
Spis treści 

Wstęp…………………………………………………....…          3 

I.   O  religijności………………………………………......        7 

II.  O  patriotyzmie………………………………………..       14 
III. O  krajobrazie………………………………………...       21 

IV.  O poezji i muzyce. Wywiad z J. Skrzekiem………...      27    

Mój  Śląsk  –  podsumowanie…………………………....        41 

Bibliografia……………………………………………….         46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Wstęp 

 By zacząć pisać o Śląsku, należy najpierw sprecyzować znaczenie terminów „Śląsk”, 

„Górny Śląsk”, „województwo śląskie”, „Zagłębie”, „Śląsk Cieszyński” etc. . Terminologia  

w tym wypadku jest dość zawiła i skomplikowana, a wynika to z faktu, że Śląsk - jako kraina 

geograficzna - dzielony był na różne części. Ciekawostką jest fakt, że „Górny Śląsk”, jako 

określenie samo w sobie, jest pojęciem wyłącznie potocznym i nie występuje na żadnym 

szczeblu obecnej administracji państwowej. W powszechnej świadomości ziemie Górnego 

Śląska obejmują natomiast część obecnego województwa opolskiego oraz województwa 

śląskiego. Geograficzne przymiotniki „górny” oraz „dolny” nadawane były zwykle rozległym 

krainom, które należało podzielić wedle jakiegoś schematu – dzielono je więc w stosunku do 

ich położenia względem poziomu morza. Tereny wyżynne dostawały zatem epitet „górny”,  

a tereny nizinne – „dolny”. I choć, co prawda, istnieje województwo dolnośląskie, to nie ma 

czegoś takiego, jak województwo „górnośląskie”; w oficjalnym nazewnictwie występuje 

jedynie „województwo śląskie”. Województwa te mają oczywiście swoje ściśle określone 

granice i da się je bez najmniejszego problemu zaznaczyć na mapie. Nie da się natomiast 

określić ścisłych granic geograficznych, wobec których można jednoznacznie wyznaczyć 

„Śląsk” jako taki, traktowany bardziej z perspektywy kulturowej oraz historycznej. Obszar 

ten, traktując siłą rzeczy ten temat bardzo powierzchownie, znajduje się obecnie w granicach 

Polski, Niemiec, Republiki Czeskiej, a według niektórych opracowań – nawet we fragmencie 

Słowacji.  

 W omawianiu terminologii należy też wspomnieć o bardzo znaczącej różnicy 

kulturowej popularnego Zagłębia (ściślej: Zagłębia Dąbrowskiego, który jest historycznie 

częścią Małopolski1) i Górnego Śląska, widocznej po dzień dzisiejszy. Sami Zagłębianie 

manifestują swoją odrębność od Ślązaków – i vice versa. Oba regiony zostały w pewien 

sposób skrzywdzone, gdy perturbacje historyczne spowodowały ich terytorialne złączenie  

w jedno województwo. Różnią się one w bardzo widoczny sposób – głównie językiem 

(obecnością gwary śląskiej bądź jej brakiem), obyczajowością oraz tradycją. Całe 

zamieszanie wynika z dokonanego podczas rozbiorów Polski podziału Śląska – okręg 

górnośląski należał do zaboru pruskiego, natomiast Zagłębie Dąbrowskie należało do zaboru 

rosyjskiego. Ta historyczna granica widoczna jest pod względem kulturowym do dzisiaj. 

                                                           
1 M. Smolorz, Śląsk wymyślony, Katowice 2012, s. 59-62 
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Przebiega ona rzekami: Brynicą oraz Czarną Przemszą2. Do dziś można spotkać się  

z ironicznymi żartami, dotyczącymi przynależności do jednego, bądź drugiego okręgu; 

przykładowo katowiczanin wstrzyma się od nazwania sosnowiczanina „Ślązakiem”, ten 

ostatni zaś nie uzna tego za obelgę, będąc dumnym z przynależności do społeczeństwa 

„Zagłębiaków” – wszystko zaś dzieje się, terytorialnie, w obrębie jednego województwa. 

Ostatnim terminem do wyjaśnienia pozostał „Śląsk Cieszyński” – kraina geograficznie 

należąca do województwa śląskiego, jednak historycznie silnie powiązana z kulturą czeską 

(wcześniej czechosłowacką) ze względu na jej położenie blisko granicy z tym państwem. Sam 

Cieszyn jest obecnie miastem granicznym, łączącym zarówno ludność czeską, jak i polską. 

Istnieje spór wśród badaczy, dotyczący zakwalifikowania ziemi cieszyńskiej do Śląska. Teren 

ten podzielono na dwie części, polski i czechosłowacki (dziś czeski, zwany potocznie 

„Zaolziem”),  po  I  wojnie  światowej.3  

Można w tym miejscu – traktując to bardziej w kategoriach ciekawostki – wspomnieć także  

o pewnym sporze historyków, dotyczącym chrystianizacji Śląska. Powszechną datą jest tu 

oczywiście rok 966, czyli moment przyjęcia przez Mieszka I chrztu, co miało mieć wpływ na 

całe ówczesne państwo piastowskie. Inni badacze wspominają również o księciu 

wielkomorawskim Rościsławie, który chrzest ów przyjął… już w 863 roku, czyli ponad wiek 

wcześniej, za sprawą misji świętych Cyryla i Metodego. Miało to wprowadzić na ziemie 

śląskie chrześcijaństwo na sto lat przed datą chrztu Polski. Michał Smolorz zauważa, że 

Hipoteza wcześniejszej chrystianizacji Śląska wyjaśnia też wiele najstarszych wyróżników 

śląskiej tożsamości. (…) uzasadnia [ona] silną obecność (…) licznych elementów pogańskiej 

obyczajowości w śląskiej ludowości.4 Miało się tak dziać z tego względu, iż wcześniejsze 

przyjęcie chrześcijaństwa pozwalało na większe zachowanie tradycji i kultury pogańskiej niż 

chociażby  już  wiek  później.5  

Jak widać, zróżnicowanie krajobrazu kulturowego Śląska jest ogromne, a meandry 

historyczne bardzo zagmatwały sprawę, dotyczącą posługiwania się odpowiednim 

nazewnictwem. W pracy wykorzystam terminologię w znaczeniu potocznym  

i spopularyzowanym. Śląsk więc, kulturowo, będzie głównie tym, co badacze określają dziś 

„Górnym Śląskiem”; choć kwestia różnorodności tegoż regionu (która jest przecież tematem 

przewodnim pracy) nie zostanie przeze mnie pominięta. 

                                                           
2 Wikipedia, Zagłębie Dąbrowskie, http://pl.wikipedia.org/wiki/Zagłębie_Dąbrowskie (dostęp: 1.12.2014) 
3 Wikipedia, Śląsk Cieszyński, http://pl.wikipedia.org/wiki/Śląsk_Cieszyński (dostęp: 1.12.2014)  
4 M. Smolorz, Śląsk…, dz. cyt., s. 288 
5 Tamże, s. 287-289 
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 Śląsk w masowej opinii jest często traktowany bardzo stereotypowo. Współcześni 

ludzie, nieznający dokładnie tego regionu, mają w zwyczaju wpisywać jego mieszkańców  

w określone ramy; traktować ich niejako przez pryzmat, wytworzonego w mediach po roku 

1989, modelu „typowego Ślązaka”, który w powszechnej opinii jest prostym górnikiem, 

nieprzychylnie nastawionym do tzw. goroli6 i który - przy pierwszej nadarzającej się okazji 

(np. w kontekście odebrania niektórych przywilejów) - pojedzie do Warszawy „walczyć  

o swoje” z kilofem w ręku. Zwyczajny stereotyp – jak z każdym innym, należy z nim 

walczyć. Michał Smolorz we wstępie do swojej książki, pt. „Śląsk wymyślony”, przedstawia 

podobny, a jednak nieco inny stereotyp Ślązaków: Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy 

dopadło mnie przekonanie, że kulturowy i mentalny Śląsk, jaki znamy, też został przez kogoś 

wykreowany, że wszyscy obracamy się w świecie iluzji, obrazków z wygalowanym górnikiem  

i panną w wieńcu z paciorkiem. Że prawdziwy Śląsk wyglądał inaczej, był stokroć bogatszy, 

kipiał wartościami nieporównywalnie cenniejszymi niż trojak tańczony w domu kultury.7 

Wyobrażenie jest tu inne: dotyczy ono eleganckiego górnika w mundurze i kobiety  

w kolorowym stroju ludowym, w wieńcu na głowie i sznurem paciorków; iluzja powszechnie 

postrzegana w ustroju realnego socjalizmu, w którym górnik odgrywał (pozornie) bardzo 

ważną rolę. Tak naprawdę musimy sobie zdać sprawę z tego, że mieszkańców Śląska cechuje 

przede wszystkim niespotykana różnorodność, która uwarunkowana jest historycznie.  

I podczas, gdy wielu Ślązaków wpisuje się idealnie w opisane przeze mnie wyżej stereotypy, 

bardzo duża część z nich nie ma z nimi nic wspólnego. Jak to zwykle bywa, prawda leży 

gdzieś pośrodku. A zatem prawdziwy Śląsk to nie tylko obraz ordynarnego, umiejącego 

upominać się o swoje prawa „hanysa”, to nie tylko obraz „wygalowanego” górnika i barwnej 

Ślązaczki ubranej w korale, ale to także (a może nawet przede wszystkim) obraz ciepłego 

domu, rodzinnych wartości, tradycji i religijności oraz troski o coraz trudniejszy byt.  

O niezwykłości Śląska świadczyć może widocznie zróżnicowany krajobraz kulturowy tego 

regionu, w który wpisują się zamknięte kopalnie, nieruchome szyby, walące się familoki, 

przez wiele lat wyśmiewana i w końcu zanikająca gwara, puste podwórka, obdarte dzieci 

kradnące węgiel z wagonów, ciężka i brzydka architektura typowych górniczych dzielnic –  

a jednocześnie wśród nich jakże piękne budynki sakralne, kapliczki, stare pałace, bogate 

cmentarze czy chociażby odnowiony Nikiszowiec, który robi wrażenie nie tylko na 

                                                           
6 Osoba urodzona poza Górnym Śląskiem 
7 M. Smolorz, Śląsk…, dz. cyt., s.8 
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Ślązakach.8 

 Obalając krzywdzące stereotypy, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie: c z y m 

tak naprawdę krajobraz kulturowy jest. Istnieje wiele definicji tego pojęcia. Według Floriana 

Plita9 „krajobraz kulturowy” -  to suma widzialnych, głównie materialnych, efektów ludzkiej 

działalności10. Autor dzieli go na kategorie, które go tworzą; i tak, pierwszą z nich jest 

użytkowanie ziemi, drugą osadnictwo i budownictwo, trzecią szlaki komunikacyjne, czwartą 

inwestycje wodne, piątą wyżywienie, szóstą ubiór, a siódmą  – dla mnie najważniejszą, bo 

warunkującą w zasadniczy sposób wszystkie wymienione wcześniej – zachowania 

ludzkie, na których to w szczególny sposób zamierzam się skupić. Składające się na nie 

marzenia, wyobrażenia, tęsknoty, poszukiwania oraz ideały, budują konkretne pejzaże 

kulturowe.  

Duchowy pejzaż kulturowy na Śląsku rodzi religia – sacrum istotne dla większości 

mieszkańców regionu. To z potrzeb duchowych od wieków powstają tu piękne świątynie, 

bogate ołtarze oraz zdobione malowidła sakralne, te zaś niewątpliwie wpływają na 

„niezwykłość” współczesnych Ślązaków. Zagadnienie to postaram się omówić 

w rozdziale pierwszym.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Obszerny obraz Nikiszowca przedstawia M. Szejnert w książce pt. Czarny ogród wydanej w Krakowie w  2007 
roku, nominowanej m. in. do nagrody literackiej „Nike”. 
9 F. Plit, Elementy składowe krajobrazu kulturowego, w: „Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego 
Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 1, s. 21-26 
10 Tamże, s. 23 
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I. O  religijności 

 Ślązacy mieli potrzebę spełniania się w życiu duchowym, zaś efektem tego jest - 

raczej niespotykane w innych regionach na tak dużą skalę – bardzo duże zagęszczenie 

budynków sakralnych na Górnym Śląsku. Tak daleko posunięta religijność ma swój wpływ 

na mieszkańców po dzień dzisiejszy. I choć dominującą rolę spełnia tu oczywiście Kościół 

katolicki, nie wolno zapominać o silnie zakorzenionym protestantyzmie, którego historia na 

Śląsku sięga do początków XVI w., praktycznie zaraz po ogłoszeniu przez Marcina Lutra jego 

słynnych tez. Działo się tak dlatego, ponieważ ówcześni książęta śląscy, zafascynowani 

nowym wyznaniem, bardzo szybko do niego lgnęli, co spowodowało rozpowszechnianie się 

luteranizmu wśród pozostałych mieszkańców. Michał Smolorz, we wspomnianej wcześniej 

książce, pt. „Śląsk wymyślony”, pisze: W ciągu kilkudziesięciu lat od ogłoszenia tez Lutra 

(1517) Górny Śląsk był w znaczącej większości protestancki, głównie za sprawą zasady 

„cuius regio, eius religio”11. Śląscy książęta, którzy gremialnie przyjęli nową wiarę, 

pociągnęli za sobą mieszkańców swych dóbr.12 Luteranizm oraz katolicyzm żyły więc przez 

wieki obok siebie, zresztą nie bez wzajemnego wpływu. Kościół katolicki na Śląsku 

wytworzył niejako swoją własną, regionalną specyfikę. Michał Smolorz dalej zaznacza: po 

rekatolizacji Górnego Śląska, gdy wyznanie rzymskie utrwaliło swoje większościowe wpływy, 

obecność luteranizmu trwale wpływała na miejscowy katolicyzm13. Regionalizacja Kościoła 

objawiała się głównie w różnicy w obrzędach, śpiewie, ale także w ogólnym postrzeganiu 

religii i Kościoła (np. społeczna pozycja księdza oraz proboszcza). Różne jest jednak 

podejście do świętych, ponieważ w protestantyzmie ich kult nie istnieje. Na Śląsku 

największą czcią otaczano świętych: Barbarę - patronkę górników, Jadwigę Śląską - patronkę 

Polski i całego historycznego Śląska oraz Floriana - patrona strażaków i hutników.  

W odróżnieniu od religii protestanckiej, katolicy wielką miłością od zawsze obdarzali Maryję, 

Matkę Chrystusa – tym samym wielkim szacunkiem cieszy się na Śląsku k a ż d a matka, co 

wręcz wpisane jest w tradycję i obyczajowość tego regionu. I, co może wydawać się 

paradoksalne, Ślązacy częściej zwykli zwracać się w swoich modlitewnych prośbach do 

Maryi niż do Jezusa, prosząc ją w bezpośredni sposób o wstawiennictwo. Wszystko to 

wpływa na pewną dogmatyczną odmienność, ergo: niezwykłość Ślązaków. 

 Pomimo bardzo poważnego traktowania spraw duchowych,  to właśnie Ślązacy łączyli 

                                                           
11 Czyja władza, tego religia 
12 M. Smolorz, Śląsk…, dz. cyt., s. 81 
13 Tamże, s. 83 
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elementy religijne z ludycznymi w sposób niezwykle barwny oraz ciekawy. Na myśl 

przychodzi tu przede wszystkim rozwinięta tradycja odpustowa, łącząca świecką 

jarmarczność z obrzędem sakralnym, gdzie równolegle ze świętem religijnym toczy się 

świętowanie mające charakter festynu. Jego centrum stanowi kiermasz odpustowy, 

odbywający  się  na  ulicy,  w  pobliżu  kościoła14. 

Odpusty miały jednak nie tylko znaczenie religijne, nie tylko festynowe, ale także (a może 

przede wszystkim) integracyjne. Jeszcze do niedawna – a w wielu mniejszych 

miejscowościach po dziś dzień - odpust parafialny obchodziło się niemal tak samo 

intensywnie jak np. dni zaduszne. Nietrudno usłyszeć opowieści o tym, jak to w śląskich 

rodzinach traktowano ten obyczaj jako powód do wspólnego spotykania się na specjalnie 

zorganizowanym przyjęciu. A że odpustów przypadało w większych miejscowościach kilka 

w ciągu roku (każda parafia obchodzi go w inny dzień), Ślązacy okazji do organizowania 

tychże przyjęć mieli wiele. 

I choć odpustowa tradycja powoli zamiera - a już na pewno nie obchodzi się jej w tak 

wielkim stopniu, w jakim się zwykło (widoczne jest to głównie w wielkich miastach na 

Śląsku – im większe miasto, tym mniejsze kultywowanie tejże właśnie tradycji) - wciąż 

nietrudno spotkać jarmarczne stragany czy karuzele rozkładane specjalnie na ten dzień. 

Popularne budy i sztandy15 w nadzwyczajnie malowniczy sposób - z jednej strony kontrastują, 

a  z  drugiej  paradoksalnie  się  uzupełniają  z  wielkimi,  bogatymi  świątyniami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Odpust w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej, fot. 1996, w: „Rudzki Rocznik Muzealny 1999”, Muzeum Miejskie im. M. 

Chroboka, Ruda Śląska 2000, s. 136 

                                                           
14 I. Bukowska-Floreńska, Rodzina na Górnym Śląsku, Katowice 2007, s. 193 
15 Stragany 
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Jak pisze Irena Bukowska-Floreńska: Zarówno ceremonia religijna, jak i rozrywki odpustowe 

pełnią funkcję kompensacyjną między szarymi, codziennymi dniami pracy i troski o byt. (…) 

Zawsze to była, i jest, doskonała okazja do całodziennych spotkań rodzinnych(…)16. A zatem 

krajobraz typowej uliczki, w jakimkolwiek miejscu na Śląsku, jawi się nam jako perspektywa 

szarych ulic, szarych budynków, często zmęczonych i smutnych ludzi - obok niezwykle 

barwnych, nieco kiczowatych straganów; a nad tym wszystkim stoi dominująca, bogata 

świątynia. 

Mieszkańcy Śląska mieli więc tendencję do łączenia sfery „sacrum” ze sferą „profanum”, 

zresztą nie bez przyczyny. Wymogi wiary oraz ścisły kodeks etyczny, wobec którego każdy 

winien był postępować, bardzo dobrze wpisywały się w codzienne życie Ślązaków, 

wykonujących często niebezpieczne i zagrażające życiu prace. Dlatego też szacunek dla 

wartości samego życia oraz śmierci (ergo: tego co po niej) był w umownym „statucie” 

śląskiego społeczeństwa ogromny. Na piedestale stała również rodzina jako wartość sama  

w sobie. Religijny nakaz odgórnego szanowania rodziców bądź współmałżonka trafiał więc 

na bardzo podatny grunt. Dałoby się stąd wysnuć tezę, że to właśnie ze względu na ten 

(niespotykany na taką skalę nigdzie indziej) respekt wobec daru życia, religia zyskała aż na 

takiej  popularności. 

 Dowodem na wielkie przywiązanie Ślązaków do religii jest również, wspomniane 

wcześniej, zagęszczenie budynków sakralnych na obszarze Górnego Śląska. Niemal każda 

społeczność osiedlowa miała potrzebę posiadania swojej własnej świątyni i swojej własnej 

parafii. Za przykład może posłużyć praktycznie każde miasto, znajdujące się w śląskiej 

aglomeracji, na potrzeby tej pracy ograniczę się tu jednak do Siemianowic Śląskich, które są 

mi najbardziej znane. W pobliżu mojego miejsca zamieszkania znajduje się parafia pod 

wezwaniem Krzyża Świętego (zdj. II), której kościół mieści się w samym centrum miasta, na 

skrzyżowaniu ulic 1-Maja i Powstańców Śląskich.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 I. Bukowska-Floreńska, Rodzina…, dz. cyt., s. 194 
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II. Kościół  pod  wezwaniem  Krzyża  Świętego  w  Siemianowicach  Śląskich,  fot.  Ewelina  Orzeł, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Siemianowicach Śląskich, fot. Ewelina Orzeł, 2014 
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Niecałe 500 metrów od niego, na ulicy Stanisława Wyspiańskiego, położony jest kościół 

Ewangelicko-Augsburski  (zdj. III).  

W odległości ok. 1,5 km od kościoła pod wezwaniem Krzyża Świętego, w dwóch różnych 

kierunkach, znajdują się kolejne dwie parafie katolickie: jedna pod wezwaniem  

św. Antoniego z Padwy,  mieszcząca się na ulicy Jana Kapicy oraz druga, na ulicy 

Michałkowickiej, pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, granicząca z jedną  

z  dzielnic Siemianowic,  Michałkowicami. 

Z kolei niecałe dwa kilometry od tej ostatniej, właśnie w Michałkowicach swoje miejsce ma 

kolejna  parafia,  tym  razem  pod  wezwaniem  św.  Michała  Archanioła.  

Nagromadzenie budynków sakralnych jest więc bardzo duże. Potrzeba bliskości miejsca,  

w którym Ślązacy mogliby spełniać się duchowo, była ogromna. Każda z wymienionych 

przeze mnie wcześniej parafii ma jednak różną historię powstania, a każdy z ich kościołów 

różni się między sobą architektonicznie. Kościoły św. Krzyża oraz kościół Ewangelicko-

Augsburski zostały wzniesione na modłę neogotycką, okazale i z widocznym przepychem. 

Ich strzeliste wieże wznoszą się wysoko ponad pozostałe budynki, znajdujące się w okolicy. 

Inny jest nieduży kościółek pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego. Początkowo miał 

pełnić jedynie rolę przycmentarnej kapliczki, jednak ostatecznie stał się osobną parafią, 

bardzo nietypową pod względem architektonicznym, bowiem budynek jest nad wyraz 

skromny: piękny w swojej prostocie jak jej okoliczni mieszkańcy, żyjący w starych, 

rozpadających się domach. Nieco paradoksalnie brzmi nazwa osiedla skupionego wokół 

kościółka – „Nowy Świat”, w którym zamieszkują ludzie biedni. Wybudowana w latach 70. 

świątynia jest dla nich ostoją nie tylko wiary i religii, ale także kultury. Wielu mieszkańców 

„Nowego Świata” rozpoczęło swoje relacje z Bogiem w chwili powstania tego kościółka.  

Intrygujący jest też kościół pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy, którego budynek 

wcześniej pełnił rolę… hali targowej. Dopiero w późniejszym okresie (w latach 

międzywojennych) dobudowano dwie wieże kościelne i zmieniono halę targową w kościół. 

To  kolejny  dowód  na  to,  jak  ważne  są  świątynie  dla  Ślązaków.17 

Najnowocześniejsza jest natomiast, niewspomniana przeze mnie wcześniej, parafia św. Ducha 

w Bytkowie, jednej z dzielnic Siemianowic Śląskich. Budynek wzniesiony 1 sierpnia 1980 

roku posiada dylatowane antresole z wieżami dzwonnicy i prezbiterium oraz segmenty 

                                                           
17 Z. Janeczek, Od Sancovic do Siemianowic. Szkice z dziejów miasta i okolic, Katowice 1993, s. 349-409 
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katechetyczno-mieszkalne,  spojone  w  sześcioboczny  korpus  z  przybudówkami.18   

 Niezwykle interesujące w województwie śląskim są cerkwie, które podziwiać można 

 np. w Raciborzu lub w Sosnowcu. Od 1905 do 1914 roku w tym drugim mieście, przy 

obecnej ulicy Parkowej (byłej Cerkiewnej), znajdowała się cerkiew pod wezwaniem  

św. Mikołaja Cudotwórcy. Po roku 1918 została ona zamieniona na kościół katolicki pod 

wezwaniem św. Jakuba. Jej historia nie trwała jednak długo, ponieważ w roku 1938 została 

zburzona (według artykułu z gazety „Torpeda”, decyzję tę podjęto po wizycie  

gen. Składkowskiego w Sosnowcu, który miał stwierdzić, że cerkiew jest „symbolem pięści 

imperializmu rosyjskiego, grożącą Polsce”; cerkiew zburzono pomimo protestów 

rzymskokatolickiego dziekana będzińskiego, ks. Franciszka Goli).19 Obecnie w Sosnowcu, 

przy ul. Jana Kilińskiego 39, istnieje inna świątynia wyznania prawosławnego, Cerkiew pod 

wezwaniem Świętych Wiery, Nadziei, Luby i Matki Ich Zofii (Świętych Wiary, Nadziei  

i Miłości). Odpowiedź na pytanie, dlaczego na tamtych terenach powstała potrzeba 

stworzenia świątyń prawosławnych jest stosunkowo prosta – potrzebę tę stworzył zabór 

rosyjski, pod którym Sosnowiec się znalazł. Istniejąca do dziś cerkiew, gromadzi swoich 

wyznawców  jedynie  podczas  prawosławnych  świąt. 

 Kościoły są najbogatszymi i najbardziej okazałymi budynkami sakralnymi, jakie 

można spotkać. Nie wolno zapominać jednak o innych miejscach, spełniających funkcje 

religijne. To oczywiste, że w mieście, w którym znajduje się wiele kościołów, jest również 

wiele innych obiektów kultu religijnego: przydrożnych krzyży, kapliczek oraz cmentarzy - 

tych ostatnich w samych tylko Siemianowicach Śląskich znajduje się aż dziewięć20. Warto tu 

zwrócić uwagę na jeden z najbardziej nietypowych. W Przełajce, jednej z dzielnic 

Siemianowic, zobaczyć można krzyż upamiętniający… epidemię cholery, która nawiedziła 

miasto  w  1831  roku  (zdj. IV). 

Wszystko to pokazuje nierozerwalną więź Śląska z życiem religijnym. 

 

 

                                                           
18 Z. Janeczek, Bytkowskie szkice historyczne, Siemianowice Śląskie 2009, s. 74 
19 Wikipedia, Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Sosnowcu, 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_św._Mikołaja_Cudotwórcy_w_Sosnowcu (dostęp: 1.12.2014) 
20 M. Derus, Cmentarze w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie 2000, s. 5-6 
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IV. Krzyż na cmentarzu cholerycznym w Przełajce, fot. Ewelina Orzeł, 2014 

  

 Wielu ludzi może uznać śląską społeczność za stosunkowo konserwatywną oraz 

staroświecką. Należy jednak pamiętać, że tradycja zawsze bierze się z przeszłości. I choć dziś 

tak emocjonalny stosunek do świąt, religii i życia w ogóle może się wydawać niektórym 

odległy, to jeszcze kilkadziesiąt lat temu – czyli wtedy, kiedy tożsamość regionalna stała na 

nieporównywalnie wyższym poziomie – był on całkowicie normalny. Ta dominująca  

w śląskim społeczeństwie życiowa prostota i pozorna bezrefleksyjność to obraz, który może - 

na pierwszy rzut oka - wyłaniać się na główny plan. Obraz ten jednak jest zdecydowanie 

niepełny.  
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II. O  patriotyzmie 

 Na Śląsku wartością, do której przywiązywano ogromną wagę była nie tylko 

religijność – równie ważny był dla wielu patriotyzm. Co ciekawe, motyw patriotyczny nie jest 

do końca jednoznaczny. Tu również, po bardziej wnikliwym zagłębieniu się w temat, 

znajdziemy poparcie tezy o różnorodności Ślązaków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Pomnik Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich, fot. Ewelina Orzeł, 2014  
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 Niewątpliwie ważną postacią historyczną jest tu Wojciech Korfanty, rodowity Ślązak, 

związany z chrześcijańską demokracją, będący polskim przywódcą narodowym Górnego 

Śląska. Był on dyktatorem trzeciego powstania śląskiego w roku 1921. W krajobraz Górnego 

Śląska wpisują się pomniki, tablice pamiątkowe i inne materialne przejawy uhonorowania tej 

postaci. Wśród nich odnajdujemy, np. pomniki Wojciecha Korfantego w Katowicach  

i Siemianowicach Śląskich (z których się wywodził), tablicę w kościele świętego Krzyża  

w Siemianowicach Śląskich (gdzie był ochrzczony), tablicę pamiątkową w Archikatedrze 

Chrystusa Króla w Katowicach, tablicę na budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz tablicę pamiątkową w Pradze, gdzie przebywał na emigracji. Niedawno 

prezydent RP Bronisław Komorowski zapowiedział budowę pomnika Wojciecha Korfantego 

w stolicy. Jego patriotyzm został uhonorowany czterokrotnym przyznaniem Krzyża 

Walecznych oraz, pośmiertnie w 1997 roku, Orderem Orła Białego. 

 Wojciech Korfanty jest postacią powszechnie szanowaną, ale nie wolno nam 

zapominać również o bohaterach, którzy są znani jedynie lokalnym mieszkańcom. Warto tu 

przywołać mało znaną historię, tzw. bytkowskiego drzewa21, na którym powieszono innego, 

wielkiego polskiego patriotę i Ślązaka, walczącego o przynależność tego regionu do Polski.  

Patriotą tym był 30-letni Józef Skrzek (stryj znanego, współczesnego kompozytora – Józefa 

Skrzeka). Na łamach „Gońca Górnośląskiego” z roku 1961 ukazał się artykuł  

A. Królikowskiego pod tytułem Michałkowicka ballada. Tak opisano w nim dzień, w którym 

wspomnianego patriotę powieszono: Rozejrzał się wokoło. Przybladł, ale spokojnie podążył 

na miejsce kaźni. Nie, nie załamie się, pokaże, jak umiera polski harcerz! 

Stanął na podwyższeniu i wzrokiem objął ukochaną śląską ziemię. Jak w kalejdoskopie 

przesunęło się przed nim młode, zaledwie 30-letnie życie. Wspomniał spracowane ręce ojca – 

górnika kopalni „Michał”, który przez 42 lata wydzierał ziemi cenny, błyszczący węgiel. 

Pomyślał o matce, zmarłej zaledwie przed kilkoma dniami. Wspomniał oficerskie szlify 

podporucznika 3 pułku strzelców podhalańskich, jasną salę szkolną. Był przecież 

nauczycielem, który zawód swój kochał i szanował. Znał nie tylko uczniów, ale i rodziców, 

środowisko robotnicze, środowisko michałkowickich górników. Kochali go za to i cenili.  

Dziś ma się pożegnać z młodym życiem. Właśnie tam gdzie w listopadzie zginął bohaterską 

śmiercią przyjaciel i towarzysz walki – Paweł Wójcik. 

Wydany przez konfidentkę gestapo – przez trzy miesiące przeszło więziony był  

w Mysłowicach. Dziś ma ponieść śmierć przez powieszenie. Oprawca założył już stryczek.  

                                                           
21 Bytkowskie drzewo, tytuł spektaklu muzycznego, stworzonego przez Józefa Skrzeka, lidera grupy SBB 
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I nagle powietrze przeszywa okrzyk – Niech żyje Polska! Gorzki szloch zebranych jest 

odpowiedzią. Stołek usuwa się spod nóg... Tak zginął Józef Skrzek – świetlana postać 

śląskiego nauczyciela.  

Istotne jest to, że artykuł nie cytuje pełnego okrzyku Józefa Skrzeka: „Niech żyje Chrystus 

Król. Niech żyje Polska!”. Należy zwrócić uwagę na rok napisania tekstu – 1961, a więc 

okres, w którym w Polsce trwał ustrój komunistyczny (tzw. demokracja ludowa). Pominięto 

ważne dla większości Ślązaków słowa: „Niech żyje Chrystus Król”, które nierozerwalnie 

łączą aspekt patriotyzmu z religijnym. 

Bytkowskie drzewo na stałe wpisało się w krajobraz kulturowy Ślązaków, zwłaszcza  

w Siemianowicach Śląskich. Plac, na którym ono stoi, nazwano Placem Skrzeka i Wójcika,  

w hołdzie tym dwóm postaciom. Obok postawiono także pomnik, oddający im należną 

pamięć oraz cześć.22 

 Alojzy Szczyrba, wiceburmistrz i burmistrz Siemianowic Śląskich po drugiej wojnie 

światowej - z pochodzenia Ślązak i polski patriota – w 1910 roku, kiedy miał zaledwie 20 lat, 

po powrocie z Krakowa, napisał takie słowa: Ta stara królewska stolica, z tym 

półmalarycznym klimatem, pokryła z ranka lekką mgłą, budziła się do wielkiego święta 

polskiego. Co za przepaść między austriackim Krakowem, a niemieckim Wrocławiem pod 

względem polonizacji i germanizacji. Myślałem, a i wszyscy Ślązacy, którzy po raz pierwszy 

byli w Krakowie, że to sen, marzenie, czy jakaś imaginacja – nieprawdziwa rzeczywistość. 

Kraków olśnił nas tysiącami sztandarów i chorągwi polskich. Obok sztandarów państwowych, 

austriackich, nawet na gmachach publicznych starostwa, komendantury Policji, Wojska 

wisiały obok państwowych sztandarów i orłów austriackich – nasze święte, polskie sztandary, 

nawet na kościołach, których w Krakowie naliczyłem się wtenczas 72. W oknach 

wystawowych i w każdym oknie mieszkania wystawione były portrety, obrazy Matki Boskiej 

Częstochowskiej, tej naszej królowej, Polski opiekunki, później księcia Poniatowskiego, 

Pułaskiego, Kilińskiego i wielu innych. Słońce w tym dniu 11 lipca 1910 świeciło tylko dla 

Polski. (…) To wszystko nam, młodym Polakom ze Śląska, wydawało się jakąś fatamorganą, 

jakimś miastem powietrznym, krajem bajki – i to w nas wszystkich wyryło (…) wiarę naszych 

przodków „Jeszcze Polska nie zginęła”. Polska jest. Wróciliśmy z takim podniesionym 

czołem, z takim silnym wolności duchem, z taką zahartowaną stalową wolą i odwagą, 

przeistaczającą się w zemstliwe pragnienie do zjednoczenia wszystkich niewierzących, 

słabych, tchórzliwych, zobojętniałych, flegmatycznych, defetyzmem pachnących rodaków, 

                                                           
22 Z. Janeczek, Bytkowskie szkice historyczne…, dz. cyt., s. 138-140 
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celem wzniecenia z tej małej iskierki ognia wielkiego pożaru prawdziwej, ofiarnej miłości do 

skutej w kajdanach Polski. Śmiało do pożogi rewolucyjnej przeciw zaborcom!23 

 Ikoną patriotyzmu polskiego na Górnym Śląsku jest Góra św. Anny, w rejonie której 

odbyła się spektakularna bitwa trzeciego powstania śląskiego. Trwała ona od 21 do 26 maja 

1921 roku. Naprzeciwko powstańców śląskich stanęły niemieckie oddziały Freikorpsu.24 

Walki ostatecznie zaowocowały remisem militarnym, jednak to właśnie m.in. dzięki słynnej 

bitwie w rejonie Góry św. Anny, Liga Narodów zdecydowała się na nowo wyznaczyć granice 

sporne Górnego Śląska, unieważniając wcześniejsze postanowienia plebiscytowe w tej 

kwestii. Ostatecznie do granic II Rzeczypospolitej przyłączono ziemie, mające duże 

znaczenie przemysłowe, a które – według przeprowadzonego wcześniej plebiscytu – miały 

należeć do Niemiec. 25   

Obecnie na Górze św. Anny, obok pięknego sanktuarium, możemy podziwiać pomnik Czynu 

Powstańczego oraz amfiteatr, w którym odbywają się uroczystości, upamiętniające 

powstańców śląskich.  

Nad krawędzią amfiteatru, w latach 30. XX wieku, powstawało mauzoleum poświęcone czci 

poległych pięćdziesięciu jeden Niemców w bitwie pod Górą św. Anny. Oficjalnie otwarto je 

22 maja 1938 roku (lub, według innych źródeł, 2 kwietnia). Po wojnie, w styczniu 1945 roku, 

w okolicy tej pojawiły się wojska sowieckie, które nie odebrały mauzoleum pozytywnie. 

Rozebrano je więc, a potem ostatecznie wysadzono. Przed tym wyciągnięto jednak  

z sarkofagów trumny, a szczątki niemieckich żołnierzy wysypano na cmentarzu na Górze  

św. Anny. Powojenne polskie władze zamierzały wybudować w tym miejscu nowy pomnik, 

tym razem upamiętniający powstańców śląskich, którzy walczyli o przynależność Górnego 

Śląska do Polski. Wybrano projekt Xawerego Dunikowskiego. W 1947 pojawiły się dyskusje, 

dotyczące dokładnego wydarzenia, który ów pomnik miałby upamiętniać – wojewoda 

Aleksander Zawadzki polecił, by uwzględniono wszystkich walczących o polskość Śląska od 

czasów piastowskich, co kłóciło się z pierwotną ideą (powstańcy zostaliby zepchnięci na 

dalszy plan). Później pojawiła się, między innymi, sugestia, by na pomniku wyryć napis 

Wyzwolenie Śląska przez Armię Czerwoną i Ludowe Wojsko Polskie. Uroczyste odsłonięcie 

pomnika Czynu Powstańczego, po wielu problemach związanych z jego budową, nastąpiło 

ostatecznie 19 czerwca 1955 roku.  

                                                           
23 Ł. Wyrzykowski, Długość cienia, Siemianowice Śląskie 2010, s. 10 
24 Ochotnicze, nacjonalistyczne jednostki paramilitarne, które działały w Niemczech w latach 1918-1922.     
25 Strona internetowa Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, 
http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/historia/powstania-slaskie/ (dostęp: 1.12.2014) 
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W okresie PRL-u amfiteatr, znajdujący się obok, był miejscem upamiętnienia polskości 

Górnego Śląska, jednak po roku 1989 charakter tych imprez diametralnie się zmienił – 

zaczęła się na nich pojawiać mniejszość niemiecka, a tematem przewodnim stało się 

pojednanie dwóch nacji. Nie udało się jednak z samej Góry uczynić miejsca zgody między 

nimi. Jak piszą Maximilian Eiden i Marek Masnyk: W listopadzie 1989 roku zaplanowana 

pierwotnie na Górze msza z gestem pojednania między premierem polskim Tadeuszem 

Mazowieckim i kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem nie mogła się odbyć ze względu na 

wyraźne protesty różnych środowisk Górnego Śląska. Odbyła się w końcu w Krzyżowej  

k. Świdnicy na Dolnym Śląsku, gdzie w czasie II wojny światowej miały miejsce konspiracyjne 

spotkania antyhitlerowskich spiskowców Kreisaure Kreis (Kręgu w Krzyżowej) w pałacu 

hrabiego Jamesa von Moltke. Nie udało się zatem uczynić z Góry św. Anny symbolu polsko-

niemieckiego pojednania.  

Obecnie, z powodu braku dostępnych środków oraz zainteresowania miejscowych władz, sam 

amfiteatr znajdujący się na Górze jest w bardzo złym stanie technicznym. 

Góra św. Anny, niezależnie od perturbacji politycznych i zmieniającej się jej przynależności, 

od zawsze była – i jest nadal - dla Ślązaków miejscem kultu oraz duchowym centrum 

górnośląskiego regionu. 26 

 Patriotyzm na Śląsku nie był jednak jednowymiarowy. Profesor Uniwersytetu 

Śląskiego, Ryszard Kaczmarek, we wprowadzeniu do książki, pt. „Górnoślązaków żywoty 

równoległe” (stanowiącej katalog wystawy historycznej o tym samym tytule z 2012 roku  

w Muzeum Śląskim w Katowicach), stwierdza: Pokoleniu urodzonemu na przełomie wieków 

XIX i XX na Górnym Śląsku przyszło niespodziewanie żyć w kilku państwach. Niekiedy nawet 

trudno było Górnoślązakowi z tej epoki nadążyć za zmianami obywatelstwa, języka 

urzędowego, nazewnictwa w najbliższym otoczeniu, ponieważ następowały one już nie wraz  

z mijającymi stuleciami czy dziesięcioleciami, ale co kilka lat. Ludzie z jednego pokolenia 

mogli żyć zarówno w Cesarstwie Austriackim, Królestwie Prus i Cesarstwie Niemieckim, jak  

i potem w Republice Czechosłowackiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszy Niemieckiej, 

zarówno tej „weimarskiej”, jak i w nazistowskiej Trzeciej Rzeszy, by w końcu powrócić do 

Polski, ale nie tej samej, a tzw. ludowej, potem zwanej Polską Rzeczypospolitą Ludową.  

W każdym z tych państw albo tracili obywatelstwo, albo na powrót je otrzymywali, 

wielokrotnie oskarżani byli z tego powodu o zdradę, albo uzyskiwali na drodze aktu łaski lub 

                                                           
26 M. Eiden, M. Masnyk, Góra św. Anny, w: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejska 
regionu, red. J. Bahlcke, D. Gawrceki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011, s. 446 
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amnestii rehabilitację za czyny niepopełnione z ich wolnej woli, a tym bardziej z ich winy.27 

O patriotycznej różnorodności Ślązaków mogą świadczyć też losy wielu śląskich rodzin.  

W czasach II wojny światowej były one bardzo często podzielone – nierzadko zdarzały się 

sytuacje, w których bracia walczyli po różnych stronach frontu. Większość była zmuszona do 

wstąpienia do Wehrmachtu, ale byli też tacy, którzy szli dobrowolnie. Są tacy, którzy idą  

z falą. Wstępują nawet do SS.28 Obywatele podpisywali listy narodowościowe (tzw. 

„volkslisty”), wielu pod przymusem - za odmowę groził obóz koncentracyjny - jednak 

niektórzy z nowego obywatelstwa… byli zadowoleni.29 Sytuacja ta ma oczywiście 

odzwierciedlenie w dzisiejszym krajobrazie kulturowym. 

Na Śląsku znajdują się cmentarze niemieckie. Większość budowano dopiero po roku 1989, 

kiedy to premier rządu RP Tadeusz Mazowiecki zawarł wspomniane już porozumienie  

z kanclerzem RFN Helmutem Kohlem w Krzyżowej, które zostało potwierdzone 17 czerwca 

1991 roku Traktatem pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. 

Jednym z punktów porozumienia było wybudowanie cmentarza niemieckiego na terenie 

województwa katowickiego.  

Przykładem jednego z takich cmentarzy jest, najbardziej mi znany, Cmentarz Żołnierzy 

Niemieckich w Siemianowicach Śląskich, znajdujący się przy głównej drodze w kierunku 

Czeladzi, za dzielnicą Bańgów. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło 10 października 1998 

roku.30 Może się wydawać, że wybudowanie takiego cmentarza miało znaczenie jedynie 

czysto-polityczne – wrażenie to jest jednak mylne. W starszym pokoleniu, pamiętającym 

czasy wojenne, istniała potrzeba tworzenia na Śląsku takich miejsc, ponieważ ludzie ci 

niejednokrotnie sami stracili swoich bliskich, którzy służyli w Wehrmachcie. 

 Można tu również wspomnieć o dużych kontrowersjach, towarzyszących odsłonięciu 

pomnika Friedriecha Wilhelma von Redena w Chorzowie w 2002 roku (jego pomnik, 

wybudowany w tym mieście w 1852 roku, został zburzony po II wojnie światowej). Reden  

w XVIII w. był ministrem, kierującym pruskim Departamentem Górnictwa i Hutnictwa. 

Zasłużył się on dla Chorzowa budową wielkiego pieca w 1852 roku. Warto podkreślić, że 

postać ta przyczyniła się do rozwoju przemysłowego całego regionu (poza Królewską Hutą – 

dawnym Chorzowem – rozpoczął wiele inwestycji przemysłowych również w Tarnowskich 

Górach oraz Gliwicach).  

                                                           
27 R. Kaczmarek (autor Wprowadzenia), Górnoślązaków żywoty równoległe, Katowice 2012,  s. 10 
28 D. Kortko, L. Ostałowska, Pierony. Górny Śląsk po polsku i niemiecku. Antologia, Warszawa 2014, s. 208 
29 Tamże, s. 207 
30 M. Derus, Cmentarze…, dz.cyt., s. 36-38 
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 Patriotyczna „niezwykłość” Ślązaków objawia się zatem w krajobrazie kulturowym do 

dzisiaj. Na ziemiach Górnego Śląska istniało zarówno przywiązanie do Niemiec, jak i do 

Polski. Historia była dla Ślązaków bardzo przewrotna i często rzucała ich na różne tereny, 

jednak zawsze punktem łączącym – nawet patriotycznie różniących się pomiędzy sobą 

Ślązaków – było przywiązanie do regionu. Horst Bienek31, Ślązak mieszkający po wojnie  

w Niemczech, w swoim tekście, pt. „Podróż w krainę dzieciństwa. Spotkanie ze Śląskiem”, 

pisze: Przywiozłem ze sobą kawałek czarnego węgla z gliwickiej ziemi. Przywiozłem różaniec 

z Góry Świętej Anny. Przywiozłem małego posrebrzanego lwa, na wzór <<Śpiącego lwa>> 

Kalide’a w Parku Miejskim w Gliwicach. Czasami biorę te przedmioty do ręki, kawałek 

węgla, różaniec, lwa. I wspominam32. Warto też przywołać słowa, wspomnianego już 

Ryszarda Kaczmarka, który zaznacza, że Większość Górnoślązaków odzyskała po strasznym 

wieku  XX  poczucie,  że  są  z  tego  samego  podwórka.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Niemiecki pisarz, tłumacz, reżyser filmowy oraz publicysta, urodzony w 1930 r. w Gliwicach, bardzo silnie 
podkreślający swoje śląskie korzenie 
32 H. Bienek, Podróż w krainę dzieciństwa. Spotkanie ze Śląskiem (fragmenty), w: Pierony. Górny Śląsk po polsku 
i niemiecku. Antologia, red. D. Kortko, L. Ostałowska, Warszawa 2014, s. 525-530 
33 R. Kaczmarek, Górnoślązaków…, dz. cyt., s. 19 
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III. O  krajobrazie 

 Jak już parokrotnie w tej pracy wspomniano - ogromny wpływ na ukształtowanie się 

współczesnego krajobrazu kulturowego Górnego Śląska (w znaczeniu zarówno 

architektonicznym, jak i socjologicznym), miało górnictwo i hutnictwo. To właśnie 

wydobywanie węgla oraz produkcja żelaza na szeroką skalę ukształtowały pewne zachowania 

oraz wzorce, które w tym regionie dominują do dzisiaj. W pierwszym rozdziale został 

poruszony temat silnie zakorzenionej religijności na Śląsku (szacunek do wartości życia i tego 

co po nim), która rozwijała się pośrednio właśnie przez stosunkowo niebezpieczną pracę 

wydobywczą. Gdy jednak zgłębimy temat dokładniej, dojdziemy do wniosku, iż górnictwo 

miało wpływ na praktycznie każdą dziedzinę życia ludzi tu mieszkających.  

 Jednym z najważniejszych elementów śląskiego krajobrazu są hałdy, czyli innymi 

słowy zwałowiska odpadów przemysłowych z kopalń oraz hut. Istnieją rejony Śląska, 

posiadające całe pasma hałd, potocznie zwanych „śląskimi górami”. Bardzo często były one 

przedstawiane jako element pejzażu obok grup powstańców śląskich w filmach Kazimierza 

Kutza. W okresie bezrobocia w latach 20. mężczyźni chodzili na hałdy wydobywać resztki 

węgla,  które  przynosili  do  domów,  bądź  które  tanio  sprzedawali. 

Obok hałd najbardziej charakterystycznymi elementami śląskiego krajobrazu są kominy hut, 

kopalń oraz kopalniane szyby. Ciekawostką są tutaj tzw. „biedaszyby”, czyli amatorsko 

tworzone na Górnym Śląsku szybiki wydobywcze, drążone przez najuboższych, w okresie 

wielkiego kryzysu gospodarczego po pierwszej wojnie światowej. Przykładem 

„biedaszybowego centrum” są okolice dzisiejszego ośrodka Telewizji Katowice, znajdującego 

się na granicy Siemianowic, Chorzowa oraz Katowic. „Dzikie wydobywanie” pochłonęło 

wiele ofiar oraz stworzyło czarną sferę, działającą wręcz na zasadach mafijnych, analogicznie 

do „amerykańskiej gorączki złota”. Jak pisze Czesław Guzy: Wydobyty bądź co bądź 

nielegalnie węgiel służyć miał do zaspokojenia potrzeb rodzin i oczywiście na sprzedaż.  

O biedaszybiarzach mówiono dobrze i źle, ale myślę, że za ich odwagę i ogromny trud należy 

im się szacunek i szczególne miejsce w śląskich dziejach.34 Dzisiejszym odpowiednikiem 

„biedaszybów” jest bardzo popularne łażenie na bana, czyli chodzenie na tory kolejowe po 

to, aby kraść węgiel. Inny jest też obecnie stosunek ludzi do tego zjawiska, który określiłbym 

jako bardziej negatywny. 

                                                           
34 C. Guzy, Wspomnienia z Bytkowa. O familokach, biedaszybach, szmuglowaniu i dawnym Bytkowie, 
Siemianowice Śląskie 2002, s. 36 
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 Powstawanie kopalń na trwałe zmieniało architekturę całego regionu, który  

z założenia był nastawiony na pracę robotniczą. Jak stwierdza Barbara Firla:  

O ukształtowaniu architektonicznym Śląska zadecydował przemysł wyrosły na bogactwie 

geologicznym, jako że miasta, ich dzielnice i osady robotnicze zostały wybudowane  

w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów przemysłowych i związane z ich rozwojem35. Na 

przełomie XIX i XX w. budowano na masową skalę robotnicze osiedla, których niejako 

znakiem charakterystycznym są tzw. familoki: wielorodzinne domy, budowane głównie  

z cegły, posiadające zwykle dwie lub trzy kondygnacje. Typowe mieszkanie w takim 

budynku miało ok. 35-40 metrów kwadratowych, w skład których wchodził jedynie pokój  

z kuchnią. Familoki miały wspólne toalety, znajdujące się na zewnątrz (wraz z gołębnikami, 

chlewikami i komórkami na węgiel) lub na półpiętrze budynku, przeznaczone dla 

mieszkańców jednej klatki schodowej. Toalety te, zwane haźlami – jeżeli znajdowały się na 

zewnątrz – były umiejscawiane jak najdalej od budynków, a tuż koło hasioka36, aby do okien 

nie docierały przykre zapachy. W budowanych obok chlewikach, hodowano zwierzęta. 

Zacytujmy tu Czesława Guzego: Wreszcie chlewiki, a nad nimi fiśla37 z gołębnikiem i klapą,  

z której i do której furgały38 gołębie. Przed każdym wejściem do chlewika stało poidło z wodą 

i korytko z karmą, przy nich kury, kaczki i fruwające wróble. Natomiast w chlewiku,  

w zależności od „upodobań” mieszkańca, hodowana była koza lub wieprzek. W południe nie 

tylko nad korytkami, ale wręcz nad całym podwórkiem unosiły się chmary much, a wieczorem 

– komarów.39 Obok budynku ważnym elementem architektonicznym dla mieszkańców 

osiedla była (i w wielu przypadkach jest do tej pory) ławka, oblegana w słoneczne dni, 

służąca do biesiad, romantycznych spotkań, wspólnych śpiewów, gry w karty, itd. .  

 Przykładem dwóch typów osiedli górniczych na Górnym Śląsku są Giszowiec oraz 

Nikiszowiec, leżące w obrębie dzisiejszych granic administracyjnych Katowic. Oba te osiedla 

stworzono dla robotników, pracujących w pobliskiej kopalni „Giesche” (stąd nazwa 

Giszowiec).   

Giszowiec (obecnie dzielnica Katowic, położona w południowo-wschodniej części miasta) 

zaprojektowano na początku XX wieku jako osiedle robotnicze, mające komponować się  

z zielonym krajobrazem. Charakterystyczne są tu dwu- lub trzyrodzinne budynki  

z ogródkami, przypominające swoją architekturą zabudowę wiejską.  

                                                           
35 B. Firla, Śląskie miejsca, Katowice 2012, s. 41 
36 hasiok - śmietnik 
37 fiśla - górna część komórki 
38 furgać - latać 
39 C. Guzy, Wspomnienia…, dz. cyt., s. 16 
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Po wybudowaniu Giszowca okazało się, że liczba mieszkań dla pracowników kopalni 

„Giesche” wciąż była niewystarczająca. Z tego powodu przystąpiono do budowy Nikiszowca 

(nazwa pochodzi od nazwiska barona Nikischa von Rosenbergka). To drugie osiedle 

architektonicznie znacząco różni się od Giszowca. Budynki są znacznie większe, stanowią 

rodzaj złączonych ze sobą familoków z dużymi podwórzami pośrodku. Centralnym miejscem 

osiedla jest plac przed kościołem św. Anny. Po przeciwnej stronie znajdują się sklepy  

w podcieniach stylizowanych arkad. Charakterystyczne są również bramy i tunele, znajdujące 

się między domami i tak często uwieczniane na różnorakich obrazach. 

W tym krajobrazie niezwykle malowniczo prezentują się obchody takich świąt jak odpust, 

Boże Ciało czy popularna Barbórka. Małgorzata Szejnert tak opisuje najważniejsze górnicze 

święto po wojnie: Znów można obchodzić Barbórkę. Za Niemca ukradkiem strojono figurki  

i obrazy w kopalni, ale dozór usuwał lampki i ozdoby. Najpiękniejszy obraz św. Barbary  

z cechowni z szybu Pułaski, wylepiony z ceramicznych drobin według projektu braci 

Zillmannów. Barbara stoi pod łukiem nieba usianym złotymi gwiazdami, jest wysoka, tęga, 

pogodna, odziana w czerwoną suknię i różowy szal, we włosy wplotła kremową wstęgę. Fałdy 

odzieży tańczą wesoło wokół miłych okrągłości świętej patronki. Spod rąbka sukni wystają 

dwie bose różowe stopy, a z rękawa wychyla się drobna rączka z palemką. Ta kobieta pasuje  

i do ołtarza, i do piekarnioka. W tym roku [czyli w 1945] w Barbórkę zagra orkiestra kopalni 

Janów. Albert-Wojtek40 Badura dwoi się i troi, bo ludzie zapomnieli, jak grać, wielu ubyło, 

trzeba uczyć nowych. O piątej rano muzycy wychodzą z domów, w odczyszczonych 

mundurach, z czerwonymi pióropuszami na czakach, w blasku guzików, medali, kordzików, 

trąb i puzonów. Ludzie zapalają światła i otwierają szeroko okna. Stają w nich całe rodziny, 

ale przede wszystkim jubilaci kopalni, ci, którzy mają trzydzieści i więcej lat pracy. Orkiestra 

wie z góry, które to mieszkania. Zatrzymuje się w marszu, formuje półkole, a dyrygent 

zarządza stosowną melodię i przez tę chwilę, albo godzinę, wszyscy czują się u siebie.41 

Dzisiaj święto Barbórki obchodzone jest już o wiele skromniej. Tak hucznie, jak niegdyś, 

świętuje się je tylko w miastach, w których istnieją jeszcze kopalnie – tych zaś jest, niestety, 

coraz  mniej. 

 

 

 

                                                           
40 Imię św. Wojciecha było w Europie tłumaczone na łacińskie Sanctus Adalbertus (Albert – skrócona wersja 
Adalberta). Stąd Wojtek mógł być nazywany przez Niemców Albertem 
41 M. Szejnert, Czarny ogród, Kraków 2007, s. 301-302 
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 Charakterystyczny śląski krajobraz na trwałe znalazł swoje odzwierciedlenie  

w dziełach malarskich, zarówno artystów profesjonalnych, jak i tzw. przedstawicieli „art 

naif”, czyli sztuki nieprofesjonalnej – „naiwnej”. Do najważniejszych twórców tego drugiego 

nurtu należą Teofil Ociepka, Paweł Wróbel i, tworzący do dnia dzisiejszego, Erwin Sówka. 

Reprezentują oni tzw. Grupę Janowską, inspirującą się mistycyzmem i filozofią Wschodu; 

łączyła ona śląski krajobraz z tradycyjnymi wierzeniami religijnymi i… wizjami 

metafizycznymi. Przykładem takiego obrazu są „Medytacje” Erwina Sówki. Seweryn 

Wisłocki pisze: Sam Ociepka starał się w swych obrazach zawrzeć wykładnię symboliczną 

okultystycznej wiedzy o wszechświecie, a może trafniej – o wszechbycie. Z tego też powodu 

podporządkowuje je ściśle treści traktatów okultystycznych. On nigdy nie malował wyłącznie 

po to, by tworzyć piękne obrazy! Starał się – przez pokazanie istot ze świata astralnego, ich 

wzajemnych powiązań, jak i powiązań z naszym światem – dostarczyć wszystkim prawdziwej 

wiedzy o transcendentnych tajemnicach.42 Taka sztuka, jak żadna inna, pokazuje w jak 

niesamowicie oryginalny sposób można przedstawić śląski krajobraz kulturowy. Cenną 

prezentacją tego twórczego środowiska jest komedia Lecha Majewskiego z 2001 roku, pt. 

„Angelus” (scenariusz wraz z reżyserem napisali Ireneusz Siwiński oraz Bronisław Maj).  

W filmie prawie wszystkie dialogi prowadzone są w gwarze śląskiej. Treść opowiada  

o Grupie Janowskiej, która para się okultyzmem. Zjawiska paranormalne ukazują tam, 

między innymi, komizm realiów socjalistycznych na Górnym Śląsku.  

                                                           
42 S. A. Wisłocki, Janowscy „Kapłani wiedzy tajemnej”. Okultyści, wizjonerzy i mistrzowie małej ojczyzny, 
Katowice 2007, s. 29 

VI. Erwin Sówka: „Święta Barbara”, 1988 (olej, płótno), w: „Przestrzenie Górnego Śląska”, Muzeum Śląskie, 
Katowice 2007, s. 17 
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Protoplastą reżyserów podejmujących tematykę śląską jest z pewnością Kazimierz Kutz, 

twórca tzw. tryptyku śląskiego: „Sól ziemi czarnej”, „Perła w koronie” oraz „Paciorki jednego 

różańca”. Filmy te pokazują, jak na przestrzeni XX w. następowały przemiany kulturowe  

i społeczne w regionie. Ich głównym celem było przekazanie śląskiej specyfiki regionalnej 

wszystkim Polakom. Próbowano w nich zburzyć, zarówno krzywdzące stereotypy Ślązaka-

Niemca, jak i Ślązaka-prostaka, wskazując jednocześnie na prawdziwość i wartości duchowe 

– słowem, śląską „niezwykłość”. 

 Górnicza architektura regionu oraz wszystko to, o czym napisałem wyżej, wywarły 

ogromny wpływ na zachowanie i uczucia Ślązaków. Udało mi się dotrzeć do zapisków, 

opisujących przemyślenia jednego z górników dawnej kopalni „Michał” w okresie, kiedy ją 

zamykano. Słowa, które jednoznacznie wskazują na ogromne przywiązanie do – bardzo 

niebezpiecznego przecież – miejsca pracy, spisał jego wnuk, do którego ów górnik zwraca się 

takimi słowami: Patrz na tyn szyb – jeszcze się krynci, ale wiela jeszcze to potrwo? Tydzień, 

miesionc… Tyla lot żech tu przychodzioł i spoglądoł na niego; słońce wschodzioło  

i zachodzioło, a łon zawsze boł w ruchu. Teroz bydzie nieruchomy, umarły. Bydzie tak stoł  

i zmierzchoł ponad polami. Może go łostawiom, co padosz? A kaj przeniesom Barbórka? Jo 

teroz  i  moja  dusza  spróchnieje  –  bez  szybu  i  bez  Barbórki. 

Słowa te jednoznacznie potwierdzają postawioną wcześniej tezę: Ślązacy są naprawdę 

niezwykli. Pod powierzchnią ich robotniczej prostoty znajduje się bowiem gama wielkich 

uczuć. 

Warto natomiast dokończyć zaczętą wyżej historię: wnuk, piastując urząd prezydenta miasta, 

doprowadził do odbudowania dawnego miejsca pracy swojego dziadka, które teraz pełni rolę 

VII. Erwin Sówka: „Medytacje”, 1986 (olej i płótno), w: „Przestrzenie Górnego Śląska”, Muzeum Śląskie, 
Katowice 2007, s. 28 
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placówki kulturalnej w Siemianowicach Śląskich - jest nią Park Tradycji Górnictwa  

i Hutnictwa. Z kolei, tak drogi jego dziadkowi, obraz św. Barbary został odrestaurowany  

i umieszczony w dawnej cechowni – obecnie sali ekspozycyjnej Parku. Nieopodal znajduje 

się obelisk, poświęcony poległym w kopalni górnikom. Inicjatorami byli górnicy kopalni 

„Michał”, zaś twórcą rzeźbiarz Jacek Kiciński. Kilkadziesiąt metrów dalej odnajdujemy 

tablicę, upamiętniającą obronę tej kopalni przez górników 1 września 1939 roku.  

To wszystko stanowi bardzo ważną część krajobrazu kulturowego miasta. W Parku Tradycji 

Górnictwa i Hutnictwa mieści się zarówno wspomnienie starej kopalni, jak i ważkich 

wydarzeń historycznych z nią związanych; jest to również miejsce wielu spotkań 

współczesnych młodych ludzi. Gdyby nie Park Tradycji i znajdujące się obok niego obelisk 

oraz tablica pamiątkowa, być może w dalekiej przyszłości niewielu pamiętałoby o tak ważnej 

historii, która w tym miejscu się rozegrała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich, fot. 2013 r. - ze zbiorów UM Siemianowice Śląskie 
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IV. O  muzyce  i  poezji.  

Wywiad  z  Józefem  Skrzekiem   

 Niezwykły krajobraz kulturowy Śląska przyczyniał się także do tworzenia jedynej  

w swoim rodzaju sztuki. Wspomniałem już o bardzo nietypowych obrazach Grupy 

Janowskiej, łączącej śląski pejzaż z egzotyczną filozofią Wschodu; nie brakuje również 

filmów, w których ujęto ten region. Warto jednak pochylić się również nad specyficzną 

poezją oraz muzyką, która w niezwykle trafny sposób opisuje charakterystykę Górnego 

Śląska.  

 Wielu poetów pochyla się nad śląską tematyką; wybrałem siemianowickiego autora, 

Jarosława Englera, którego teksty wykorzystuje rockowy zespół, pochodzący z Piekar 

Śląskich „Oberschlesien”, wzorujący się muzycznie na popularnej niemieckiej formacji 

Rammstein. Przywołany tekst poety, pt. „Richter”, został uzupełniony o dodatkowe treści 

przez  Oberschelsien.  Niżej  tekst  oryginalny  i  uzupełniony.  

Jarosław  Engler  –  „Richter” 

zaś pchają  

te fury przez Richter  

czorni  

nieogoleni  

resztki wągla  

z upadłej kopalni  

resztki ziemi  

co karmiła dzieci  

resztki Śląska  

z napisem  

tu też powstanie:  

MC DONALD’S 

 

Oberschlesien – „Richter” 

Zawarte kopalnie 

Zalone szyby 

Zerwane liny 
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Wygasłe huty 

Ino wiater zapach wynglo niesie 

Puste chałpy 

Smutek i lynk przed jutrym 

Strach przed życiym 

Ino chłód 

I ból 

To koniec 

 

Zaś pchajom 

Te życie 

Jak co dziyń 

Zaś pchajom 

W milczyniu 

Zaś pchajom 

Ta biyda 

W pokorze 

 

Zaś pchajom 

Te fury 

Na Richter 

W kopalni 

Co karmi 

Ich łojców 

Co karmi 

Ich dzieci 

 

Kaj stary stoi szyb 

Kaj łojców stoi dom 

Kaj richtich wonio chlyb 

Tam jo swój Hajmat mom 

Kaj huty wonio dym 

Kaj fury pchajom zaś 

Kaj czorno hołda jest 



29 
 

Tam Hajmat świynty nasz 

Zaś pchajom 

Te fury 

Ze przodka 

Zaś pchajom 

Ze smutkiym 

Resztki wyngla 

Resztki siebie 

Resztki Ślonska 

 

Kaj zastygły płomiyń dopolo sie 

Kaj górnik patrzy dziynnie śmierci w oczy 

Kaj ludzie stojom wierni 

Tam Hajmat mój 

 

Tłumaczenie: 

Zamknięte kopalnie 

Zalane szyby 

Zerwane liny 

Wygaszone huty 

Zapach węgla tylko wiatr unosi 

Puste domy 

Smutek i lęk, co jutro będzie 

Strach przed życiem 

Tylko chłód 

I ból  

To koniec 

 

Znów pchają 

To życie 

Jak co dzień 

Znów pchają 

W milczeniu 

Znów pchają 
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Tę biedę 

Pokornie 

 

Zaś pchają 

Te wózki (*małe wózki z dyszlem) 

Na Richter (*teren na płn. Od b. KWK Siemianowice) 

W kopalni 

Która karmi 

Ich rodziców 

Która karmi 

Ich dzieci 

 

Gdzie stary stoi kopalni szyb  

Gdzie rodzinny stoi dom 

Gdzie naprawdę pachnie chleb 

Tam swą ojczyznę mam 

Gdzie czuć huty dym 

Gdzie wózki pchają znów 

Gdzie czarna hałda jest 

Tam Ojczyzna święta moja 

 

Znów pchają 

Te wózki 

Ze ściany (*kopalnianej, tutaj: z biedaszybów) 

Znów pchają 

Ze smutkiem 

Resztki węgla 

Resztki siebie 

Resztki Śląska 

 

Gdzie zastygły płomień dopala się 

Gdzie górnik codziennie patrzy śmierci w oczy 

Gdzie ludzie stoją wierni 

Tam moja Ojczyzna 
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 Temat „ginącego Śląska” - wygasłych hut, umierających kopalń, ale także zanikającej 

tradycji - można znaleźć także w twórczości jednego z najwybitniejszych polskich 

bluesmanów, Jana „Kyksa” Skrzeka. Poniżej znajduje się tekst jego piosenki, zatytułowanej 

„O mój Śląsku”:  

Był ładny słoneczny dzień    

samo południe    

A oni przyszli    

z piłami    

Poobcinali im    

ręce, głowy, nogi    

By w końcu został    

by w końcu został    

ściętych liści drzew.    
 

O mój Śląsku  

umierasz mi w biały dzień  

O mój Śląsku   

niszczą Cię Twe fabryki  

O mój Śląsku 

niszczą Twe serce zielone 

płuca Twej duszy... 

O mój Śląsku  

umierasz mi w biały dzień 

 

I stanął w tym miejscu dom 

ludzie będą mieć pieniądze 

biznesmeni się ucieszą 

jednak 

jednak 

jednak umrą 

jednak umrą 

jednak umrą tak jak one […] 



32 
 

  Bardzo interesującym doświadczeniem było dla mnie przeprowadzenie wywiadu  

z bratem Jana „Kyksa” Skrzeka, popularnym muzykiem, liderem grupy SBB43, Józefem 

Skrzekiem:  

 

Adrian Hadasz: Zgodził się Pan porozmawiać ze mną o Śląsku. To niezwykle złożony, 

wzbudzający wiele emocji temat. Czy w dzisiejszym świecie Śląsk może przetrwać ze 

swoją tradycją? 

Józef Skrzek: Śląsk będzie o to walczył, bo my jesteśmy bojowi. My, z natury rzeczy, mamy 

swoją tradycję, swoje korzenie, mamy swoją atmosferę i  gwarę. 

Owszem, ale już w moim pokoleniu to wszystko zanika. Nie chcę powiedzieć, że nie ma 

tego w ogóle, ale mimo wszystko gwara jest mniej popularna, a Śląsk się polonizuje. Czy 

nie jest to poważny problem? 

JS: Nie uważam tak. Sami tę Polskę wybraliśmy, mój wujek walczył w powstaniu. Śląsk, 

przez swoją specyfikę, od zawsze był ciepany44, to w jedną, to w drugą stronę, ze względu na 

bogactwa, które posiadał. To jednak zawsze były gierki polityków i wojen, które stwarzały 

taką sytuację – ten Śląsk, pomimo przechodzenia z rąk do rąk, jakoś się ostaje. 

 

Różnorodność patriotyczna jest niejako wpisana w historię tego regionu. W mojej 

rodzinie zdarzały się przykłady opowiadania się po stronie niemieckiej… 

JS: Ale czy my mamy się bać tego, że posiadamy jakieś tam powiązania niemieckie? Co to za 

problem? Korzenie mamy na pewno śląskie i to jest najważniejsze. Teraz istnieje propaganda 

antyrosyjska i Rosjanie przejęli rolę wroga. Wcześniej była propaganda antyniemiecka.  

I Niemcy, i Rosjanie robili straszne rzeczy, jednak nasze ich postrzeganie zmienia się tak, jak 

zmienia się polityka na świecie. W paru przypadkach przez te połączenia niemieckie, Ślązacy 

na pewno byli traktowani bardziej perfidnie, ale tak to już bywa. 

                                                           
43 SBB - Silesian Blues Band lub Szukaj, Burz, Buduj (Search, Break, Build); jedna z najwybitniejszych grup 
rockowych w Polsce, założona w 1971 roku przez Józefa Skrzeka w Siemianowicach Śląskich, wraz z Antymosem 
Apostolisem i Jerzym Piotrowskim. SBB reprezentowało kilka stylów muzycznych: blues rock, jazz rock oraz rock 
progresywny. Zespół w trakcie swojego istnienia wydał ok. 50 płyt, w tym 15 albumów studyjnych. Józef Skrzek 
współpracował z wieloma wybitnymi muzykami krajowej i światowej sceny muzycznej, m. in. z Czesławem 
Niemenem oraz Tadeuszem Nalepą (informacje pochodzą z książki Andrzeja Hojna i Michała Wilczyńskiego: SBB 
„Wizje”. Autoryzowana historia zespołu, Katowice 2003). W 2013 roku za całokształt otrzymał on Nagrodę 
Muzyczną Fryderyk. 
44 ciepany - rzucany 
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Jest Pan przykładem tego, że wytworzony przez ludzi nieznających tego regionu 

stereotyp niewykształconego Ślązaka, który do niczego wielkiego w życiu nie dochodzi, 

jest całkowicie błędny. Koncertuje Pan po całym świecie. Pan zdołał zrobić tzw. karierę. 

 

JS: Wielu Ślązakom się to udaje. W moim przypadku był to też pewien szczęśliwy bieg 

wydarzeń. To po prostu twarde życie. By być tym „naszym Ślązakiem” trzeba zwyczajnie 

nauczyć się być twardzielem. Trzeba nauczyć się żyć w warunkach „niesterylnych”. Także ze 

względu na nasze powietrze… 

Ślązacy zawsze byli uważani za „twardych”. 

JS: Byli też uważani za wiernych – wobec swojej ziemi. Nie będziemy patrzeć na odchyłki, że 

jakaś tam Erna sobie pojechała i zapomniała skąd jest. Co mnie to obchodzi? Ja tu jestem. 

Patrzymy na tych, co t u t a j gaszą światło, na tych, co t u t a j są. To oni powodują, że to 

wszystko istnieje dalej. Kształtuje się nowe pokolenie, młodzież, taka jak ty, która próbuje 

szukać swojej tożsamości na nowo. Musi jednak ona wiedzieć co jest dla Śląska istotne – 

wyrobić w sobie tę siłę woli, którą trzeba tutaj kształtować. Siłę charakteru, którą trzeba mieć. 

Tak jak mówisz, mam koncerty na całym świecie – ale ja zawsze wracam.  

Pan odrzucał wielkie kontrakty po to, żeby tutaj zostać… 

JS: To jest jasne! To jest oczywiste. 

Patriotyzm? 

JS: Niekoniecznie „patriotyzm”. To takie słowo, które jest niemodne. To konkretne 

przywiązanie do ziemi, do rodowych wartości i do rodziny. Mojego ojca za parę miesięcy nie 

będzie już z nami czterdziesty piąty rok i ja jestem najstarszym chopem45 w tym rodzie. 

Myślisz, że mógłbym sobie ot tak furgać46? Raczej nie, choć tu też nie ma reguły, bo 

niektórzy  po  prostu  furgają.  Tylko  co  mnie  to  obchodzi?  

I znowu – trzeba mieć swoje zdanie. Trzeba mieć w tym wszystkim siłę i argumentację. 

Dlaczego tak robię? Może przyzwyczajenie? Za każdym razem jak się jedzie w nowe miejsce, 

to trzeba się go uczyć – jego kultury, języka, stylu. W nowym miejscu jest się obcym. To 

miejsce może być wspaniałe i mogę się w nim czuć świetnie, ale zawsze będę się 

jednocześnie czuł tam gościem. To nigdy nie będzie mój dom. Będąc w USA czy  

w Niemczech, nigdy nie poczułem się jak w domu. Tam jestem takim trochę kosmitą.  A tu? 
                                                           
45 chop - mężczyzna 
46 furgać - latać 
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Tu jestem s k ą d ś – trochę na takiej zasadzie, że to jest moje i możecie mnie bajsnąć47.  

 

Lubi pan jednak podróżować… 

JS: Oczywiście. Zwiedzanie świata i odkrywanie jego wspaniałych zakamarków jest 

fascynującym zajęciem. Tyle tylko, że ja jednocześnie nigdy nie zapominam o tym, gdzie jest 

mój dom. W moim życiu znalazłem się już co najmniej kilkanaście razy w sytuacji, w której 

byłem gdzieś z moją żoną poza Śląskiem i chciano nas tam niejako zasymilować. Co ciekawe, 

wtedy to moja żona, bardziej niż ja, tego „nie czuła”. Inną rzeczą jest to, że w układzie 

kobieta-mężczyzna kobieta często ma taką swoją intuicję. 

 

Czy wspomniana wcześniej kariera wymagała jakichś poświęceń? 

JS: Podpisując potężny kontrakt, który jednocześnie zaczyna Cię wiązać, podpisałeś  

w pewnym sensie cyrograf z diabłem. Musisz być na każde wezwanie bądź kiwnięcie palcem, 

w zależności od rodzaju kontraktu. W tym momencie jest się sprzedanym, wynajętym. Im 

większa swoboda, tym jest lepiej. Ja na dzień dzisiejszy mam tę swobodę i czuję się z tym 

świetnie. 

 

Czym dla Pana jest szeroko rozumiany krajobraz Śląska? 

JS: Specyfika Śląska i śląskiej aglomeracji jest moim zdaniem wyjątkowa. Wszędzie jest 

blisko. Jeżeli coś ci nie pasuje w Siemianowicach, wyjeżdżasz do Katowic. I warto zauważyć, 

że każde z tych miast ma swój styl i pewną swoją niezależność, specyfikę, że każde się 

między sobą różni. Siemianowice są inne od Katowic, Katowice od Bytomia, Bytom od 

Chorzowa. Każde z nich na swój sposób walczy i każde z nich musi sobie poradzić, na 

przykład pod względem gospodarczym. Jeśliby rząd i Polacy potrafili nas, jako Ślązaków, 

bardziej doceniać i w nas inwestować, to byłoby wspaniale, jednak wątpię w to, by tak się 

stało. W obecnej chwili jesteśmy dla nich takim obrzeżem. Jedna z pań minister powiedziała, 

że „taki mamy klimat”, po czym „uciekła” do Brukseli - robi swoją karierę i zarabia pieniądze 

dla siebie. Myślę, że ogólnie teraz mamy takie czasy, że każdy patrzy na siebie i każdy na 

pierwszym miejscu stawia swoją karierę. Nie można się temu w żaden sposób dziwić, tak 

teraz działa świat. Czasy swoistego zbliżania się, w których byliśmy większą jednością, raczej 

już minęły. One przedtem bywały. Wtedy byliśmy mocarzami, pod względem takich wartości 

                                                           
47 bajsnąć - ugryźć 
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jak  „miłość”  czy  „przyjaźń”.  

My, „polscy południowcy”, pod różnymi względami, te trzy-cztery dekady wstecz, 

podtrzymywaliśmy całą Polskę. To stąd szła cała energia, a na pewno ta gospodarcza. Stąd 

Polacy czerpali bardzo wiele, zaczynając chociażby od fusbalu48. Teraz sobie w Warszawie 

biznesmeni wybudowali „Narodowy”. Nie mam im tego za złe. Mają pieniądze i takie ich 

prawo. Odnoszę tylko wrażenie, że teraz wszystko koncentrują tam. Trochę tego na Śląsku co 

prawda jest – ale zdecydowanie za mało. Na szczęście i tak sobie potrafimy z tym poradzić, 

bo jesteśmy po prostu sumienni. Zaradność i przede wszystkim pracowitość dotyczy 

Ślązaków. Oraz uczciwość. To są cechy bardzo ważne. W dzisiejszych czasach liczy się 

niestety głównie cwaniactwo. 

Tylko czy to nie jest tak, że jeżeli my będziemy uczciwi, to ten świat - oparty na 

cwaniactwie - nas zwyczajnie nie oszuka? 

JS: I właśnie w tej uczciwości należy jednocześnie nie dać się oszukać. Jak mnie ktoś 

wykiwa, to pierwsze co mi przychodzi do głowy, to pretensje do samego siebie: „Czemu żeś 

się doł tak, lebrze49, wykiwać?”. Dopiero w następnej kolejności mogę „strzelać” do tego, co 

mnie wykiwał.  

Czy Pan na co dzień posługuje się gwarą śląską? 

JS: Jo nie musza na siła godać50, żeby pokozać, jakim żech to nie jest Ślązokiem. Jo nie musza 

udować Ślązoka – jo nim jest. Bo jo jest tu.  

W wielu wywiadach wspominał Pan o tym, że wielkie znaczenie ma dla Pana religia. 

JS: Bardziej niż człowiekiem „religijnym” nazwałbym się człowiekiem „wierzącym”. Nie 

jestem żadnym dewotem. Na pewno wiara jest u nas rodzinna. Jeśli te wartości wpajali mi 

jeszcze dziadkowie, ojciec i matka, to to ma znaczenie. Jeśli mój stryj, ginąc na bytkowskim 

drzewie, krzyknął: „Niech żyje Chrystus Król, niech żyje Polska!”, to to ma znaczenie. To 

zdanie zawiera w sobie dwie ogromnie ważne wartości. To też znaczy, że my – Ślązoki – 

mamy ogromny szacunek dla Polski. Mój stryj był Ślązakiem. A religijność? Ona zawsze na 

Śląsku była taka bardzo osobista. I trzeba mieć do tego wielki szacunek. Zgadzam się ze 

stwierdzeniem, że „wiara czyni cuda”. Uważam, że jeżeli wierzysz w coś nad nami, to 

wierzysz też w siebie. A wiara w siebie jest kluczowa – oczywiście mówię o takiej wierze 

                                                           
48 Zapis fonetyczny niemieckiego słowa Fussball – piłka nożna 
49 leber – naiwniak, frajer  
50 godać – mówić  
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niezarozumiałej, bez ego. Można być zadufanym, można być frechownym51, ale nie o to 

chodzi. Chodzi konkretnie o taką nieegoistyczną wiarę w swoje możliwości. A żeby ta wiara 

była nieegoistyczna, to można ją połączyć z tą „z góry”. 

To znaczy? 

JS: Chodzi o to, co ta wiara ci daje. A potem zaczyna się przekładanie tego na język sztuki. Ja 

gram w cudownych miejscach: kościołach, kalwariach, pustelniach; odkrywanie świata 

niesamowite, a to wszystko właśnie poprzez wiarę i muzykę religijną. Moim językiem i moim 

talentem jest muzyka. Jeśli mogę to zaprezentować w miejscach sakralnych, to ma to jeszcze 

większe znaczenie. Miałem możliwość zagrania w Watykanie – przecież to jest ogromne 

przeżycie, zagranie w auli Pawła VI, na organach watykańskich, w obecności żyjącego 

jeszcze wtedy Jana Pawła II. Grałem dla Polonii w różnych kręgach i zauważyłem pewną 

rzecz: że Kościół bardzo zbliża i jest na tej obczyźnie taką wysepką, łączącą ludzi. 

 

Odnoszę wrażenie, że Ślązacy wierzą w szczególny sposób; być może wynika to  

z trudnej, specyficznej i często tragicznej pracy pod ziemią. Ciągła obawa przed utratą 

życia nauczyła ludzi mieszkających tutaj pokory. 

JS: Zgadzam się. Dlatego też Ślązacy witają się przy robocie „Szczęść Boże”. To jest 

oczywiste, bo nigdy nie możesz być pewny czy to jest twoje powitanie, czy może też twoje 

pożegnanie. W taki sposób górnicy pozdrawiają się przy zjeździe na dół. Dzieje się tak 

dlatego,  bo  wiele  z  tych  robót  jest  wykonywanych  na  granicy  ryzyka. 

 

Ludziom spoza Śląska ten region wydaje się zwyczajnie brzydki. Ciężka architektura, 

familoki, szare ulice. Ja natomiast uważam, że mimo, iż jest w tym dużo racji, to… 

tworzy to jednak pewien specyficzny klimat, który może być na swój sposób piękny. 

JS: Trzeba pamiętać, że te tzw. familoki były zwykle budowane w pobliżu albo jakiejś 

kopalni, albo fabryki, albo innego zakładu przemysłowego i nigdy nie miały za zadanie być 

piękne – powstawały głównie po to, by zapewnić mieszkania robotnikom. To piękno po 

prostu trzeba wyczuć. Szybom kopalń i szarym dzielnicom niezwykłości nadaje też zieleń – 

pola i rozległe łąki. 

Ten krajobraz jakoś Pana zainspirował? 

                                                           
51 frechowny – bezczelny, buńczuczny, zarozumiały 
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JS: Jest szarzyzna i są te hołdy52, to jasne. Ale one też mają swoje kolory, które są w pewien 

sposób inspirujące. To trochę takie nasze śląskie góry, charakterystyczne dla naszego 

otoczenia. Jest dużo marasu53, ale to ze względu na to, że rządził tu zawsze pragmatyzm. Nie 

wszyscy zajmowali się tym, żeby było ładnie, nie każdy też miał na to czas i pieniądze. 

Paradoksalnie zawsze jednak dbano o to, żeby okna były perfekcyjnie czyste. 

Ślązacy zawsze wielką wagę przywiązywali do czystości… 

JS: Ależ oczywiście! Nie mieli może pieniędzy na wielkie posiadłości, ale charakterystyczna 

jest właśnie ta czystość w familoku i wokół niego. 

Czym Śląsk różni się od innych regionów Polski? 

JS: Ci wszyscy górnicy wydobywający węgiel razem z pracownikami hut i fabryk zaczęli 

tworzyć pewną społeczność, która ma swój styl. I ten właśnie styl jest dla Śląska piękny, 

malowniczy i wyjątkowy. Dziś jest on trochę zdeformowany, a spowodowała to cywilizacja 

oraz ograbienie terenu. Traktują nas jak rynek zbytu. Dla biznesmenów stanowimy jedynie 

dużą społeczność, której można wszystko sprzedać. Zdecydowanie powinno się więcej 

inwestować w ludzi. Gdybyśmy mieli w tej chwili w rządzie swojego Korfantego, to 

mielibyśmy też w końcu kogoś, kto walczyłby o interesy Ślązaków. Nie mamy jednak takiej 

osoby i znajdujemy się teraz na uboczu. Śląsk to region, który walczy po swojemu o swoje. 

Te wartości i cechy, które mamy, powodują, że umiemy być samowystarczalni. Nie 

stanowimy jakiejś wielkiej atrakcji turystycznej, jesteśmy aglomeracją. Aglomeracją, która 

jest industrialna. I na tym polega nasza specyfika i oryginalność. 

Śląsk to nie tylko folklor w nienajlepszym wydaniu. Mamy wspaniałą kulturę wysoką, 

muzykę klasyczną, twórców literatury czy naukowców. Nie bójmy się powiedzieć tego, że 

stoimy intelektualnie bardzo wysoko. Te wszystkie wyznaczniki śląskości typu gwara to tylko 

dodatki, które oczywiście powinniśmy kultywować, ale też w takim stopniu,  

w jakim potrafimy to robić i… nie na siłę. 

Koncertuje Pan na całym świecie, nie wykluczając oczywiście Polski. W jaki sposób 

odbierano  Pana  zespół? 

 

 

JS: Jako zespół pochodzący ze Śląska często traktowano nas jak Niemców, którzy dzięki 

                                                           
52 hołdy - hałdy 
53 maras – brud 
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koneksjom robią karierę na Zachodzie. My tymczasem, jako SBB, zawsze podkreślaliśmy 

swoją polskość. Osobiście nigdy nie zaśpiewałem piosenki po niemiecku.  

Czy istnieje pojęcie śląskiego modelu rodziny? 

JS: Na pewno. Istnieje coś takiego jak rola śląskiej kobiety. Chop robioł na rodzina, a kobieta 

zajmowała się wychowywaniem dzieci i ogarnięciem domu. Moja mama spełniała się w tym 

wspaniale. Taki był podział u mnie w rodzinie. O piątej rano, mama brała paroletnią 

dziołszkę54 Terenię, moją siostrę, na lodowisko w Katowicach. Autobusy wtedy tak często nie 

kursowały. Więc bierze ją „na barana” i idzie zimą na tramwaj. I dla mojej mamy było to 

zupełnie naturalne! Bo ona od zawsze była robotno dziołcha55, uczyła się roboty od bajtla56, 

kiedy to pomagała w kuźni. Ojciec zaś wprowadził dyscyplinę w rodzinie. Zabezpieczał naszą 

egzystencję. Jego marzeniem było zaoszczędzenie dla mnie na organy Hammonda, a dużo nie 

zarabiał.  

Wtedy taki model rodziny był normalny. Jak jesteś w jakimś określonym układzie, to należy 

się do niego stosować. To nie może być tak, że każdy sobie rzepkę skrobie i robi, co chce. 

Jako rodzina mamy moc. Do dziś pojęcie rodziny znaczy dla mnie bardzo wiele – i to się nie 

bierze z jakichś rytuałów albo reguł, ja to biorę z praktyki. Dla mnie największym 

osiągnięciem - niezależnie od tego, co mówią inni ludzie - było założenie rodziny, przy 

jednoczesnej aktywności na scenie. Pojęcie rodziny jest dla mnie ponad wszystkie inne. 

Czasy jednak się zmieniają. Stąd nasuwa się pytanie - czy te typowe śląskie wartości 

również się nie zmienią? 

JS: Oczywiście, zmienia się wszystko – upływają wieki, mijają pokolenia, przeobraża się 

moda. Zawsze jednak na Śląsku zostawały pewne podstawowe wartości, które nas – jako 

mieszkańców tego regionu – charakteryzowały. Powiedziałbym, że Śląsk to też pewna 

dyscyplina życia. Oczywiście, zawsze istnieje bunt wobec z góry narzuconych zasad, ja też 

się buntowałem przeciwko różnym rzeczom, ale pomimo tego naturalnego buntu zawsze coś 

z tej dyscypliny zostaje. Śląsk zwyczajnie coś wpaja. Uczy twardości i zaradności. Słowem, 

uczy życia.  

W  jakim  sensie? 

 

                                                           
54 dziołszka – dziewczynka  
55 robotno dziołcha -  pracowita dziewczyna 
56 bajtel - dziecko 
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JS: Na Śląsku od wieków wpajano ważne wartości i to jest to coś, co ten region wyróżnia. 

Oczywiście, nie zgadzam się ze skrajnościami. Nigdy nie powiem, że Śląsk to tylko gwara 

czy kultura; moim zdaniem, Ślązacy są przede wszystkim p r a w d z i w i. Perfekcyjnie 

godający Ślązok może być jednocześnie Ślązokiem parszywym. Można też w ogóle nie umieć 

gwary i być wspaniałym Ślązakiem z tożsamością – być p r a w d z i w y m. O to tu przede 

wszystkim chodzi.  

Wspominaliśmy o tym, że Ślązacy są uważani za prostych ludzi… 

JS: Ale to przecież nie jest zła cecha. Ślązacy, często prości, są bardzo dobrymi ludźmi. Nie 

można z tego kpić. Zawsze uważałem, że trzeba szanować każdego człowieka, ponieważ on 

może wiedzieć o pewnych sprawach więcej ode mnie. Ślązak, w tej swojej prostocie, 

nieegoistycznej wierze w siebie, z tą twardością i prawdziwością, musi być jednocześnie  

p o k o r n y. Przede wszystkim pokorny wobec samego życia. To wszystko, co się tutaj 

znajduje, buduje taką postawę, która jest w moich oczach bardzo piękna.   

Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wywiad przeprowadzony w dn. 12.11.2014, autoryzowany w dn. 30.11.2014. 

 

IX. Józef Skrzek podczas tournee SBB w USA, fot. Eligiuesz Kowalczyk 1994, w: A. Hojn, M. Wilczyński, „SBB 
<<Wizje>>. Autoryzowana historia zespołu”, Katowice 2003, s. 249 
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 Wywiad z Józefem Skrzekiem świadczy o ogromnej złożoności i wielowarstwowości 

śląskich realiów. Skrzek - jako wrażliwy artysta wywodzący się ze Śląska – daje swoją osobą 

przykład na to, że nie da się opisać tego regionu utartymi  i krzywdzącymi stereotypami, 

naśmiewającymi się z rzekomego „prostactwa” - zarówno jego, jak i jego mieszkańców. Jest 

zresztą ogromna różnica pomiędzy tym, co nazywamy „prostactwem” a „prostotą” - to drugie 

nie jest u Ślązaka w żadnym wypadku wadą, jak wielu mogłoby sądzić. Mój rozmówca mówi: 

to przecież nie jest zła cecha. Ślązacy, często prości, są bardzo dobrymi ludźmi.  

 Krajobraz Górnego Śląska jest, jak to zostało ujęte w temacie, bez wątpienia bardzo 

różnorodny – jest on wyjątkowy. Tak jak zaznacza lider zespołu SBB, Szybom kopalń  

i szarym dzielnicom niezwykłości nadaje też zieleń – pola i rozległe łąki. Sama tytułowa 

„niezwykłość” Ślązaków, ich sposób bycia, zwyczaje, tradycje, wyniesiony z wartości 

rodzinnych kodeks moralny – to wszystko również odnajdujemy w poglądach 

sformułowanych przez Józefa Skrzeka. Jak mówi: Na Śląsku od wieków wpajano ważne 

wartości i to jest to coś, co ten region wyróżnia.  
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Mój  Śląsk  –  podsumowanie  

 Poniedziałek, 6 października 2014 roku. Godzina 20:55. Wybuch w kopalni 

„Mysłowice-Wesoła”. Pierwsze karetki z rannymi trafiają na sygnale do Centrum Leczenia 

Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Wśród osiemnastu górników, będących w bardzo 

ciężkim stanie, siedmiu trafia na oddział intensywnej terapii. Wszystkie serwisy informacyjne 

rozpoczynają się spod bram szpitala. Rodziny poszkodowanych czekają na jakiekolwiek 

informacje. Co jakiś czas lekarze przedstawiają aktualny stan zdrowia pacjentów. Ostatecznie 

w szpitalu umierają cztery osoby.  

 Czwartek, 23 października 2014 roku. Godzina 5:00. Tym razem wybuch gazu  

w kamienicy w Katowicach. Media podają, że stan jednej osoby jest ciężki, zaś czterech – 

stabilny. Poszukiwane są kolejne trzy. Nikt nie wie jeszcze, że chodzi o rodzinę Kmiecików. 

 Wtorek, 28 października. Godzina 14:00. Pogrzeb w katowickiej Archikatedrze 

Chrystusa Króla. Kamil Durczok, redakcyjny kolega Dariusza Kmiecika, mówi nad trumną: 

Co jo Ci mom chopie powiedzieć? Wachuj nos tam na wierchu wszystkich. Szykuj się aż tam 

przyjdymy. I patrz-ta jako Darek. Patrz-ta jako chopie.57  

 Osoby spoza regionu traktują śląską gwarę „z góry”. Jest dla nich „obciachowa”. 

Niemodna. Pięć dni po tragicznej śmierci Dariusza Kmiecika, jego żony Brygidy Frosztęgi-

Kmiecik oraz ich dwuletniego syna Remigiusza, na ich pogrzebie… ta sama śląska gwara 

zabrzmiała piękniej niż kiedykolwiek wcześniej. 

Pieśń pożegnalną zaśpiewał Józef Skrzek, z którym dwa tygodnie później będę miał okazję 

porozmawiać.  

 Śląsk w ogólnopolskich mediach pojawia się głównie wtedy, kiedy miejsce ma jakaś 

tragedia - choćby takie, jak dwie przytoczone przeze mnie wyżej. PR tego regionu jest dość 

niekorzystny. Na  pierwszy plan wyłania się albo szyb zamykanej kopalni, albo siermiężna  

i zniszczona już architektura. I mimo, że oba te elementy stanowią integralną część śląskości, 

to – co poznałem na swoim przykładzie - wystarczy się tylko trochę wysilić, by odnaleźć  

w nich specyficzne piękno. 

 Przygotowując się do napisania pracy o Górnym Śląsku – miejscu, w którym 

mieszkałem całe swoje dotychczasowe życie – miałem dość mieszane uczucia. Temat 

wydawał mi się, jak na ironię, niesamowicie odległy. Szczerze mówiąc sam Śląsk, specyfika 

                                                           
57 Co ja Ci mam chłopie powiedzieć? Czekaj tam na nas wszystkich na górze. Szykuj się aż tam przyjdziemy.  
I trzymaj się (patrz-ta, patrz tam, zwrot „patrz tam jako” – trzymaj się) Darek. Trzymaj się chłopie.  
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tego regionu, tradycje i zwyczaje z nim związane; wszystko to było dla mnie mało atrakcyjne, 

nudne,  niepasujące do mnie. Przykładowo: do tej pory „czystą” śląską gwarę słyszałem z ust 

ludzi, z którymi nie potrafiłem znaleźć wspólnego języka. Z ust rówieśników z gimnazjum, 

parających się łażeniem na bana58, zaczynających kurzyć59. Oczywiście, poprzez mieszkanie 

na Śląsku, gwara nie jest mi obca i również potrafię się nią posługiwać, choć w mniejszym 

stopniu niż, na przykład, moi dziadkowie. Nie była ona dla mnie czymś pięknym, wartym 

kultywowania; po prostu sobie istniała, gdzieś tam obok, podobnie zresztą jak cały Śląsk. 

Region, który jeżeli nie wydawał mi się całkowicie brzydki, to którego na pewno nie 

potrafiłem nazwać też pięknym.  

 Teraz, po napisaniu tej pracy, wertowaniu wielu książek, szukaniu informacji  

w internecie i wreszcie po rozmowach z osobami, które na Śląsku wyrosły, mogę powiedzieć  

o sobie, że jestem Ślązakiem; że tu się urodziłem i tu się wychowałem. Mogę powiedzieć, że 

czuję przywiązanie do ziemi. Poznałem gwarę w ustach moich rówieśników, która wtedy 

wydała mi się kompletnie nieatrakcyjna, ale poznałem też tę samą gwarę, która w ustach 

Kamila Durczoka oraz Józefa Skrzeka nagle zaczęła być piękna. Nie chciałbym, aby 

zabrzmiało to zbyt górnolotnie a przy tym mało szczerze. Bez wątpienia jednak coś, co do tej 

pory było dla mnie dość obojętne… stało się w pewien sposób ciekawe i intrygujące; warte 

rozważań, przemyśleń i zgłębienia. Dzięki tej pracy nie tylko mogłem zastanowić się nad 

swoją tożsamością regionalną, która wcześniej pozostawała uśpiona, ale także poznałem 

wiele bardzo ciekawych historii, dziejących się tuż obok mnie, za rogiem, które pośrednio 

dotyczą również mojej osoby. Sądzę, że udało mi się poznać niektóre elementy tzw. śląskiego 

stylu bycia. Nie powiem, że potrafię się z tym stylem całkowicie utożsamić – byłoby to 

pewne nadużycie z mojej strony - mogę jednak z pewnością stwierdzić, że udało mi się go  

w końcu zrozumieć. I jednocześnie, dzięki temu zrozumieniu, zacząć patrzeć na niego w inny 

sposób; dostrzec w nim trudne do odkrycia, ale przez to naprawdę niepowtarzalne piękno.    

 Zdaję sobie sprawę, że kwestie, które poruszyłem i opisałem, to zaledwie namiastka 

Śląska. Starałem się omówić wszystko to, co wydawało mi się najważniejsze i najbardziej 

charakterystyczne dla tego regionu.  

Nasuwa się pytanie: jaki Śląsk będzie w przyszłości? Chciałbym umieć odpowiedzieć na nie 

optymistycznie, trzeba dostrzec jednak istniejące zagrożenia oraz to, że wyróżniki tego 

regionu, takie jak tradycja, wartości, gwara i specyficzny krajobraz, w takiej formie w jakiej 

znamy je dzisiaj, mogą w niesprzyjających okolicznościach zaniknąć. Odczuwam to osobiście 

                                                           
58 Wspomniane w rozdziale III chodzenie na tory kolejowe po to, aby kraść węgiel. 
59 kurzyć – palić papierosy 



43 
 

- ja sam już wychowałem się we w pełni zglobalizowanym świecie, gdzie odległość pomiędzy 

Siemianowicami a Warszawą (ba, pomiędzy Siemianowicami a Stanami Zjednoczonymi) 

ogranicza się do paru kliknięć myszką. Obca, bardziej wypromowana i popularna kultura siłą 

rzeczy wydaje się więc spychać tę regionalną na margines.  

  Mój pesymizm wynika z obawy o przyszłość Śląska w ogóle, stoję jednak na 

stanowisku, że warto walczyć o to, by śląska specyfika regionalna: architektura, tradycja   

i wartości przetrwały. Prawdopodobnie nie będzie można temu sprostać w dotychczasowej, 

konserwatywnej formie; zapewne potrzebna będzie pewna ewolucja oraz przystosowanie się 

do współczesnego świata. Należy jednak uczynić wszystko co możliwe, aby te najważniejsze 

śląskie wyróżniki zachować.  

 Ogólna przyszłość regionu jednak nie do końca rysuje się w czarnych barwach. Wielu 

badaczy uważa, że Śląsk ma dziś niepowtarzalną szansę w kontekście koncepcji Europy 

Regionów być tym, czym dzisiaj jest Toskania, Katalonia lub Bawaria. Warto tutaj zwrócić 

uwagę na tzw. „efekt Bilbao”, będący przykładem skutecznego znalezienia okazji do 

promowania regionu. Stolica Kraju Basków, wspólnoty autonomicznej Hiszpanii, należała do 

miast niezbyt atrakcyjnych turystycznie, niemogących konkurować z takimi ośrodkami jak 

Madryt, Barcelona czy Sewilla. Pomysł wybudowania Muzeum Guggenheima, 

ekstrawaganckiego obiektu w niewyróżniającym się krajobrazie wokół (autorstwa jednego  

z najwybitniejszych współczesnych architektów Franka Gehry’ego) z bogatymi zbiorami 

światowej sztuki, przyniósł wymierne korzyści – co roku odwiedza je ponad milion turystów. 

Wielu spośród nich pozostaje w mieście na dłużej, odkrywając również jego inne walory 

kulturowe. Na przykładzie „efektu Bilbao” możemy zobaczyć, jak działa mechanizm 

odwrotny do globalizacji – tzw. glokalizacja.60 Polega ona na nadawaniu zjawiskom 

kulturowym, występującym w danym regionie, walorów globalnych. Można znaleźć wiele 

przykładów na to, że obiekty, przedmioty, kuchnia oraz zwyczaje są przenoszone  

z rzeczywistości lokalnej (głównie za pośrednictwem środków masowego przekazu) na forum 

globalne (tańce flamenco, bawarski Oktoberfest, karnawał w Rio itp.). Dzięki zaangażowaniu 

środków unijnych na Śląsku powstało wiele obiektów mogących – przy odpowiedniej 

promocji - przynieść podobne korzyści jak wspomniane wyżej muzeum w Bilbao.  

W Katowicach, stolicy województwa, na uwagę zasługują dwie inwestycje: siedziba 

Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia  (NOSPR) oraz nowa siedziba Muzeum 

Śląskiego na terenie dawnej kopalni „Katowice”.  

                                                           
60 C. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 197 
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Również w innych miastach powstało wiele obiektów tzw. poprzemysłowych, które zostały 

zaadaptowane  na placówki kulturalne i rekreacyjne. Ponad czterdzieści z nich w całym 

regionie tworzy śląski Szlak Zabytków Techniki w województwie śląskim (do którego należy 

również siemianowicki Park Tradycji), wchodzący w skład europejskiego kompleksu ERIH 

(European Route of Industrial Heritage). Wiele z projektów zaplanowanych na najbliższe lata 

dotyczy również sfery nauki, która pozwoli zaktywizować ogromny potencjał intelektualny 

śląskich uczelni – już na początku 2014 roku zostało otwarte w Katowicach Centrum Nowych 

Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego, zaś w przyszłym roku powstanie 

w Gliwicach Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej. Te oraz inne podobne instytucje – 

X. Nowa siedziba NOSPR, fot. Biuro Prasowe UM Katowice, w: miesięcznik „Śląsk”, nr 8, 2012, s. 80 

XI. Makieta nowej siedziby Muzeum Śląskiego, w: „Muzealnictwo”, nr 48, 2007, s. 162 
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w tym planowane Śląskie Centrum Nauki, konkurencyjne dla warszawskiego Centrum Nauki 

„Kopernik” - często bywają określane mianem śląskiej Doliny Krzemowej. 

 Możemy sobie zatem wyobrazić, że w perspektywie zarówno tej bliższej, jak i dalszej 

przyszłości, radykalnie zmieni się wszystko to, co nazywamy śląskim krajobrazem. 

Wielokrotnie przywoływane hałdy, szyby oraz osiedla robotnicze zmienią się w atrakcje 

turystyczne oraz nabiorą cech obiektów kultury i rekreacji (proces ten możemy zaobserwować 

już dzisiaj w ramach wyżej wspomnianego Szlaku Zabytków Techniki). Z krainy górnictwa  

i przemysłu ciężkiego Śląsk ma zatem szansę przekształcić się w region nauki, nowoczesnej 

technologii i rozwiniętej turystyki – miejmy nadzieję, że z zachowaniem tradycji. Warto 

uwierzyć w potencjał Śląska - naukowy, polityczno-ekonomiczny oraz właśnie kulturowy. 

Przecież tak bardzo w niego wierzył światowej sławy kompozytor Wojciech Kilar, lwowianin 

mieszkający w Katowicach przez większość swojego życia, zawsze podkreślający swoje 

przywiązanie do regionu. W 2012 roku Uniwersytet Śląski przyznał mu doktorat honoris 

causa. W wywiadzie po jego otrzymaniu powiedział:  Jest to ogromny zaszczyt, (…) że ono 

[wyróżnienie] mnie spotyka w mieście, w którym spędziłem ponad trzy czwarte swojego życia. 

Jestem urodzony we Lwowie i mam jakby podwójne obywatelstwo – lwowskie i katowickie.  

I szczególnie cenne jest dla mnie to, że zostałem tutaj na Śląsku zaakceptowany. Ten zaszczyt 

– doktoratu honoris causa – jest dla mnie najcenniejszym dowodem tego, że jestem tutaj jakby 

u siebie, w Katowicach, na Śląsku.61 

 Tematem tej pracy był wpływ różnorodnego krajobrazu kulturowego na 

„niezwykłość” mieszkańców. Po poznaniu fascynujących lokalnych historii, po rozmowach  

z wieloma ludźmi, po wywiadzie z urodzonym w moim mieście i koncertującym po całym 

świecie Józefem Skrzekiem, którego stryj został powieszony na bytkowskim drzewie czy  

w końcu po dotarciu do niesamowitych zapisków słów byłego, wydawałoby się bardzo 

prostego i przez to niezdolnego do wyrażania wielkich, poetyckich uczuć, górnika - mogę bez 

cienia najmniejszych wątpliwości i bez używania cudzysłowu napisać: tak, Ślązacy są 

naprawdę niezwykli. 

 A zatem: czy Śląsk jest m o i m Śląskiem? Tak, jest m o i m Śląskiem. I po raz 

pierwszy w życiu mogę powiedzieć, że czuję się Ślązakiem.  

 

 

                                                           
61 J.Toros, Strona internetowa Dziennika Zachodniego, Wojciech Kilar odbiera doktorat honoris causa 
Uniwersytetu Śląskiego, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/599669,wojciech-kilar-odbiera-doktorat-
honoris-causa-uniwersytetu-slaskiego-zdjecia,id,t.html (dostęp: 1.12.2014) 



46 
 

Bibliografia 

 

Barker C., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005. 

 

Bukowska-Floreńska I., Rodzina na Górnym Śląsku, Katowice 2007. 
 

Derus M., Cmentarze w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie 2000. 

 

Eden M., Masnyk M., Góra św. Anny, w: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i 

kultura europejska regionu, red. J. Bahlcke, D. Gawrceki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011. 

 

Firla B., Śląskie miejsca, Katowice 2012. 

 

Górnoślązaków żywoty równoległe, Katalog wystawy w Muzeum Śląskim, Katowice 2012. 

 

Guzy C., Wspomnienia z Bytkowa. O familokach, biedaszybach, szmuglowaniu i dawnym 

Bytkowie, Siemianowice Śląskie 2002. 

 

Hojn A., Wilczyński M., SBB „Wizje”. Autoryzowana historia zespołu, Katowice 2003. 

 

Janeczek Z., Bytkowskie szkice historyczne, Siemianowice Śląskie 2009. 

 

Janeczek Z., Od Sancovic do Siemianowic. Szkice z dziejów miasta i okolic, Katowice 1993. 

 

Kortko D., Ostałowska L., Pierony. Górny Śląsk po polsku i niemiecku. Antologia, Warszawa 

2014. 

 

Plit F., Elementy składowe krajobrazu kulturowego, w: „Problemy ochrony i kształtowania 

krajobrazu Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski”, Prace Komisji 

Krajobrazu Kulturowego PTG nr 1, s. 21-26. 

 

Smolorz M., Śląsk wymyślony, Katowice 2012. 



47 
 

 

Szejnert M., Czarny ogród, Kraków 2007. 

 

Wisłocki S. A., Janowscy „Kapłani wiedzy tajemnej”. Okultyści, wizjonerzy i mistrzowie 

małej ojczyzny, Katowice 2007. 

 

Wyrzykowski Ł., Długość cienia, Siemianowice Śląskie 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

Strony internetowe 

Strona internetowa Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach,  

http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/historia/powstania-slaskie/ (dostęp: 1.12.2014) 

 

Toros J., Strona internetowa Dziennika Zachodniego, Wojciech Kilar odbiera doktorat 

honoris causa Uniwersytetu Śląskiego,  

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/599669,wojciech-kilar-odbiera-doktorat-honoris-

causa-uniwersytetu-slaskiego-zdjecia,id,t.html (dostęp: 1.12.2014) 

 

Wikipedia, Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Sosnowcu,  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_św._Mikołaja_Cudotwórcy_w_Sosnowcu 

(dostęp: 1.12.2014) 

 

Wikipedia, Zagłębie Dąbrowskie, http://pl.wikipedia.org/wiki/Zagłębie_Dąbrowskie  

(dostęp: 1.12.2014) 

 

Wikipedia, Śląsk Cieszyński, http://pl.wikipedia.org/wiki/Śląsk_Cieszyński 

(dostęp: 1.12.2014) 


