo Dwo-
rzec Dolnośląsko-Marchijski we Wrocławiu, którego fasada pomiędzy 2 wieżami 
otrzymała 3 arkady nawiązujące do łuku triumfalnego, odwoływał się do dworców 
w Lipsku (Dresdner Bahnhof) i Berlinie (Hamburger Bahnhof).

Cechy wspólne realizacji w tej fazie budownictwa to łączenie kilku symetrycznie 
rozmieszczonych brył nakrytych płaskimi dachami, których korpus lub skrzydła wieńczył 
tympanon. Za przykład można wziąć dworce w Świebodzicach, Legnicy czy pierwszy 
Dworzec Górnośląski we Wrocławiu (1842). W obrębie Górnego Śląska nawiązania 
klasycyzujące występują w dworcach w Gliwicach, Katowicach czy Bohuminie. 

Jak nadmieniono, często sięgano do wzorców neogotyckich, lecz najbardziej 
znamienitym przykładem zastosowania neogotyku w budowlach dworcowych jest 
dworzec Kolei Górnośląskiej we Wrocławiu (1856). Niekiedy dworce wyposażano 
w dwie symetryczne wieże flankujące fasadę główną, tym samym symbolicznie 
nadając budowli cech obronnych oraz monumentalizmu. Motyw ten najczęściej 
występował w pierwszych dworcach Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej, we wspomnia-
nym dworcu wrocławskim, w Legnicy, Węglińcu czy Görlitz.

4 Por. C. L. V. Meeks, The Railroad Station. An architectural history, New Haven 1956, s. 73-75 oraz 
w: M. Rymar, Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855–1910, Warszawa 
2009, s. 72-73.

5 W latach 2006–2012 autor przeprowadził inwentaryzację terenową na Śląsku. Wykonano dokumentację 
fotograficzną kilkuset obiektów kolejowych. Na Dolnym i Górnym Śląsku zinwentaryzowano ponad 
200 stacji.
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Pierwsze dworce w mniejszych miejscowościach komponowano z istniejącą 
zabudową, często wzorując się na architekturze tyrolskiej. Elewacje wykonywano 
w konstrukcji ryglowej (Świdnica, Strzegom, Rogoźnica)6. 

2. Okres przejścia od neostylów średniowiecznych i nowożytnych (neokla-
sycyzm, neogotyk) do stylistyki przemysłowej – około 1860–1880

Faza druga w architekturze kolejowej Śląska to czas, kiedy koleje wciąż były 
budowane przez prywatne towarzystwa akcyjne. Dążąc do ograniczania kosztów 
budowy, w architekturze kolejowej stosowano uproszczone bryły, które uzyskiwały 
ceglane elewacje o zanikających cechach architektury średniowiecznej i nowożytnej. 
Dworce miejskie z reguły ciągle miały charakter reprezentacyjny. Niektóre dworce 
powoli traciły symetrię rozmieszczenia poszczególnych modułów. Do korpusu 
dworca dostawiano często niższe, różnej długości skrzydła, niekiedy o charakterze 
gospodarczym (np. magazyny towarowe). Stopniowo odchodzono od tynkowania 
elewacji, które wykonywano z żółtej lub czerwonej cegły. Ozdabiano je wyszukaną 
ornamentyką w postaci fryzów i gzymsów. W okresie tym, jak w żadnym innym, 
część ceglanych dworców w elewacjach uzyskiwała bogaty detal terakotowy, często 
z motywami roślinnymi i alegorycznymi nawiązaniami do antyku. Dobre przykłady 
stanowią dworce w Węglińcu oraz Brzegu, gdzie ponad oknami umieszczono głowy 
alegorii transportu, handlu i innych antycznych personifikacji, ujętych w konwencji 
epoki industrialnej.

Na Dolnym Śląsku połowa lat 60. XIX wieku to okres powstawania Śląskiej 
Kolei Górskiej (Görlitz/Węgliniec – Wałbrzych), gdzie tendencja historyzująca 
okresu pierwszego stopniowo ustępuje na rzecz upraszczania detalu architekto-
nicznego elewacji. Przykładem są powstałe około 1866 roku dworce w Jeleniej 
Górze i Sędzisławiu oraz dworce stacji Wałbrzych Główny i Lubań Śląski. Dworzec 
jeleniogórski podzielony został na 2 części – korpus i przylegające od zachodu 
skrzydło. Ponadto uzyskał tympanon oraz nawiązujące do antyku fryzy. 

Podobnie wyglądała sytuacja podczas realizacji jednego z największych dol-
nośląskich przedsięwzięć budowlanych pierwszej połowy lat 70. XIX wieku: kolei 
Wrocław – Międzylesie oraz Ząbkowice Śląskie – Kędzierzyn-Koźle. Przykładowo 
dworzec w Kłodzku, ukończony w 1874 roku, uzyskał wyraźną szatę o cechach 
neoklasycystycznych. Trzykondygnacyjny obiekt wykonany z czerwonej cegły i cio-
sanych bloków czerwonego piaskowca zwieńczony został licznymi tympanonami7. 
Osobliwym obiektem w całym zespole obu wymienionych odcinków jest dworzec 
w Kamieńcu Ząbkowickim (1873), który łączy cechy budowli obu krzyżujących 
się linii. Podobieństwo z dworcami magistrali podsudeckiej z lat 50. XIX wieku 
(Jawor, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie) tworzą liczne sterczyny, które wieńczą 
naroża w dwóch niesymetrycznych względem siebie skrzydłach oraz w elewacji 
korpusu. Dworzec, bogaty w liczne zdobienia elewacji w postaci ceglanych opasek, 

6 M. Zwierz (red.), Wrocławskie dworce kolejowe, Wrocław 2006, s. 275-278.
7 P. Dominas, Kolej Kłodzko – Kudowa-Zdrój, Łódź 2013, s. 86-91. 
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naczółków i wydatnego gzymsu arkadkowego, nie ma precedensu na całej linii 
Wrocław – Międzylesie, co najwyżej posiada kilka elementów wspólnych, takich 
jak ceglana elewacja z licznymi detalami typu rozety, fryzy kostkowe czy akrote-
riony rozmieszczone w obrębie naczółków wieńczących otwory okienne. Podobne 
zdobienia znalazły się na dworcach w Henrykowie, Kłodzku czy Bystrzycy Kłodzkiej, 
a także wielu innych dworcach w tej epoce. 

Na Górnym Śląsku również widoczny jest schemat odchodzenia od cech 
klasycyzujących na rzecz stylu przemysłowego. Dworce tego okresu są coraz rza-
dziej tynkowane, natomiast w stosunku do pierwszych dworców (np. w Gliwicach, 
Katowicach) następuje odejście od tympanonów czy boniowania elewacji oraz 
uproszczenie bryły do postaci korpusu flankowanego dwoma niesymetrycznymi 
skrzydłami. Dobry przykład stanowi tu dworzec Zabrze i Katowice-Murcki.

3. Okres stylistyki przemysłowej (surowe, ceglane dworce) – około 1880–1900
Trzeci okres przypada na dwie ostatnie dekady XIX wieku, kiedy rozbudowę 

kolei na Śląsku podejmuje państwo pruskie. Większość linii drugorzędnych, ze 
względu na ich dużą liczbę, budowano ograniczonym nakładem środków, dlatego 
też ornamentyka elewacji dworców redukowana była do minimum. Masowość 
powstających obiektów skłaniała do budowy na podstawie typowych projektów 
o sprawdzonym schemacie funkcjonalnym i estetycznym. Już koniec lat 70. XIX 
wieku przyniósł falę nowej architektury. Dworce budowano w modnej dla końca 
XIX wieku konwencji przemysłowej, o ceglanych elewacjach, zwanej przez ów-
czesnych Ziegelrohbau. Zwarte bryły obiektów dworcowych, często o kubicznym 
kształcie, początkowo otrzymywały dwu- lub wielospadowe dachy o lekko nachy-
lonych połaciach, na ogół nakrywane papą bitumiczną. Elewacje dla podkreślenia 
podziałów między kondygnacjami zdobiono skromnymi fryzami kostkowymi lub 
schodkowo ułożonymi fryzami koronującymi oraz występującymi w szczycie oku-
lusami. Rozwiązania stylistyczne najczęściej w obrębie parteru odwoływały się do 
stylu arkadowego.

Na Dolnym Śląsku granicę początkową nowej stylistyki wyznacza budowa kolei 
Wałbrzych – Kłodzko w latach 1877–1880; od tego momentu w architekturze dwor-
cowej powstają niemal wyłącznie dworce o cechach przemysłowych. Doskonałym 
przykładem ukazującym sposób wykonania dworców z lat 80. i 90. XIX wieku są 
dworce w Ścinawce Średniej, Kobierzycach, Szczytnej, Złotoryi, Jegłowej, Kowarach, 
Wąsoszu i wiele innych. Na Górnym Śląsku za przykład posłużyć mogą dworce 
w Głuchołazach, Racławicach Śląskich, Tułowicach i Prudniku. Charakterystyczną 
cechą dworców tego okresu jest ich stała rozbudowa, co wskazuje na trudną do 
przewidzenia na tym etapie skalę rozwoju przewozów kolejowych.

Z ostatnich lat XIX wieku na uwagę zasługuje dworzec Ruda Chebzie, zbudo-
wany na wzór przemysłowej hali fabrycznej w układzie bazylikowym. Jego stalowa 
konstrukcja ryglowa wypełniona cegłą dobrze komponowała się z przemysłową 
przestrzenią położonej w pobliżu kopalni Paulus.
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4. Eklektyzm neostylów – współwystępowanie stylu rodzimego z secesją, 
neobarokiem, wczesnym modernizmem – około 1900–1914

Przełom XIX i XX wieku przyniósł nową stylistykę w architekturze kolejowej. 
Liczne stacje powstawały w coraz mniejszych miejscowościach, co wiązało się z bu-
dową skromniejszych zespołów stacyjnych. Stosowana w minionej epoce ceglana 
surowa stylistyka o prostych, niemal kubicznych kształtach zostaje wyparta. Odtąd 
dworce uzyskują rozczłonkowane, nieregularne bryły, elewacje zyskują coraz wię-
cej płaszczyzn otynkowanych, przełamując sztywną ceglaną linię elewacji. Dworce 
nakrywają strome, ceramiczne dachy o mocno wysuniętych okapach, ozdobione 
różnego rodzaju lukarnami. 

Jednym z elementów stylistycznych, pojawiającym się na przełomie XIX i XX 
wieku, jest secesja (Jugendstil). Część dworców uzyskuje wyszukaną ornamentykę 
o nieregularnych liniach detali, we fryzach pojawiają się typowe dla secesji moty-
wy zoomorficzne (jaszczurki) czy roślinne. Przykładem dworców noszących cechy 
secesji są: Chojnów, Świdnica Przedmieście czy Świdnica Miasto. 

Charakterystyczny typ ornamentyki dworców z początku XX wieku to połączenie 
konstrukcji murowanej z drewnianą konstrukcją szkieletową szczytów. Urozmaicona 
snycerka to jeden z typowych elementów powstających wówczas obiektów. Zasto-
sowanie muru ceramicznego łączonego organicznie z fachwerkiem odwołuje się 
do modnego od połowy XIX wieku Heimatstilu, powstającego na bazie fascynacji 
budownictwem wiejskim8. Szczególnym przykładem tego rodzaju architektury na 
Śląsku są dworce na podgórskich szlakach kolejowych, np. na linii Jedlina-Zdrój 
– Świdnica, Kłodzko – Stronie Śląskie czy Złotoryja – Chojnów.

Nieco rzadziej styl rodzimy stosowano na Górnym Śląsku, choć i tutaj można 
znaleźć przykłady analogiczne do realizacji dolnośląskich, jak np. w dworcach Głubczyce 
Las, Nowa Cerekwia czy Jastrzębie-Zdrój. Istotną cechą łączącą szczególnie sudeckie 
dworce zbudowane w pierwszej dekadzie XX wieku było pionowe odeskowanie elewacji 
w obrębie górnych kondygnacji, których zadaniem estetycznym było wtopienie zabu-
dowań w lokalną, górską architekturę mieszkaniową. Dobrym przykładem są dworce 
na linii Jelenia Góra – Lwówek Śląski lub dworzec w Szklarskiej Porębie Górnej. 
Wymienione wyżej cechy, wpisujące się w nurt szeroko pojętego stylu rodzimego, 
często stosowano w miejscowościach uzdrowiskowych, stąd w odniesieniu do tych 
dworców utarło się określenie architektury uzdrowiskowej. Przykład stanowią dworce 
Duszniki-Zdrój, Piechowice, Jelenia Góra, Cieplice czy Jerzmanice-Zdrój.

Nietypowym obiektem dworcowym z końca XIX wieku, znamionującym nadej-
ście omawianej stylistyki dworcowej, był oddany do użytku w 1899 roku kompleks 
dworcowy Opole Główne. Ze względu na reprezentacyjność miejsca otrzymał wy-
kwintną, eklektyczną bryłę w konwencji neomanieryzmu niderlandzkiego. Zbliżoną 
architekturę uzyskał również istniejący w latach 1897–1927 dworzec w Bytomiu. 

W ostatniej dekadzie przed I wojną światową na fali modnej na początku XX 
wieku secesji na terenie Śląska pojawiają się dość rzadkie w dotychczasowym bu-

8 Więcej: P. Dominas, Kolej Wolsztyn – Luboń (Poznań), Łódź, 2011, s. 12-13. 
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downictwie kolejowym dworce o cechach neobarokowych, nawiązujące do dworków 
ziemiańskich. Ich główną cechą były mansardowe dachy, bawole oka w połaciach 
dachowych czy tympanony umieszczone w szczytach. Przykładami realizacji neoba-
rokowych są dworce Chorzów Batory, Rybnik, Paruszowiec, Międzybórz Sycowski, 
a także powstały w 1912 roku dworzec w  Ludwikowicach Kłodzkich9. 

5. Modernizm – 1918–1943
Wybuch I wojny światowej i przemiany cywilizacyjne, jakie za sobą niosła, 

sprawiły, że rozwój kolei na całym świecie osiągnął swoje apogeum10. Pojawiająca 
się moda na transport samochodowy oraz lotniczy, jak również powojenny kryzys 
gospodarczy sprawiły, że drastycznie spadła liczba wznoszonych dworców kolejowych. 

W wymiarze ideologicznym już na początku XX wieku w wielu krajach trwała 
dyskusja zmierzająca do wytworzenia w architekturze nowej jakości dystansującej 
się od XIX-wiecznego historyzmu. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej 
pojawiały się pierwsze znamiona tworzenia architektury kolejowej w nowej uprosz-
czonej konwencji wczesnego modernizmu. Na terenie Śląska władze kolejowe 
zaplanowały przebudowę kilku dworców w stylu modernistycznym; należą do nich 
Görlitz, Legnica, Kędzierzyn-Koźle, Gliwice. 

Następuje stopniowe odchodzenie od form stosowanych przed I wojną świato-
wą poprzez uproszczenie zestawianych modułów, które często przechodzą w formy 
coraz bardziej kubiczne. Dobrym przykładem jest zestawienie dworca Chorzów 
Batory (1913), który zawiera w sobie wiele cech wczesnego modernizmu, z dwor-
cem Gliwice (1923–1925), który za sprawą zredukowania w elewacji linii krzywych 
oraz uproszczeniu bryły zawiera wyraźne cechy modernistyczne. Oba przypadki 
ukazują że przemiany następują stopniowo, podążając za ogólnymi tendencjami 
panującymi w budownictwie. 

W latach 20. XX wieku w elewacjach modernistycznych obiektów dworco-
wych następuje rezygnacja z typowej dla XIX-wiecznego historyzmu ornamentyki. 
Początkowo dworce nakrywają obszerne czterospadowe, ceramiczne dachy, po-
przecinane lukarnami lub bawolimi oczami (Gliwice, Kędzierzyn-Koźle). Pod koniec 
lat 20. XX wieku budowane dworce nabierają nowej formy. Uproszczone elewacje 
pozbawione są zbędnej ornamentyki. Na ogół uzyskiwały ceglane płaszczyzny. 
W rozmieszczeniu wykrojów okiennych i drzwiowych przeważa symetria (Bytom, 
Strzelce Opolskie, Sulików). Budynki nakrywają pulpitowe lub wielopłaszczyzno-
we dachy. Stopniowo odchodzi się od linii krzywych. W architekturze kolejowej 
doby modernizmu, zgodnie z założeniem programowym całego nurtu, istotą jest 
funkcjonalność budowli11.

9 P. Dominas, Kolej Wałbrzych – Kłodzko, Łódź 2010; P. Dominas, Kolej w prowincjach poznańskiej 
i śląskiej – mechanizmy powstawania i funkcjonowania do 1914 roku, Łódź 2013, s. 201-239. 

10 P. Kumelowski, Słów kilka o zamykaniu linii kolejowych…, Parowozik 3/1991, s. 5.
11 Por. M. Urbaniak, Zabytkowa stacja kolejowa Gniezno. Od Kolei Górnośląskiej do programu Otto, 

Łódź 2010, s. 115-148.
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Podsumowując, wskazać należy, że kolejowe dziedzictwo materialne Śląska 
na przestrzeni stu lat intensywnego powstawania przeszło poważną ewolucję. Po-
cząwszy od nieco sztucznego wzorowania się na neostylach historycznych, gdzie 
stosowano neoklasycyzm i neogotyk, przez formy industrialne, w których domino-
wały surowe uproszczone bryły o ceglanych elewacjach, po stylistykę eklektyczną 
czerpiącą z różnych trendów architektonicznych, takich jak styl rodzimy, secesja 
czy modernizm. W każdym z okresów w architekturze kolejowej Śląska istniał 
wspólny mianownik zakładający optymalne rozwiązania funkcjonalne, dostosowane 
do potrzeb użytkowników. W architekturze kolejowej przez cały omawiany okres 
odzwierciedla się postęp cywilizacyjny zmierzający do redukcji kosztów budo-
wy i upraszczania formy, jednak bez pozbawienia budowli wyczucia kompozycji 
przestrzennej, odpowiedniego detalu i solidnego budulca. Ostatni z wymienionych 
czynników sprawił, że w wielu przypadkach, pomimo braku prowadzenia znaczących 
działań konserwatorskich, architektura kolejowa przetrwała we względnie dobrym 
stanie do czasów współczesnych. 
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Bogdan Jasiński 
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Zakłady przemysłowe  
na Śląsku Opolskim przed 1945 r.  
i ich aktualny stan zachowania

Historia społeczno-gospodarcza Górnego Śląska dotycząca rozwoju indu-
strialnego od połowy XIX w. do 1945 r. należy nadal do zagadnień mało 

rozpoznanych. Historycy polscy i niemieccy w swoich pracach skupili się głównie na 
obszarze tzw. Czarnego Śląska, gdzie funkcjonował rozbudowany przemysł wydo-
bywczy i hutniczy. Przedmiot zainteresowania niniejszego artykułu stanowi historia 
obiektów industrialnych w pozostałej części Górnego Śląska, obejmującej powiaty: 
opolski, niemodliński, prudnicki, głubczycki, strzelecki, kozielski, raciborski, namy-
słowski, oleski, dobrodzieński. Nie można w tym miejscu pominąć również powiatów 
nyskiego, grodkowskiego i kluczborskiego, co prawda historycznie i geograficznie 
związanego z Dolnym Śląskiem, ale wchodzącego w skład rejencji opolskiej. 

Dla potrzeb tego artykułu zakreślony obszar będzie umownie nazywany Ślą-
skiem Opolskim (poza Czarnym Śląskiem część rejencji opolskiej, która po III 
powstaniu śląskim pozostała w Niemczech). Większość opracowań powstałych na 
temat rozwoju industrialnego tego terytorium została wydana w języku niemieckim. 
Z racji polityczno-propagandowych (do 1945 r. były to tereny zamieszkałe głównie 
przez Niemców) zagadnieniu temu w polskiej literaturze historycznej przed 1990 
r. poświęcano niewiele miejsca. Począwszy od 1997 r. w kilku śląskich muzeach 
zorganizowano wystawy poświęcone historii przemysłu na Śląsku1. W lokalnych 
gazetach zaczęły się pojawiać artykuły omawiające dawne obiekty przemysłowe 
i ich aktualny stan zachowania. W ostatnich latach ukazało się wiele prac mono-
graficznych dotyczących omawianej tematyki. Wielu regionalistów zadało sobie 

1 1997 r. Muzeum Wsi Opolskiej, Kufel piwa – wystawa o browarnictwie na Śląsku; 2010 r. Muzeum 
Etnograficzne we Wrocławiu, Dobra marka – krocie warta – wystawa poświęcona wizerunkom dawnych 
zakładów między innymi na terenie Śląska; 2013 r. Muzeum w Raciborzu, Najlepsze raciborskie – 
wystawa o dawnych raciborskich zakładach przemysłowych.
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trud opisania, udokumentowania ikonograficznego (fotografie), a nawet zinwen-
taryzowania zabudowań poprzemysłowych. Duża ilość informacji i dokumentacji 
została zamieszczona na rzetelnie prowadzonych portalach internetowych. Nieste-
ty, oprócz największych fabryk i zakładów, których reprodukcje zamieszczano na 
drukach reklamowych, pocztówkach, wiele z tych obiektów nie jest powszechnie 
znanych. Część z nich funkcjonuje do dzisiaj, wiele zakładów zamknięto w latach 
1990–2010, a jeszcze inne zostały zniszczone w wyniku działań wojennych. Za-
sadniczym celem artykułu jest przedstawienie skróconej wersji historii obiektów 
przemysłowych Śląska Opolskiego oraz czynników, jakie miały wpływ na ich stan 
zachowania. Jako materiał badawczy wykorzystano bogate zbiory ikonograficzne: 
papiery firmowe, ilustracje książkowe, zdjęcia oraz artykuły i opracowania, doty-
czące konkretnych branż.

Warzenie piwa miało na Śląsku Opolskim wieloletnią tradycję. W połowie XIV 
w. został założony browar w Namysłowie2. Aż do połowy XIX w. wytwarzane piwo 
charakteryzowało się jednak niską jakością i krótkotrwałym okresem przydatności 
do spożycia. Udoskonalenie słodowania oraz upowszechnienie gotowania brzęczki 
i dolnej fermentacji (po 1842) spowodowało, że w XIX w. piwowarstwo przerodziło 
się w przemysł. Modernizowano stare browary, otwierano duże nowoczesne zakłady 
wyposażone w maszyny parowe. Przejęty w 1824 r. przez rodzinę Friedländerów 
Oppelner Schloßbrauerei należał w 1870 r. do pierwszej dziesiątki najlepiej pro-
sperujących browarów na Śląsku3. W 1836 r. został otwarty największy opolski 
browar Haymanna Pringsheima4.

Pod koniec XIX i na początku XX w. prężnie funkcjonowały browary: Schloß-
brauerei w Raciborzu, A. Haselbacha w Namysłowie, A. Weberbauera w Głub-
czycach, Friedländera w Opolu, Friedenthala w Goświnowicach, Maxa Schefflera 
w Grodkowie. W 1910 r. na całym Śląsku było czynnych 516 browarów5. Przy-
łączenie w 1911 r. do Opolskiego Browaru Akcyjnego (uprzednio browar Pring-
sheima) browaru Friedländera doprowadziło do powstania największego potentata 
na rynku piwnym Śląska Opolskiego. Po 1918 r., w wyniku utraty rynków zbytu 
oraz wielkiego kryzysu gospodarczego lat 30. wiele zakładów upadło lub zostało 
przejętych przez większe firmy. Tak stało się z Opolskim Browarem Akcyjnym, 
który zmienił w 1928 r. nazwę na Schultheiss-Patzenhofer A.G.6. W 1935 r. na 
Śląsku Opolskim funkcjonowało 25 browarów i 19 słodowni7. Działania wojenne 
spowodowały ogromne straty w przemyśle piwowarskim, np. browar opolski zo-
stał pozbawiony maszyn, które w ramach reparacji wojennych zagarnęli Rosjanie. 
Produkcję piwa wznowiono w pięciu zakładach: w 1946 r. w Niemodlinie i Brzegu, 
w 1949 r. w Namysłowie, w 1950 r. w Raciborzu, a w 1951 w Głubczycach. W słód 

2 I. Mazur, E. Oficjalska, Kufel piwa. Katalog wystawy o piwowarstwie, Opole 1997, s. 18.
3 A. Urbanek, Historia piwowarstwa w Opolu i okolicach, Nürnberg–Opole 2004, s. 21-23.
4 Ibidem, s. 35.
5 I. Mazur (zob. przypis 2), s. 16.
6 A. Urbanek (zob. przypis 3), s. 52.
7 I. Mazur (zob. przypis 2), s. 18.
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zaopatrywano się w lokalnych słodowniach8. W 1976 r. budynek opolskiego bro-
waru wysadzono w powietrze. Po 1990 r. stopniowo zostały zamknięte wszystkie 
słodownie oraz browary w Niemodlinie i Głubczycach. Czasowo unieruchomiony 
był browar w Raciborzu. Aktualnie na obszarze Śląska Opolskiego działają dwa 
zakłady piwowarskie: w Namysłowie i Raciborzu. Budynki pozostałych obiektów 
popadają w ruinę (Niemodlin, słodownie: Goświnowice, Nysa) lub są systema-
tycznie likwidowane (Głubczyce)9.

Do XVI w. najczęściej spożywanym alkoholem było piwo. Wódka stała się 
popularna w kręgach konsumenckich w epoce renesansu. Z gorzelnictwa czerpały 
znaczne dochody klasztory, szlachta i cesarz. Produkcja wódki była jednak czę-
sto domeną Żydów. W 1656 r. Żydzi dzierżawili na samym tylko Górnym Śląsku 
przeszło sto gorzelni. W XIX w. zaczęły powstawać duże gorzelnie o charakterze 
przemysłowym. W 1885 r. na Śląsku Opolskim działało ponad 120 dużych i śred-
nich gorzelni, zlokalizowanych przeważnie przy dobrach szlacheckich i majątkach 
ziemskich10. Duże wytwórnie wódki i spirytusu funkcjonowały w połączeniu ze 
słodowniami, młynami miejskimi, fabrykami octu i musztardy, jak w przypadku 
firm J. Schlessingera w Raciborzu, J. Mahlich & Muche w Wołczynie, Giesmanns-
dorfer Fabriken E. v. Falkenhausen & Friedenthal w Goświnowicach, Kreuzburger 
Spiritusfabrik Bruno Lebrecht w Kluczborku. Oprócz wódki spożywano na Śląsku 
Opolskim duże ilości mocnego, gęstego i słodkiego likieru. Uznane trunki tego 
gatunku wytwarzały firmy J. J. Berlinera z Głubczyc i M. Wernera z Kietrza11. 
Załamanie produkcji w przemyśle gorzelniczym nastąpiło w wyniku kryzysu go-
spodarczego w latach 30. XX w. Spore zniszczenia powstały w wyniku działań 
wojennych, reparacji wojennych i szabrownictwa. Część z obiektów została z czasem 
zdewastowana przez nowych użytkowników – pracowników PGR-ów i rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych. W wielu z nich kontynuowano jednak produkcję spirytu-
su. Do największych należały zakłady w Kielczy, Kopicach, Pawłowicach, Uszycach, 
Bodzanowicach. Po 1995 r. w gorzelnictwie nastąpił kryzys, co doprowadziło do 
tego, że z 52 zakładów zlokalizowanych w woj. opolskim czynny pozostał tylko 
jeden (Bodzanowice). Nieużytkowane obiekty ulegają w większości dewastacji, 
park maszynowy jest wyprzedawany. Gorzelnie, w których zaprzestano produkcji 
w latach 50. i 60. rozebrano lub popadły w ruinę. W kilku przypadkach budynki 
zakupili prywatni inwestorzy i aktualnie pełnią inną rolę, np. w gorzelni w Opolu-
-Bierkowicach zlokalizowany jest zakład mechaniki pojazdowej. Podejmowane są 
próby uruchomienia zabytkowej neogotyckiej gorzelni w Kopicach12.

Po pierwszych winnicach pozostały dziś na Śląsku Opolskim wyłącznie nazwy 
miejscowe: Winna Góra, Winiary, Winów, Winogród. Deficyt win na szlacheckich, 
mieszczańskich i kościelnych stołach uzupełniano sprowadzając je z zagranicy. Na 

8 Ibidem, s. 22.
9 Badania terenowe autora – 2013.
10 G. Wawoczny, Kuchnia raciborska, Racibórz 2005, s. 339-341.
11 Materiały ikonograficzne z kolekcji autora.
12 Zob. przypis 9.
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Górny Śląsk docierały głównie wina węgierskie i morawskie. W XIX w. nastąpił 
znaczny rozwój lokalnych hurtowni winiarskich. W 1813 r. w Raciborzu powstała 
firma Traube & Sohn, przejęta w 1872 r. przez Felixa Przyszkowskiego. W 1910 r. 
w magazynach tej firmy znajdowało się 600 000 litrów wina w beczkach i około 
400 000 butelek, a specjalizowała się ona w imporcie win z Górnych Węgier i rejo-
nu Tokaju. Po II wojnie światowej produkcję win i miodów pitnych kontynuowały 
Raciborskie Zakłady Spożywcze Przemysłu Terenowego, a potem Prodryn. Budynki 
winiarni przetrwały do dzisiaj13. W Opolu od 1873 r. działała firma Gebrüder Prüfer, 
niesłusznie używająca tytułu najstarszej rozlewni win na Śląsku Opolskim. Niestety 
winiarnia ta została zniszczona w wyniku działań wojennych14. 

Moda na palenie fajek i cygar upowszechniła się na Śląsku w XVIII stuleciu. 
W 1889 r. w Raciborzu działało szesnaście fabryk cygar i tabaki. Najsłynniejsza z nich 
była fabryka tabaki Josepha Domsa, założona na początku XIX w. Produkowano 
w niej początkowo znaną w całych Niemczech Schnupftabak i Kautabak. Od 1910 r. 
firma zaczęła wytwarzać papierosy, z których najbardziej ceniono marki Achmed 
i Eichendorff. Przed I wojną światową Domsowie dawali zatrudnienie ośmiuset 
pracownikom15. W 1848 r. powstała inna duża raciborska firma – Hermann Rei-
ners & Söhne, produkująca cygara. Reiners w 1902 r. wytwarzał 110 mln cygar 
rocznie i zatrudniał 2200 pracowników. Cygara wytwarzano również w fabrykach 
Carla Gaebla, Samuela Glasera, Fröhlich & Co., filii Otto Detera z Wrocławia. 
W 1924 r. we wszystkich miejscowych fabrykach tytoniu pracowało blisko cztery 
tysiące osób. W 1934 r. upadła firma Reinersa, ale do 1945 r. produkcję kontynu-
owała spółka pracownicza16. Po wojnie funkcjonował tu przez pewien czas zakład 
produkcji AGD. Z dawnej fabryki Reinersa zachował się zespół dwóch budynków 
fabrycznych – obecnie sklep z tanią odzieżą i dom właściciela. Z budynków firmy 
Domsa ocalała część zabudowy fabrycznej, mieszczącej obecnie różne hurtownie 
i sklepy17. W wielu innych miastach i małych miejscowościach Śląska Opolskiego 
prosperowały niewielkie fabryki, wytwórnie i składy cygar, np.: Fritza Salingera, 
Franza Kontnego i Karla Krupskiego w Opolu18.

Prawdziwą rewolucję w przemyśle spożywczym wywołało opracowanie tech-
nologii pozyskania cukru z melasy buraczanej. Jako pierwszą na Śląsku Opolskim 
uruchomiono rafinerię i cukrownię w Kujawach k. Krapkowic. Ok. 1850 r. do 
zakładu doprowadzono linię kolejową, co stanowiło znaczne osiągnięcie, zważyw-
szy na fakt, że pierwszą linię kolejową na Śląsku uruchomiono zaledwie osiem 
lat wcześniej. Obiekt aktualnie nie istnieje. Zlikwidowano również zabudowania 
powstałej w 1854 r. cukrowni w Rozwadzy i zbudowanej w 1864 r. cukrowni 
w Reńskiej Wsi. Obie, podobnie jak zakłady w Wojnowicach i Pietrowicach Wiel-

13 G. Wawoczny (zob. przypis 10), s. 344-345.
14 Zob. przypisy 9 i 11.
15 G. Wawoczny (zob. przypis 10), s. 344-345.
16 Ibidem.
17 Zob. przypis 9.
18 Zob. przypis 11.
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kich, zaprzestały działalności w latach 20. XX w., w wyniku rozbudowy zakładu 
w Ciężkowicach19. Największe opolskie cukrownie otwarto w latach 1870–1883: 
Racibórz w 1870, Baborów w 1880, Otmuchów w 1881 r. Wszystkie wymienione 
firmy dobrze prosperowały aż do lat 90. XX w., z niewielkimi przerwami w czasie 
światowego kryzysu gospodarczego lat 30. XX w. Po 2003 r. opolskie cukrownie 
stopniowo weszły w skład holdingu Polski Cukier, a następnie sprzedane zostały 
grupie kapitałowej Südzucker. Südzucker doprowadził do upadłości czterech za-
kładów. W 2008 r. zlikwidowano cukrownię w Raciborzu, w 2009 w Baborowie 
i w 2011 w Otmuchowie. Całkowicie wyburzono zabudowania fabryczne w Raciborzu 
i Otmuchowie, częściowo w Baborowie i Lewinie Brzeskim. Funkcjonuje jedynie 
cukrownia w Ciężkowicach, wyposażona w nowsze linie technologiczne. Z dawnej 
zabudowy tego zakładu zachowało się zaledwie kilka obiektów20.

Bezpośrednio z pojawieniem się nowej technologii uzyskania cukru związany 
był rozwój przemysłu cukierniczego. W 1828 r. Felix Sobtzick otworzył pierwszą 
kawiarnię w Raciborzu. Zastosowanie nowoczesnych maszyn parowych spowo-
dowało, że Sobtzick i jego potomkowie przekształcili małą firmę w największą 
na Śląsku fabrykę czekolady, kakao, pierników, ciastek i marcepanu. Stopniowo 
zwiększano zatrudnienie w zakładzie. W 1868 r. w fabryce pracowało 28 osób, 
w 1900 r. 400 osób, a w 1910 r. 1262 osoby. Fabryka Sobtzicka ogłosiła upadłość 
pod koniec lat 20. XX w. Do dziś zachował się główny budynek fabryki – siedziba 
Urzędu Miasta oraz osiedle domów pracowniczych21. W Raciborzu istniały ponad-
to inne duże zakłady cukiernicze: Hermana Preissa, Wedekinda, Rohlappa & Co., 
Bernharda Niedopila – specjalizujące się w wytwarzaniu różnego rodzaju owoców 
kandyzowanych, cukierków i wyrobów czekoladowych. Do dzisiaj ocalał budynek 
fabryczny Wedekinda, Rohlappa & Co. oraz pojedynczy budynek z zakładu Pre-
issa, reszta zabudowań uległa zniszczeniu w trakcie walk o Racibórz w 1945 r.22. 
Fabrykę czekolady Goldsiegla lokowano w dawnych zabudowaniach fabryki mebli 
A. Tschaudera. Po II wojnie światowej otwarto w tym miejscu Fabrykę Cukrów 
i Czekolady Ślązak23. Obecnie w części zabudowań mieści się hurtownia taniej 
odzieży, w reszcie dyskont Biedronka24. 

Pierwsze wielkie manufaktury tkackie pojawiły się na Śląsku w XVIII w. Wypo-
sażenie zakładów w maszyny parowe spowodowało bardzo dynamiczny rozwój tej 
branży. Największe zakłady tkackie na Śląsku Opolskim zostały założone w 1846 r. 
przez Samuela Fränkla w Prudniku. Istniejące hale produkcyjne wybudowane zostały 
w dwóch etapach: w latach 1862–1880 oraz w okresie 1890–1914. Tuż przed I wojną 
światową zakład prowadzony przez Maxa Pinkusa zatrudniał 4 tysiące pracowników. 
Rocznie wytwarzał 4 miliony metrów obrusów i 3,5 mln metrów ręczników. W 1936 r. 

19 Zob. przypisy 9 i 11.
20 Zob. przypis 9.
21 G. Wawoczny (zob. przypis 10), s. 71-72.
22 Zob. przypis 9.
23 G. Wawoczny (zob. przypis 10), s. 72-73; zob. przypis 11.
24 Zob. przypis 9.
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zakład został przejęty przez państwo niemieckie. Po 1945 r. część wyposażenia 
w ramach reparacji wywiozło wojsko radzieckie. Odbudowa i rozbudowa zakładu 
trwała do 1949 r. Początkowo firma nosiła nazwę Zakłady Przemysłu Bawełniane-
go, a w 1965 r. dodano doń człon Frotex25. W 2010 roku Frotex ogłosił upadłość. 
Pozostały zabudowania fabryczne, nieużytkowane ulegają stałej destrukcji26.

W Krapkowicach działały trzy zakłady papiernicze założone w latach 1900–1903: 
Papierfabrik Krappitz AG – producent papieru gazetowego; Gräflich Henckel’sche 
Cellulose und Papierfabrik Krappitz AG – producent celulozy; Graf Haugwitz’sche 
Holzstoff Pappenfabrik Krappitz – producent tektury i papy. W okresie I wojny 
światowej wytwarzano głównie celulozę wykorzystywaną w przemyśle zbrojenio-
wym oraz tekstylnym. W 1920 r. fabryka papieru, a w 1922 r. zakład Henckel von 
Donnersmarcka przejęte zostały przez spółkę akcyjną Hartmann u. Co Zellstoff- 
und Papierbetrieb GmbH (później Natronzellstoff- u. Papierfabriken AG). Podczas 
kryzysu gospodarczego w obu krapkowickich zakładach zredukowano zatrudnienie 
do jednej trzeciej. Dojście Hitlera do władzy spowodowało ożywienie gospodar-
cze. W 1938 r. koncern Hartmanna zatrudniał 2800 osób, a fabryka Haugwitza 
280. W 1945 roku zakłady papiernicze w Krapkowicach przejęła fabryka celulozy 
i papieru w Kaletach. Część maszyn została zniszczona przez wojska radzieckie. 
Zakłady wznowiły produkcję w 1946 roku27. Po przeprowadzeniu prywatyzacji za-
kłady przejęła fińska firma Metsä Tissue.

W Raciborzu działały dwa fabryki papieru i wyrobów papierniczych: Hugo Schuck 
& Comp. i Hermanna Ulbricha. W 1902 r. Gloger i Menthner założyli zakłady papier-
nicze w Głuchołazach. Po I wojnie światowej papiernia ta należała do największych 
producentów papieru gazetowego na Śląsku. W 1946 r. przejęta przez państwo polskie 
funkcjonowała w tej formie do 1991 r., kiedy to uległa przekształceniu w Głuchołaskie 
Zakłady Papiernicze Sp. z.o.o., produkujące papier toaletowy28. 

Przemysł chemiczny należał w XIX w. do najdynamiczniej rozwijających się 
gałęzi gospodarki. Z jednej strony istniało coraz większe zapotrzebowanie na luksu-
sowe wyroby perfumeryjne, środki czystości, z drugiej na preparaty farmaceutycz-
ne. Mieszkańcy Śląska korzystali zatem z produktów znanych zagranicznych firm, 
jak i lokalnych wytwórców. Mydło, artykuły chemiczne i perfumeryjne wytwarzały 
nieistniejące już zakłady: Heinricha Luxa z Głuchołaz czy też Adolpha Hoffmana 
z Raciborza. Na Śląsku funkcjonowało wiele wytwórni świec. Do najbardziej zna-
nych należały założone w II połowie XIX w.: fabryka Carla Wolffa w Nysie, Antona 
Sobtzicka w Raciborzu oraz Franza Fuchsa w Głogówku (przejęta później przez 
Wolffa). Większość zabudowań fabrycznych została zniszczona podczas działań 
wojennych29. 

25 <http://opolskie.regiopedia.pl/wiki/historia-firmy-frotex>.
26 Zob. przypis 9.
27 < http://opolskie.regiopedia.pl/wiki/zaklady-papiernicze-w-krapkowicach>.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
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Duże zakłady chemiczne zlokalizowane były w Raciborzu. Warto tu wspo-
mnieć o trzech fabrykach: A. Hodurka (założona w 1856 r.), J. Jacobowitza oraz 
Theodora Pyrkoscha (tzw. Ceres)30. W Blachowni powstały w czasie II wojny 
światowej zakłady produkujące benzynę syntetyczną. Zostały zniszczone w wyniku 
nalotów w 1944 r. Maszyny w ramach reparacji wojennych zdemontowały wojska 
radzieckie31. W 1952 r. uruchomiono Zakłady Koksownicze Blachownia, działające 
do dzisiaj. Utworzone w latach 1930–1932 Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach 
są aktualnie największym producentem koksu w kraju. W 2010 r. zmienił się  ich 
właściciel, jest nim – ArcelorMittal Poland S.A.32.

 Jedną z wiodących gałęzi gospodarki na Śląsku Opolskim był przemysł 
wapienniczy i cementowy. Pierwsze piece typu szybowego pojawiły się na Ślą-
sku Opolskim w XIX w. W 1840 r. ośrodkami produkcji były: Opole (9 pieców), 
Krapkowice (1821 r. – 4 piece, 1860 r. – następnych 5 pieców), Gogolin, Otmęt, 
Strzelce Opolskie (po 1 piecu). Według Triesta ok. 1860 r. w powiecie strzelec-
kim istniało 51 pieców, a w opolskim 35 pieców33. Rozwój Kolei Górnośląskiej 
spowodował powstanie ośrodka wapienniczego w Gogolinie. W 1880 r. w rejonie 
Gogolina czynnych było ok. 70 pieców wapienniczych, w rejonie Kamienia Śląskiego 
– 14. Zakład w Górażdżach powstał ok. 1860 r. jako Gorasdzer Kalkwerke H. Graf 
Haugwitz zu Gorasdze i sąsiadował z istniejącą od ok. 1820 r. firmą Schlesische 
Kalk- u. Zementindustrie A.G. Zachowały się piece szybowe w Górażdżach: bateria 
dwóch podwójnych pieców na terenie zakładu produkcyjnego Górażdże, dwa piece 
w sąsiedztwie linii kolejowej oraz najstarszy, wzniesiony w 1858 r. (nieczynny od 
1945 r.). Na terenie zakładu istniało 5 pieców kręgowych Hoffmanna rozebranych 
w latach 1966–1971. Największe skupisko wapienników zachowało się pomiędzy 
Gogolinem a Górażdżami. Piece te od wielu lat egzystują w formie trwałej ruiny, 
która ulega powolnej destrukcji34. 

W 1857 r. została w Opolu wybudowana cementownia F. W. Grundmanna, 
w 1865 r. H. Pringsheima w Nowej Wsi Królewskiej, w 1871 r. rozpoczęto budowę 
cementowni Groszowice, w 1872 r. powstała cementownia Opole-Port (dzisiejsza 
Odra), w 1884 r. cementownia A. Giesla, w 1901 r. – druga cementownia w Nowej 
Wsi Królewskiej (późniejsza Bolko), w 1906 r. cementownia Opole-Miasto (późniejsza 
Piast), w latach 1906–1907 bliźniacze cementownie Silesia i Wróblin, w 1889 r. 
w Szymiszowie i w 1898 r. w Strzelcach Opolskich. W 1893 r. cementownie opol-
skie utworzyły spółkę akcyjną Verband Oberschlesischer Portlandzementfabriken, 
skupiającą w 1910 r. 11 cementowni o łącznej wydajności 1 mln ton cementu 
rocznie. Cementownie opolskie zatrudniały w 1911 r. 2800 osób. Utrata wielu 
rynków zbytu po I wojnie światowej stała się przyczyną przejściowego kryzysu. 

30 Zob. przypis 11.
31 Badania terenowe autora – 2012.
32 <http://pl.wikipedia.org/wiki/Koksownia_Zdzieszowice>.
33 F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien, 1864.
34 <http://www.nid.pl/pl/Regiony/Opolskie/Zabytki_w_regionie/#Wapiennicze_piece_szybowe>.



191

Dojście Hitlera do władzy i gwałtowny rozwój inwestycji budowlanych spowodo-
wał ponowny wzrost zapotrzebowania na cement. W trakcie reparacji wojennych 
wojska radzieckie poważnie uszkodziły większość opolskich cementowni. Jedynie 
w Groszowicach ocalał park maszynowy, co umożliwiło uruchomienie produkcji 
w 1945 r. Do 1948 r. przywrócono przedwojenną sprawność produkcyjną trzem 
cementowniom, a ich łączna produkcja wynosiła 493 tys. ton cementu. Trzy cemen-
townie nie wznowiły produkcji (całkowity demontaż maszyn i urządzeń: Wróblin, 
Silesia, Opole-Port). Dwóch pierwszych nie odbudowano. Cementownię Opole-Port 
zmodernizowano i oddano do użytku w 1951 r. pod nową nazwą Odra. Obecnie 
na miejscu cementowni A. Giesla znajduje się magazyn przedsiębiorstwa Elmet, 
a w pozostałej części posesji wybudowano szkołę. Na terenie byłej cementowni 
Pringsheima zlokalizowany jest zakład Ovita Nutricia. Cementownia Bolko swoją 
działalność zakończyła w styczniu 1979 roku. Ze względu na wyczerpanie się złoża 
i wysoką uciążliwość zakładu w 1978 r. postanowiono zlikwidować cementownię 
Piast. W roku 1998 został zamknięty zakład w Groszowicach, a budynki w więk-
szości wyburzono. Aktualnie w Opolu działa jedynie gruntownie zmodernizowana 
cementownia Odra35.

Opatentowanie przez Hoffmanna pieca kręgowego miało doniosłe znaczenie 
dla rozwoju przemysłu cegielnianego. Na Śląsku Opolskim najwięcej cegielni po-
wstało na przełomie XIX i XX w. W 1907 r. liczba cegielni wynosiła 303. W 1929 r. 
było ich 141, a dziesięć lat później 127. W 1928 r. wyprodukowano 812 milionów 
cegieł. W 1957 r. na terenie Opolszczyzny działały 53 zakłady produkujące 223 
miliony cegieł. Niestety po 1990 r. wiele zakładów zostało zamkniętych. W 2010 r. 
z 14 istniejących obiektów tylko 7 było czynnych36. Wchodząca kiedyś w skład 
firmy Thalera z Lewina Brzeskiego cegielnia w Szydłowie jest jedynym aktualnie 
czynnym zakladem. Zniszczone zostały wielkie obiekty w Sławicach, Zieleńcu, 
Pokoju, Popielowie. Istnieją cegielnie w Dobrzeniu Wielkim, Jełowej, Niemodlinie, 
Błachowie – nieczynne lub czasowo zamknięte37.

W Tułowicach niszczeją budynki zakładowe oraz szkoły zakładowej przy fabryce 
porcelany Reinholda Schlegelmilcha, wybudowanej w 1889 r. Ta nowoczesna fabryka 
porcelany stołowej produkowała głównie na rynki zagraniczne, między innymi do 
Stanów Zjednoczonych. Produkcję porcelany przerwano w 1945 r. W 1946 r. linię 
produkcyjną przestawiono na wytwarzanie porcelitu stołowego (Zakłady Porcelitu 
Stołowego Tułowice)38. Wybudowanie nowego zakładu w latach 70. XX w. przy-
niosło kres działalności starej fabryki. W 2004 zakład ogłosił upadłość. W części 
budynków starej fabryki działają niewielkie wytwórnie wyrobów ceramicznych. 
Dewastacji podlegają budynki szkoły i główne hale fabryczne39.

35 < http://nwk.dziadekfilm.pl/strona40.html>.
36 K. Czartoryski, E. Wijas-Grocholska, Cegielnie na Śląsku Opolskim, Opole 2006.
37  Zob. przypisy 9 i 31.
38  M. i E. Woźniak, Od Tillowitz do Tułowic, Tułowice 2007.
39  Zob. przypis 9.
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Powstała w 1755 r. huta szkła w Murowie dopiero w XIX w. zyskała na zna-
czeniu, zwłaszcza po przejęciu jej przez władze pruskie w 1811 r. Produkowano 
w niej szkło taflowe, szkło prasowane40. Po II wojnie światowej nosiła nazwę Huta 
Szkła Okiennego Janina, a przekształciła się w 1995 r. w Vitroterm. Znaczna część 
starej zabudowy fabrycznej została zniszczona41. 

W 1754 r. w Ozimku otwarto najstarszą hutę żelaza na Śląsku, zwaną do 
1945 r. Małapanew. W 1827 r. jej pracownicy wybudowali słynny żeliwny most 
wiszący na Małej Panwi. Produkty zakładu przez wiele lat należały do najbardziej 
poszukiwanych w Niemczech. Po 1945 r. część parku maszynowego została 
wywieziona przez wojska radzieckie. Po wojnie w zakładzie kontynuowano pro-
dukcję42. W latach 90. XX w. powstała firma Huta Małapanew Sp. z.o.o., przemia-
nowana w 2001 r. na Małapanew S.A. Zakład znacznie zredukował zatrudnienie. 
Większość z dawnych zabudowań fabrycznych uległa przebudowie lub likwida-
cji43. Założona w 1836 r. Huta Zawadzkie działała nieprzerwanie do 2003 r. pod 
nazwami Huta Andrzej (1990–1996), Andrzej S.A. (1996–2003). Zakład ogłosił 
upadłość w 2003 r., obecnie funkcjonuje jedynie Walcownia Rur Andrzej. Nie 
działa już huta w Fosowskiem, powstała w 1790 r. W założonej w 1780 r. Hucie 
Kolonowskie działają jedynie małe zakłady produkcyjne, w tym huta aluminium 
Łukasz Chromiec PPHU Molto44. W wybudowanej w latach 1753–1755 hucie 
w Zagwiździu (Kreuzburgerhütte) zatrudniano w 1848 r. 1112 osób – w skład 
zakładu wchodziły wielki piec, kuźnice, młotownia, fryszerka, hala odlewnicza, 
wieża gichtowa. Rozwój hutnictwa na Górnym Śląsku spowodował upadek Za-
gwiździa. Zakład działał do 1945 r., przy czym skupiono się na odlewnictwie 
żeliwa45. Zabytkowe budynki niszczały do lat 80. XX w. Obecnie w jednym z nich 
znajduje się sala konferencyjna, a w drugim muzeum regionalne. Odlewnia funk-
cjonowała do lat 90. Po zakończeniu produkcji obiekt sukcesywnie niszczeje46. 
W ostatnich latach zaprzestała działalności odlewnia żeliwa w Tułowicach Małych 
(Theresienhütte), wybudowana w 1783 r. Początkowo produkowano w niej bla-
chy i stal. W okresie międzywojennym wyrabiano tu maszyny rolnicze, a obok 
funkcjonowała odlewnia żeliwa szarego. Odlewnia działała jeszcze na początku 
XXI w. Obecnie zabudowania zakładowe są wystawione na sprzedaż47. Nie za-
chowaly się budynki fabryczne firm produkujących maszyny rolnicze: A. Zierza 
z Łambinowic i A. Klingsa z Grodkowa48.

40 Zob. przypis 11. 
41 Zob. przypis 31.
42 I. Nalepa-Orłowska, Fryderycjańskie osadnictwo hutnicze na Opolszczyźnie (1754‒1803), w: Studia 

i materiały z dziejów Śląska, t. 5; J. T. Juros, W dolinie Małej Panwi, Ozimek 2010.
43 Zob. przypis 31.
44 I. Nalepa-Orłowska (zob. przypis 42); zob. przypis 31.
45 I. Nalepa-Orłowska (zob. przypis 42); J. T. Juros (zob. przypis 42).
46 Zob. przypis 31.
47 M. i E. Woźniak (zob. przypis 38); zob. przypis 31.
48 Zob. przypisy 11 i 31.
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Większość z wymienionych obiektów została zniszczona podczas działań 
wojennych lub wyburzona w czasach PRL-u. Proceder ten ma miejsce nadal, 
ponieważ fabryki i zakłady przemysłowe nie miały tego szczęścia i nie zostały za-
kwalifikowane przez konserwatorów jako obiekty zabytkowe. Zresztą w wyobraźni 
zbiorowej stary, opuszczony budynek przemysłowy nie kojarzy się z pojęciem 
dzieła architektonicznego. Dalszej degradacji sprzyja brak pomysłów i funduszy na 
rewitalizację takich powierzchni. W ogromnej większości obiekty te zostaną zatem 
zlikwidowane. Bezpowrotnie zniszczeniu ulegnie ogromna, jakże niedoceniona część 
śląskiego dziedzictwa kulturowego.
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Program XVIII Seminarium Œl¹ skie go

 Środa, 25 września 2013 r. 

 MATERIALNE I NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO  
 – STRATEGIE ICH OCHRONY

9.30 – 10.00 Inauguracja XVIII Seminarium Śląskiego,  
 powitanie zaproszonych gości i uczestników 
 Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego (tbc)
 Rainer Sachs, Pełnomocnik ds. Kultury, Konsulat Generalny  
 Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu 
 ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości Narodowych  
 i Etnicznych Diecezji Opolskiej 
 Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko–Niemieckiej 
 Moderacja: dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła  
 im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków 
10.00 – 10.45 Ochrona zabytków i jej znaczenie w działaniach z zakresu polityki   
 oświatowej i kulturalnej
 dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK, Kierownik Zakładu Konserwatorstwa  
 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
10.45 – 11.15 Dyskusja
11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.45  Założenia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego 
 dziedzictwa kulturowego i ich realizacja w Polsce i Niemczech
 prof. dr Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu  
 ds. UNESCO 
 Benjamin Hanke, Referent, Oddział Niematerialne Dziedzictwo,  
 Niemiecka Komisja ds. UNESCO
12.45-13.15 Stosunek mieszkańców Województwa Opolskiego do ochrony 
 dziedzictwa kulturowego regionu 
 Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Opole
13.15 – 13.45 Ideologiczna i estetyczna funkcja pomnika w przestrzeni publicznej   
 wybranych śląskich miast
 dr Elżbieta Sekuła, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Warszawa
13.45 – 14.15 Dyskusja, podsumowanie pierwszego dnia Seminarium Śląskiego 
14.30 Obiad 
 Czas do dyspozycji uczestników
18.00 Kolacja

19.00  Program wieczorny: 
 Spotkanie autorskie z Heleną Buchner, autorką książek: „Hanyska”,  
 „Dzieci Hanyski”, „Dziewczyny z Koziej Górki”, "Ciotka Flora"
 Moderacja: Rafał Bartek, Dyrektor Generalny,  
 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
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 Czwartek, 26 września 2013 r. - 
 Referaty wygłaszane będą równocześnie w grupie I. i II., następnie po przerwie  
 w grupie III. i IV. Zakończeniem będzie wspólne podsumowanie pracy  
 we wszystkich grupach. 

l  GRUPA I 

 ŚLĄSKIE ARCHIWA, MUZEA ORAZ MEDIA
 Moderacja: ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości  
 Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej 

9.00 – 9.20 Krajowy Urząd Dokumentacji Fotograficznej – Górny Śląsk (Landes-
bildstelle Oberschlesien) w zasobie Narodowego Archiwum Cyfrowego

 dr Henryk Niestrój, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa 
9.20 – 9.40 Tradycyjne i informatyczne systemy korzystania z zasobu Archiwum 

Państwowego w Katowicach w badaniach śląskoznawczych
 dr hab. Piotr Greiner, Archiwum Państwowe w Katowicach
9.40 – 10.00 Rozproszone, digitalizowane materiały dawnego urzędu Konserwa-

tora Prowincji Dolnośląskiej jako źródło dla powiatu brzeskiego. 
Maszynopis nieopublikowanej książki o zabytkach powiatu  
brzeskiego z serii: Die Bau- und Kunstdenkmäler

 dr Ksenia Stanicka-Brzezicka, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk, Instytut Herdera w Marburgu

10.00 – 10.20 Art brut ze Śląska. Znaczenie śląskich outsider artists w europejskiej 
tradycji sztuki naiwnej

 dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 

10.20 – 10.40 Willa „Łąkowy Kamień” – dawniej rezydencja śląskiego noblisty, 
dziś muzeum i międzynarodowe centrum dialogu kulturowego

 Julita Zaprucka, Dyrektor, Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”, 
Jelenia Góra

10.40 – 11.00 Izby regionalne, Izby Tradycji – wartość poznawcza dla dzieci  
i młodzieży

 Monika Czok, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski
11.00 – 11.20 Dyskusja 
11.20 – 12.00 Przerwa kawowa

l  GRUPA II

 LUDZIE, KTÓRZY ZMIENIALI ŚLĄSK, ŚLĄZACY,   
 KTÓRZY PORUSZYLI ŚWIAT
 Moderacja: Monika Wittek, Specjalista ds. Kultury, Związek Niemieckich 

Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce 

9.00 – 9.20 Joseph Wilpert i Josef Strzygowski.  
Naukowcy ze Śląska tworzą historię 

 prof. dr hab. Piotr O. Scholz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
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9.20-9.40 Działalność ks. prałata Karla Ulitzki (1873-1953) na rzecz dziedzictwa 
kulturowego Górnego Śląska

	 ks.	dr	hab.	Konrad	Glombik,	Wydział	Teologiczny,Uniwersytet	Opolski

9.40-10.00 Hans lutsch (1854-1922) konserwator zabytków Śląska
 dr	Barbara	Ochendowska-Grzelak,	Instytut	Polonistyki	i	Kulturoznawstwa,	 

Zakład	Wiedzy	o	kulturze,	Uniwersytet	Szczeciński

10.00-10.20 Społeczna odpowiedzialność jako szczególne dziedzictwo Śląska.  
ludzie i przedsiębiorstwa – między tradycją i nowoczesnością

 dr	Małgorzata	Suchacka,	Uniwersytet	Śląski,	Katowice

10.20-10.40 Robert Bednorz – jeden z najzdolniejszych niemieckich rzeźbiarzy XX wieku
 	Johanes	Golawski,	Referent	ds.	Kultury,	Landmanschaft	Schlesien	

10.40-11.00 Arthur Nicolaier (1862-1942) znany na całym świecie lekarz i uczony  
z Koźla i starania o jego uczczenie w Kędzierzynie-Koźlu w roku jublileuszu

	 Matthias	Lempart,	Uniwersytet	Vechta

11.00-11.20	 Dyskusja

11.20-12.00	 Przerwa	kawowa

l  GRUPA III

 CO móWIą NAm HISTORyCZNE mIEJSCA PAmIęCI  
I  POmNIKI  NA ŚląSKU?

 Moderator:	Rafał	Bartek,	Dyrektor	Generalny,	Dom	Współpracy	Polsko-Niemieckiej	

12.00-12.20 Rozumice (Rösnitz) Polifoniczność tradycji luterańskiej
 dr	hab.	Krzysztof	Gładkowski,	prof.	UW-M.,	Instytut	Nauk	Politycznych	Uniwersytetu	

Warmińsko-Mazurskiego	w	Olsztynie

12.20-12.40 Ideologiczna i estetyczna funkcja pomnika w przestrzeni publicznej  
wybranych śląskich miast

 	dr	Elżbieta	Sekuła,	Instytut	Badań	Przestrzeni	Publicznej,	Warszawa	

12.40-13.00 Architektura kolejowa na Śląsku jako dziedzictwo kulturowe regionu
 dr	Przemysław	Dominas,	Wrocławska	Wyższa	Szkoła	Informatyki	Stosowanej	we	Wrocławiu

13.00-13.20 Architektura przemysłowa Śląska Opolskiego przed 1945 r.  
i jej współczesny stan zachowania

 	Bogdan	Jasiński,	Muzeum	Wsi	Opolskiej

13.20-13.40 „Taniec śmierci” w labiryncie świata – Oskar Kokoschka i max Berg  
w pracy nad projektami dla Wrocławia

 Magdalena	Długosz,	Instytut	Kulturoznawstwa,	Uniwersytet	Marii	Curie-Skłodowskiej,	Lublin

13.40-14.00	 Dyskusja	

9.20-9.40 Das Wirken des Prälaten Karl Ulitzka (1873-1953)  
für das Kulturerbe Oberschlesiens

	 Prof.	Dr.	habil.	Konrad	Glombik,	Theologische	Fakultät,	Universität	Oppeln

9.40-10.00 Hans lutsch (1854-1922) – Denkmalpfleger Schlesiens 
	 Dr.	Barbara	Ochendowska-Grzelak,	Universität	in	Stettin,	Institut	für	Polonistik																																									

und	Kulturwissenschaften,	Abteilung	für	Wissen	über	Kultur

10.00-10.20 Soziale Verantwortung als besonderes Erbe Schlesiens.  
menschen und Betriebe – zwischen Tradition und  modernität

	 Dr.	Małgorzata	Suchacka,	Schlesische	Universität	in	Kattowitz

10.20-10.40  Robert Bednorz – einer der begabtesten deutschen Bildhauer des 20. Jhs.
	 Johannes	Golawski,	Kulturreferent	der	Landsmannschaft	Schlesien	in	NRW	und	Siegburg

10.40-11.00 Arthur Nicolaier (1862-1942) ein weltbekannter Arzt und Gelehrter  
aus Cosel und die Bemühungen um seine Ehrung in Kandrzin-Cosel  
im Jubiläumsjahr 2012

	 Matthias	Lempart,	Universität	Vechta	

11.00-11.20 Diskussion	

11.20-12.00 Kaffeepause	

l  III. GRUPPE

 WAS ERZäHlEN UNS DIE HISTORISCHEN STäTTEN  
UND DENKmälER SCHlESIENS?

	 Moderation:	Rafał	Bartek,	Geschäftsführer	des	Hauses	der	Deutsch-Polnischen	Zusammenarbeit	

12.00-12.20 Rösnitz – Polyphonie der lutheranischen Tradition
	 Univ.-Prof.	Dr.	habil.	Krzysztof	Gładkowski,	Institut	für	Politikwissenschaften,	 

Ermländisch-Masurische-Universität,	Allenstein	(Olsztyn)

12.20-12.40 Die ideologische und ästhetische Rolle eines Denkmals  
im öffentlichen Raum am Beispiel ausgewählter schlesischer Städte

	 Dr.	Elżbieta	Sekuła,	Institut	zur	Erforschung	des	öffentlichen	Raums,	Warschau		

12.40-13.00 Bahnarchitektur in Schlesien als regionales Kulturerbe
	 	Dr.	Przemysław	Dominas,	Hochschule	für	Angewandte	Informatik	in	Breslau

13.00-13.20 Die Industriearchitektur des Oppelner Schlesiens vor 1945  
und ihr gegenwärtiger Bewahrungszustand

	 Bogdan	Jasiński,	Museum	des	Oppelner	Dorfes	in	Oppeln

13.20-13.40 Totentanz im Weltlabyrinth – Oskar Kokoschka und max Berg  
bei ihrer Arbeit an Projekten für die Stadt Breslau

	 Magdalena	Długosz,	Institut	für	Kulturwissenschaft,	 
Mariia-Curie-Skłodowska-Universität	in	Lublin		

13.40-14.00 Diskussion	

14.00-14.10 Pause	
 

9.20 – 9.40 Działalność ks. prałata Karla Ulitzki (1873-1953) na rzecz  
dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska

 ks. dr hab. Konrad Glombik, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski
9.40 – 10.00 Hans Lutsch (1854-1922) konserwator zabytków Śląska
 dr Barbara Ochendowska-Grzelak, Instytut Polonistyki i Kulturoznaw-

stwa, Zakład Wiedzy o Kulturze, Uniwersytet Szczeciński
10.00 – 10.20 Społeczna odpowiedzialność jako szczególne dziedzictwo Śląska. 

Ludzie i przedsiębiorstwa – między tradycją i nowoczesnością
 dr Małgorzata Suchacka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
10.20 – 10.40 Robert Bednorz – śląski rzeźbiarz XX wieku na skalę światową 
 Johannes Golawski, Pedagog, Referent ds. Kultury, Landsmannschaft 

Schlesien, Siegburg 
10.40 – 11.00 Arthur Nicolaier (1862-1942) znany na całym świecie lekarz i uczo-

ny z Koźla. Starania o uczczenie Arthur Nicolaiera w Kędzierzynie-
-Koźlu w roku jubileuszu 2012 

 Matthias Lempart, Uniwersytet Vechta
11.00 – 11.20 Dyskusja
11.20 – 12.00 Przerwa kawowa

l  GRUPA III

 CO MÓWIĄ NAM HISTORYCZNE MIEJSCA PAMIĘCI  
 I POMNIKI NA ŚLĄSKU?
 Moderacja: Rafał Bartek, Dyrektor Generalny,  

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 

12.00 – 12.20 Rozumice (Rösnitz). Polifoniczność tradycji luterańskiej
 dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UW-M., Instytut Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
12.20 – 12.40 Architektura kolejowa na Śląsku jako dziedzictwo kulturowe regionu
 dr Przemysław Dominas, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki 

Stosowanej we Wrocławiu
12.40 – 13.00 Architektura przemysłowa Śląska Opolskiego przed 1945 r.  

i jej współczesny stan zachowania
 Bogdan Jasiński, Muzeum Wsi Opolskiej
13.00 – 13.20 „Taniec śmierci” w labiryncie świata – Oskar Kokoschka i Max 

Berg w pracy nad projektami dla Wrocławia
 Magdalena Długosz, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-

-Skłodowskiej, Lublin
13.20 – 14.00 Dyskusja 
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l  GRUPA IV

 CZYM JEST „NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO” ŚLĄSKA?
 Moderacja: Beata Woźniak, Kierownik Referatu ds. Stosunków  

Polsko-Niemieckich, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 

12.00 – 12.20 Historia gimnastyki i sportu na Śląsku w latach 1812-1989 
 prof. dr hab. Karl-Heinz Schodrok, Instytut Historii Gimnastyki i Sportu 

w Hamm, Nadrenia Pólnocna -Westfalia 
12.20 – 12.40 Niemiecki dialekt śląski w literaturze i publicystyce 1830-1945. 

Tożsamość regionalna oraz dialekt jako miejsce pamięci
 dr Rafał Biskup, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski
12.40 – 13.00 Pograniczny charakter Górnego Śląska w perspektywie współczesnej 

literatury tożsamościowej
 Justyna Szlachta-Misztal, Katedra Stosunków Interkulturowych Europy 

Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
13.00 – 13.20 Hobby, tradycja czy coś więcej? O rybnickim gołębiarstwie słów 

kilka
 Marta Paszko, Muzeum w Rybniku
13.20 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 14.10 Przerwa
14.10 – 15.10 Dyskusja podsumowująca
15.30 Obiad
 Czas do własnej dyspozycji uczestników
18.00 Kolacja

19.00 Spotkanie wieczorne

 Prezentacja wystawy o dwujęzyczności:  
„Dwujęzyczność polsko-niemiecka w moim życiu” 

 Rafał Bartek, Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
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 Piątek, 27 września 2013 r.

 Referaty wygłaszane będą równocześnie w grupie I. i II., następnie po przerwie  
 w grupie III. i IV. Zakończeniem będzie wspólne podsumowanie pracy  

 we wszystkich grupach. 

l  GRUPA I

 ŚLĄSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE W POLSCE  
 I NIEMCZECH
 Moderacja: Anna Giza, Referent, Związek Niemieckich Stowarzyszeń 

Społeczno-Kulturalnych w Polsce 

9.00 – 9.20 Dziedzictwo kulturowe górnośląskich Luteran po przełomie 
politycznym w 1989 roku

 prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach

9.20 – 9.40 „Refleksyjne" dziedzictwo? Dodatkowe nazwy niemieckie miej-
scowości jako symbol tradycji i "terytorializacji" ojczyzny lokalnej 
(przykład województwa opolskiego)

 dr hab. Sławomir Łodziński, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
9.40 – 10.00 Rola mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w pielęgnowaniu                     

i w rozwoju regionalnego dziedzictwa kulturowego
 dr Paweł Popieliński, Instytut Studiów Politycznych PAN, Zakład  

Studiów nad Niemcami, Warszawa 
10.00 – 10.20 Zielona Góra / Grünberg w piśmiennictwie niemieckim do 1945r.
 dr Bogumiła Husak, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Germań-

skiej Centrum Transferu Kultury Europejskiej, Uniwersytet Zielonogórski
10.20 – 10.40 Ewolucja aktywności kulturalnej ludności niemieckiej w Polsce  

po II wojnie światowej w świetle polityki państwa polskiego
 dr Tomasz Browarek, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie- 

Skłodowskiej, Lublin
10.40 – 11.00 Muzyczna działalność MN na Śląsku Opolskim po 1989 roku
 Aleksandra Kleinrok, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
11.00 – 11.20 Dyskusja 
11.20 – 12.00 Przerwa kawowa

l  GRUPA II

 ZAGROŻENIA NASZEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. 
 JAK MOŻEMY JE CHRONIĆ? 
 Moderacja: Beata Woźniak, Kierownik Referatu ds. Stosunków Polsko-

-Niemieckich, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 

9.00 – 9.20 Odzyskiwane dziedzictwo. Kulturowe krajobrazy we wspomnieniach 
Dolnoślązaków  

 dr Izolda Topp, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
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9.20 – 9.40 Ocalić od zapomnienia – dzieje Kocur i Malichowa. Zrealizowane 
projekty i plany na przyszłość

 dr Mariusz Sawicki, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski
9.40 – 10.00 Od pomnika polskości do muzeum wielokulturowego.  

Ewolucja Muzeum Wsi Opolskiej na przestrzeni lat
 Elżbieta Oficjalska, Muzeum Wsi Opolskiej 
10.00 – 10.20 Implant pamięci społecznej – ochrona czy fałszerstwo dziedzictwa 

kulturowego?
 Łukasz Skoczylas, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama  

Mickiewicza w Poznaniu 
10.20 – 10.40 Projekt "Ocalić od zapomnienia" – dokumentacja, archiwizacja  

oraz popularyzacja przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska
 Marcin Smierz, Stowarzyszenie „ Genus Loci – Duch Miejsca”,  

Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
10.40 – 11.00 Wykluczenie nauczania regionalnego. Lekcja języka niemieckiego 

(miedzy zakuwaniem łbów a neurodydaktyką). Demokratyczne tech-
niki edukacji regionalnej

 Aleksander Lubina, Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich Gliwice
11.00 – 11.20 Dyskusja 
11.20 – 12.00 Przerwa kawowa 

l  GRUPA III

 DUCHOWE DZIEDZICTWO ŚLĄSKA
 Moderacja: ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych Diecezji Opolskiej 

12.00 – 12.20 Stephan Schiwietz (Siwiec) duszpasterz i naukowiec
 ks. dr hab. Andrzej Uciecha, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski  

w Katowicach
12.20 – 12.40 Koncepcje Śląska i śląskości we współczesnych sztukach teatralnych 

scen górnośląskich
 dr hab. Renata Dampc-Jarosz, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersy-

tet Śląski w Katowicach 
12.40 – 13.00 Śląska wieś rodzinna po 1945 widziana moimi oczami
 dr. hab. Edmund Nowak, prof. UO, Instytut Politologii Uniwersytetu 

Opolskiego 
13.00 – 13.20 Bonhoeffer, Jacob, Stein, Staritz: spotkania z przedwojennymi 

wrocławskimi teologami. Prezentacja projektu RELIGIA – KULTURA 
– EDUKACJA 

 Anna Siemieniec, Fundacja „Dom Pokoju”, Wrocław 
13.20 – 13.40 Kościoły drewniane na Górnym Śląsku
 inż. Jan Tlatlik, DFK Zbrosławice
13.40 – 14.00 Dyskusja 
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l  GRUPA IV

 DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO PRZYCZYNEK / 
 KATALIZATOR DO ROZWOJU ŚLĄSKA 
 Moderacja: Monika Wittek, Specjalista ds. Kultury, Związek Niemieckich 

Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

12.00 – 12.20 Śląska pieśń kościelna jako przykład polsko-niemieckiego dziedzic-
twa kulturowego

 ks. dr hab. Marcin Worbs, prof. UO, Wydział Teologiczny i Instytut 
Filologii Germańskiej, Uniwersytet Opolski 

12.20 – 12.40 Niemieckie dziedzictwo kulturowe. Zapomniane dzieła literackie 
jako źródło nowej tożsamości regionalnej

 dr Józef Zaprucki, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej 
Górze

12.40 – 13.00 Dziedzictwo kultury materialnej, na przykładzie architektury miasta 
Rybnika z epoki Królestwa Pruskiego – bilans czasu – współcze-
sność – nieznana przyszłość

 dr Bogdan Kloch, Dyrektor Muzeum w Rybniku
13.00 – 13.20 Opolski Etno Design – strategia promocji kroszonki, malowanej 

porcelany i Opolszczyzny
 Izabela Jasińska, Muzeum Śląska Opolskiego
13.20 – 4.00 Dyskusja
14.00 – 14.10 Przerwa
14.10 – 15.10 Dyskusja podsumowująca
15.30 Obiad
 Czas do własnej dyspozycji uczestników
18.00 Kolacja

19.00  Spotkanie wieczorne
 
 Prezentacja filmu pt. „Śląsk według Bieniasza"
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 Sobota, 28 września 2013 r.

 OCHRONA MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO   
 DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W PRAKTYCE
 Moderacja: Dawid Smolorz, autor projektów z zakresu historii Śląska 

9.00 – 9.40 Strategie w obchodzeniu się z materialnym dziedzictwem.
 Jak obchodzimy się z niemieckim dziedzictwem materialnym  

w województwach śląskim i dolnośląskim 
 Magdalena Lachowska, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 

Katowice 
 Barbara Nowak-Obelinda, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator  

Zabytków, Wrocław
9.40 – 10.00 Dyskusja
10.00 – 10.45 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego – perspektywa prawna
 dr Adam Jankiewicz, Dyrektor Zespołu Prezydialnego przy Trybunale 

Konstytucyjnym, Warszawa 
10.45 – 11.15 Dyskusja
11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.15 W jakim stopniu kultura, tradycja i język Mniejszości Niemieckiej 

stanowią dziedzictwo niematerialne Polski i Niemiec?
 dr Cezary Trosiak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,  

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
12.15 – 12.45 Niemieckie dziedzictwo Śląska – dzieli czy łączy? Przypadek  

wystawy stałej Historii Górnego Śląska w Muzeum Śląskim
 Leszek Jodliński, b. Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach,  

historyk sztuki 
12.45 – 13.15 Dyskusja
13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 – 15.15 Kultura, tradycja, język Mniejszości Niemieckiej  

– jak pielęgnowana jest w Europie
 Monika Ambach, Dyrektor, Niemiecko-Węgierskie Centrum Kultury  

i Informacji, Budapeszt  
 Norbert Rasch, Przewodniczący, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim
 Eduard Buraš, Dyrektor FEMAN / Słowacko-Europejskie Towarzystwo 

Kulturowe, „20 lat UNESCO na Spiszu, Europa Haus – Spiska Kapitu-
ła”, Słowacja 

15.15 – 15.45 Dyskusja 
15.45 – 16.15 Prezentacja apelu do Prezydenta Polski i Prezydenta Niemiec                                   

o intensyfikację działań na rzecz ochrony śląskiego dziedzictwa 
kulturowego – konferencja prasowa

16.15 Podsumowanie i zakończenie XVIII Seminarium Śląskiego 
 Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej 
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