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miscellanea
Zaranie Śląskie. Rocznik 8 (2022)  ISSN 0044-183X

KRYSTIAN WĘGRZYNEK (oprac.)
https://orcid.org/0000-0003-4453-6731, Biblioteka Śląska

Wydarzenia i rocznice historyczne 
w obecnym województwie śląskim

Wyniki ankiety

Redakcja Zarania Śląskiego zwróciła się do 50 badaczy wywodzących się z różnych 
środowisk i pochodzących z różnych części naszego województwa z prośbą o od-
powiedź na pytanie: „Jakie wydarzenia historyczne z perspektywy obecnego woje-
wództwa śląskiego uznaje Pani/Pan za najważniejsze”? Prosiliśmy o wytypowanie 
pięciu najważniejszych wydarzeń oraz krótkie wyjaśnienie wyboru, pozostawiając 
autorom całkowitą swobodę w konstrukcji tekstu uzasadnienia. Sugerowaliśmy je-
dynie, by ograniczając się do terytorium obecnego województwa śląskiego, nie zawę-
żać poszukiwań do ram czasowych, w których zostało ono stworzone. Respondenci 
wybrali wydarzenia tak różne, że trudno pokusić się o podsumowanie. Wyrażamy 
nadzieję, iż wnioski nasuwające się czytelnikowi przyczynią się do refleksji – a może 
wręcz wywołają dyskusję – nad skomplikowanymi dziejami regionu.

Respondenci byli proszeni o sformułowanie krótkiej wypowiedzi. W tym miej-
scu publikujemy wersje skrócone tych tekstów, które przekraczały sugerowaną obję-
tość. W Suplemencie znaleźć można wersje autorskie.

dr hab. Marek Białokur, Instytut Historii 
Uniwersytetu Opolskiego

Wydarzenia z okresu poprzedzającego XX wiek
1.  Wejście Śląska w skład państwa Polan – około 990 roku.
2.  Pokój w  Namysłowie z  1348 roku, będący potwierdzeniem inkorporacji 

Śląska do Korony Czeskiej.
3.  Śląsk pod panowaniem Habsburgów –1526 rok.
4.  I  wojna śląska, w  konsekwencji której większość Górnego Śląska została 

opanowana przez państwo pruskie.
5.  Narodziny nowoczesności w wyniku XIX-wiecznej industrializacji.

Wydarzenia z XX–XXI wieku
1.  Wielka Wojna (I wojna światowa).
2.  Batalia polityczna i militarna o Górny Śląsk w latach 1919–1921.
3.  Wybuch II wojny światowej i niemiecka okupacja w latach 1939–1945.
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4.  Zajęcie Górnego Śląska przez Armię Czerwoną w  styczniu 1945 roku, 
czego konsekwencją było „wejście Polski” do grupy państw zależnych od 
Związku Sowieckiego na okres ponad 40 lat. W tym okresy takie jak „dekada 
Gierka” czy lata 70., które w znaczący sposób dowartościowały Górny Śląsk.

5.  Upadek komunizmu i  wywołane nim przemiany gospodarcze  – z  jednej 
strony bolesne (likwidacja wielu miejsc pracy w przemyśle górnośląskim), 
z drugiej szansa na „wymyślenie siebie na nowo”; proces ten na przykładzie 
stolicy górnośląskiej aglomeracji, czyli Katowic, obserwuję z uznaniem i to 
na wielu płaszczyznach.

prof. dr hab. Andrzej Chwalba, emerytowany profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

1.  1000 rok  – powstało biskupstwo we Wrocławiu jako sufragania arcybi-
skupstwa gnieźnieńskiego, ustanowione bullą papieża Sylwestra II. Podle-
głość Wrocławia państwu Polan było potwierdzeniem jego południowych 
granic na linii Sudetów. W  przyszłych sporach o  przynależność Śląska 
strona polska stale podnosiła ten argument […]. Po  1945 roku biskup-
stwo wrocławskie za sprawą kardynała Bolesława Kominka, pochodzące-
go z polsko-śląskiej rodziny, stało się symbolem poszukiwań pojednania 
z Niemcami.

2.  1564 rok – księstwo zatorskie i oświęcimskie stało się częścią Korony Pol-
skiej, jako powiat śląski wchodzący w  skład województwa krakowskiego. 
Inkorporacja księstw do Korony Polskiej pozwoliła na przesunięcie polskiej 
granicy o  kilkadziesiąt kilometrów w  kierunku zachodnim. Kolejne kilo-
metry Wisły weszły w skład Korony, a w Oświęcimiu powstała przystań, od 
której zaczynała się żegluga wiślana. Trzecie księstwo śląskie, siewierskie, 
zaczęło przynależeć do biskupów krakowskich w XV wieku, a częścią Polski 
stało się na mocy decyzji Sejmu Czteroletniego.

3.  1788 rok  – w  kopalni w  Tarnowskich Górach zainstalowano pierwszą 
w górnictwie śląskim maszynę parową. Ważącą 32 tony maszynę najpierw 
przewieziono w  górę Odry, a  następnie furmankami. Było to wydarzenie 
o znaczeniu symbolicznym. Stało się cezurą w dziejach industrializacji re-
gionu. Do  kopalni pielgrzymowali liczni politycy, urzędnicy i  oficerowie 
pruscy na czele z królem Fryderykiem Wilhelmem II, aby podziwiać sku-
teczność parowej siły.

4.  1921 rok  – III powstanie śląskie i plebiscyt. Skutki obu wydarzeń są po-
wszechnie znane. Trudno je komentować, niemniej warto zwrócić uwagę, że 
od 1921 roku zaczyna się proces przejmowania inicjatywy w dziejach walki 
o przynależność Śląska do Polski. Jednak ani powstanie, ani też plebiscyt 
jeszcze nie zakończyły procesu kształtowania się nowoczesnych narodów na 
Górnym Śląsku. Ten proces trwał dalej. Ślązacy mimo różnych dziejowych 
doświadczeń zachowali odrębność kulturową i własną tożsamość. I dalej ją 
szanują, traktując jako ważne dziedzictwo dla pokoleń.

5.  1945 rok – Górny i Dolny Śląsk dosyć sensacyjnie stały się częścią nowej 
Polski, jako wyraz powrotu do dziedzictwa Piastów. Co  prawda polscy 
działacze narodowi już w końcu wieku XIX kreślili linię przyszłej granicy 
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zachodniej po odzyskaniu niepodległości na Odrze i Nysie, bywało, że i Łu-
życkiej, ale wówczas traktowano to jako przejaw pobożnych życzeń. Zapro-
ponowaną przez Stalina granicę zachodnią wraz z  decyzją o  wysiedleniu 
ludności niemieckiej zaakceptowali alianci.

dr hab. Piotr Greiner, Gliwice, dyrektor Archiwum 
Państwowego w Katowicach w latach 2006–2022

1.  1000 rok  – erygowanie biskupstwa we Wrocławiu w  ramach metropolii 
gnieźnieńskiej, co rozpoczęło proces chrystianizacji całego regionu w ob-
rządku rzymskim. Śląsk wszedł przez to w krąg kultury zachodnioeuropej-
skiej, w ramach której do dnia dzisiejszego pozostaje. W tym materialnej, 
jakim są wspaniałe kościoły, zabudowania klasztorne i  wiejskie kapliczki, 
które odwiedzamy niezależnie od aktywności religijnej.

2.  7 kwietnia 1348 roku – w tym dniu król Czech Karol IV Luksemburczyk 
uroczyście dokonał inkorporacji Śląska (i  Łużyc) do Korony Królestwa 
Czeskiego, Korony św. Wacława, w skład której wchodziły ponadto Czechy 
i Morawy. Tym formalnym aktem zakończony został trwający od X wieku 
okres sporu pomiędzy polskimi Piastami a czeskimi Przemyślidami o pa-
nowanie nad ważnym dla obu stron regionem, obfitującego w liczne wojny. 
Śląsk pozostawał częścią Korony św. Wacława do 1918 roku. I nadal w tej 
niewielkiej części należy do Republiki Czeskiej.

3.  15 lutego 1763 roku – zawarty wówczas w Hubertusburgu pokój między 
Austrią i  agresywną pruską monarchią Fryderyka  II Wielkiego, kończący 
III wojnę śląską, […] zamknął toczony z przerwami od 1740 roku zbrojny 
spór o Śląsk między obiema monarchiami. W jego wyniku prawie 90% hi-
storycznego Śląska znalazło się w granicach Prus, a później po zjednoczeniu 
Niemiec w 1871 roku w granicach Cesarstwa Niemieckiego. W okrojonych 
po traktacie wersalskim z  1919 roku i  powstaniach śląskich niewielkich 
fragmentach Śląsk nadal pozostawał w granicach Niemiec do 1945 roku.

4.  10 stycznia 1788 roku – uruchomienie w tym dniu pierwszej maszyny paro-
wej na wschód od Łaby w kopalni kruszcowej „Friedrich” koło Tarnowskich 
Gór symbolicznie otwarło na Śląsku erę industrialną. Można powiedzieć, 
że do tego momentu „nic się nie działo” w sferze gospodarczo-społecznej 
regionu […]. Rewolucja przemysłowa zaimportowana z ówczesnej „fabryki 
świata”, Wielkiej Brytanii, przez światłych oświeceniowych polityków i me-
nadżerów na czele z  Friedrichem Wilhelmem von Redenem w  kolejnych 
dziesięcioleciach zmieniła rustykalny Śląsk nie do poznania.

5.  17 czerwca 1991 roku – zawarty w tym dniu w Bonn Traktat między Rze-
cząpospolitą Polską a  Republiką Federalną Niemiec o  dobrym sąsiedztwie 
i  przyjaznej współpracy, będący uzupełnieniem do polsko-niemieckiego 
traktatu granicznego z 14 listopada 1990 roku, ostatecznie potwierdził wy-
nik II wojny światowej, w tym przynależność Śląska do Polski. W wyniku 
powojennych migracji, w tym wypędzenia ludności niemieckiej i osadnic-
twa Polaków z kresów wschodnich Rzeczypospolitej, region ten stał się jed-
nolity pod względem etnicznym, kulturowym i religijnym […]. Tym samym 
przestała istnieć sięgająca XIII wieku wielokulturowość Śląska.
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bp Jan Kopiec, Diecezja Gliwicka
1.  Powstanie księstwa opolsko-raciborskiego w 1211 roku – to akurat więk-

sza część naszego obecnego terenu województwa. Był to ważny zaczątek for-
mowania się regionu. Obie części, Górny i Dolny Śląsk, będą odtąd obierały 
odmienne parytety i dojrzewały do swej wyraźnej tożsamości.

2.  Ordunek Górny – z 1528 roku – to przełomowa ustawa księcia opolskiego 
Jana Dobrego i margrabiego Jerzego Brandenburskiego, która kodyfikowała 
ustrój górnictwa (głównie w  rejonie bytomskim i  tarnogórskim) na kilka 
stuleci. Zredagowana w języku polskim, odegrała też wielką rolę w rozwoju 
kultury duchowej oraz różnych form górnictwa na naszej ziemi, którym do 
dziś niezmiennie się szczycimy.

3.  Powstanie metropolii kościelnej w 1992 roku, obejmującej trzy diecezje 
katolickie – archidiecezję katowicką, diecezje gliwicką i opolską. Nie trzeba 
przekonywać, jak bardzo życie społeczne, kulturalne, ale nade wszystko re-
ligijne, kształtowało obraz mieszkańców naszej ziemi. Wymienione diecezje 
od 1000 roku wchodziły w skład jednej diecezji wrocławskiej (dekanaty psz-
czyński i bytomski do 1821 roku należały do diecezji krakowskiej!). Dalsze 
dzieje przypieczętowały też dojrzewanie Górnego Śląska do własnej metro-
polii: po I wojnie światowej powstała diecezja katowicka (1925), po II woj-
nie światowej – opolska (1945), a w 1992 roku jeszcze nowa diecezja gliwic-
ka. Zauważmy, że nastąpiło to w ścisłej łączności z państwowością polską.

4.  Powstania śląskie 1919–1921 – wszyscy rozumiemy, że stanowiły one waż-
ny faktor krystalizowania się własnej podmiotowości górnośląskiej. Przy 
wszystkich skomplikowanych układach narodowościowych, politycznych 
i  społecznych, ogólna wymowa tych zrywów zaważyła na ukształtowaniu 
się obrazu naszej ziemi, wybijającej się od wieków na własną tożsamość.

5.  Powołanie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1968 roku – to nie 
tylko symboliczne zmierzanie do uzyskania pełnej samodzielności społecz-
nej tej ziemi. Najwyższa rangą uczelnia podniosła prestiż naszych miesz-
kańców, którzy mogą odtąd poszczycić się „wystarczalnością” pod każdym 
względem; uczelni pojawiło się więcej, ale pełny uniwersytet wykracza poza 
tylko cząstkowy wymiar.

Józef Krzyk, redaktor ”Gazety Wyborczej”
Ograniczyłem swój wybór do wydarzeń z  XX  wieku, bo niezależnie od tego, jak 
ważne były te wcześniejsze, żadne z nich (łącznie z tymi, które wiązały się ze zmianą 
przynależności państwowej i wojnami) nie mają już raczej tak wielkiego wpływu na 
życie dzisiejszych mieszkańców województwa śląskiego.

1.  Volkslista  – gremialne deklarowanie niemieckiej narodowości (za zgodą 
władz polskiego państwa podziemnego i biskupa Stanisława Adamskiego) 
ocaliło tysiące ludzi przed przymusowym wyjazdem, ale Hitlerowi ułatwiło 
wcielanie Ślązaków do Wehrmachtu, zaś po zakończeniu II wojny światowej 
stało się pretekstem do niezakończonych nigdy rozliczeń.

2.  Ziętek wojewodą, czyli udany przykład kohabitacji, ale też trwałości mitu. 
Przy boku kolejnych sekretarzy PZPR i wyznaczonych przez tę partię woje-
wodów-przewodniczących Wojewódzkiej Rady Narodowej, Jerzy Ziętek był 
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tylko „tym drugim”. Nie był jednak figurantem i to jemu do dziś przypisywa-
ne są (czasami słusznie, a często na wyrost) różne osiągnięcia i inwestycje, 
takie jak Spodek, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Repty.

3.  Masowe wyjazdy do Niemiec (ze szczytem w latach 70. i 80.) – całkowicie 
zmieniły strukturę społeczną i narodowościową w województwie śląskim. 
Często wyjeżdżały bowiem osoby najbardziej przedsiębiorcze i od pokoleń 
związane ze swoją małą ojczyzną.

4.  (Niedokończona) reforma górnictwa z  czasów Jerzego Buzka i  Janusza 
Steinhoffa. Doprowadziła do zamknięcia najbardziej nierentownych ko-
palń i do zmiany struktury zawodowej w województwie śląskim, bo z pracy 
w  górnictwie odeszło w  krótkim czasie ponad 100  tys. osób. Kontestacja 
ze strony związków zawodowych sprawiła jednak, że kolejne rządy unikały 
kontynuowania reform, co wywarło olbrzymi, negatywny skutek dla gospo-
darki całego województwa śląskiego.

5.  Zachowana odrębność województwa opolskiego, powstałego w  1950 
roku i  nie włączonego do województwa śląskiego w  1999 roku. Decyzja 
o powstaniu odrębnego województwa opolskiego zadecydowała o petry-
fikacji starego, odziedziczonego po PRL-u, gospodarczego i  społecznego 
charakteru nowo utworzonego w 1998 roku województwa śląskiego. Jed-
nocześnie zaprzepaszczona została szansa na zjednoczenie w jednym or-
ganizmie administracyjnym prawie całego (z  wyjątkiem czeskiej części) 
Górnego Śląska.

dr hab. Lech M. Krzyżanowski, Instytut Historii 
Uniwersytetu Śląskiego

1.  Uruchomienie pierwszej maszyny parowej na Górnym Śląsku.
2.  Powstania śląskie.
3.  Śmierć Wojciecha Korfantego.
4.  Wybuch II wojny światowej.
5.  Mecz Górnik Zabrze–Manchester City z 29 kwietnia 1970 roku.
Nie pokuszę się o uporządkowanie pięciu powyższych wydarzeń w kolejności ich 

znaczenia, poukładałem je zatem chronologicznie.
Ad 1. Pierwszy fakt traktuję jako symboliczny początek epoki industrialnej 

w dziejach Górnego Śląska. Nie mam wątpliwości, że cały XIX wiek i spora część 
kolejnego stulecia przebiegły tu w cieniu zmian gospodarczych, a te determinowa-
ły stosunki społeczne, kulturę itp. Dziś, wprawdzie, z dawnego uprzemysłowienia 
niemal nic nie zostało. W sensie materialnym świadomość przemysłowego regionu 
nadal jest bowiem żywa i długo się to nie zmieni.

Ad 2. Powstania śląskie stały się przepustką regionu do ogólnopolskiej historii 
i  martyrologii. Pozwalały zwalczyć kompleksy wynikające z  absencji (częściowej) 
w powstaniu listopadowym i styczniowym. Jednocześnie, wraz z plebiscytem, były 
jednym z najistotniejszych czynników przyczyniających się do ogromnego wzrostu 
polsko-niemieckiego antagonizmu narodowościowego. Bez tego zaś trudno zrozu-
mieć XX-wieczną historię Górnego Śląska.

Ad 3. Na  pozór, nic nadzwyczajnego. Ot,  smutna, ale nieunikniona kolej ży-
cia każdego człowieka. A  jednak, zważywszy na okoliczności (wcześniejsze aresz-
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towanie lidera obozu polskiego na Górnym Śląsku) i  trwające do dziś spekulacje, 
czy nie przyczyniono się do śmierci W.  Korfantego, opisywane wydarzenie osta-
tecznie doprowadziło do rozbicia miejscowego obozu polskiego. Ten podział trwa 
do dziś, o  czym świadczą wszystkie uroczystości poświęcone czy to Wojciechowi 
Korfantemu, czy Michałowi Grażyńskiemu.

Ad 4. Bezpośrednio z Górnym Śląskiem wybuch II wojny światowej wielkiego 
związku nie miał, ale już patrząc z punktu widzenia konsekwencji tego wydarzenia, 
perspektywa zmienia się diametralnie. Usunięcie Niemców z Górnego Śląska, zastą-
pienie ich rzeszą Polaków z kresów wschodnich, bezmiar zbrodni wojennych i in. 
Nie było w dziejach tego regionu bardziej traumatycznego wydarzenia. Tak napraw-
dę, traumatycznego dla wszystkich – i dla ofiar, i dla oprawców.

Ad 5. Czymże, w porównaniu z powyższymi faktami, jest futbolowa rywalizacja? 
Ale gdy uwzględni się, że idzie o narodową dyscyplinę sportową oraz to, że nigdy 
żadnej polskiej drużynie nie udało się zagrać w finale europejskich rozgrywek, to 
sukces Górnika Zabrze nabiera zupełnie innej rangi. Na  marginesie, wiem, że to 
wręcz perwersja traktować jako sukces przegrany przecież finał Pucharu Zdobyw-
ców Pucharów, ale świętowanie klęsk – jakże to dla nas typowe. I jeszcze jeden argu-
ment przemawia za moim wyborem. Zapewne miną całe dziesięciolecia, nim jakiś 
inny polski klub zagra w podobnym finale. Zatem wraz z upływem czasu wartość 
wyczynu zabrzan będzie rosła.

dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Instytut Badań 
Regionalnych Biblioteki Śląskiej

1.  1179 rok – przekazanie kasztelani bytomskiej i oświęcimskiej księciu Raci-
borza Mieszkowi I Plątonogiemu przez księcia krakowskiego Kazimierza II 
Sprawiedliwego. Formalnie był to dar dla Kazimierza  – imiennika oraz 
chrześniaka księcia krakowskiego i syna księcia raciborskiego. Skutkiem tej 
decyzji, najbardziej wschodnie tereny Górnego Śląska nie są najbardziej za-
chodnimi terenami Małopolski.

2.  1382 rok  – ufundowanie Klasztoru oo.  Paulinów na Jasnej Górze przez 
księcia Władysława Opolczyka. Ofiarowana dwa lata później ikona Matki 
Bożej uczyniła klasztor miejscem kultu i celem pielgrzymek. Udana obro-
na podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku uczyniła to miejsce dla pol-
skich katolików symbolicznym zarówno w wymiarze religijnym, jak i pa-
triotycznym.

3.  1515 rok – zjazd wiedeński. Ustalenie przez austriackich Habsburgów dzie-
dziczenia tronów Czech i  Węgier po wygaśnięciu czesko-węgierskiej linii 
Jagiellonów. Skutkiem tego, po 1526 roku Śląsk jako część królestwa Czech 
stał się władztwem Habsburgów i częścią pierwszego światowego imperium 
pod rządami monarchów z  tej dynastii  – hiszpańskiego Karola  I (Karo-
la V jako władcy Świętego Cesarstwa Rzymskiego) i austriacko-czesko-wę-
gierskiego Ferdynanda I.

4.  1742 rok – pokój wrocławsko-berliński między królem Prus Fryderykiem I 
Hohenzollernem a władczynią Austrii, Czech i Węgier Maria Teresą Habs-
burg. Mimo toczonych jeszcze przez ponad 20 lat wojen, Śląsk w swej zde-
cydowanej większości stał się pruski (później niemiecki), co miało decydu-
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jące znaczenie dla przyszłej historii społecznej, gospodarczej i politycznej 
tego regionu i było przedmiotem polsko-niemieckiej rywalizacji.

5.  1945 rok – przyłączenie niemieckiej części Śląska do Polski na mocy posta-
nowień Wielkiej Trójki. Całkowita zmiana sytuacji historycznej, społecznej, 
gospodarczej i  politycznej tej ziemi. Przyłączenie Zagłębia Dąbrowskiego 
i ziem wokół Częstochowy do województwa śląskiego (tzw. województwo 
śląsko-dąbrowskie) faktycznie trwale połączyło te regiony, mimo wielowie-
kowych różnic i odrębnych historii.

dr Bernard Linek, Instytut Śląski w Opolu
1.  Listopad 1202 roku – powstanie dwóch Śląsków; umowa między Miesz-

kiem Plątonogim, księciem opolsko-raciborskim, a Henrykiem Brodatym, 
księciem wrocławskim o braku wzajemnej sukcesji. Była ona potwierdze-
niem wcześniejszych granic plemiennych między Ślężanami i  Opolana-
mi. Spowodowała, że choć oba księstwa rozwijały się w podobny sposób, 
to samodzielnie i  z  istotnymi różnicami. Piastowie opolsko-raciborscy 
w większej mierze utrzymywali bliższe związki z pozostałymi dzielnicami 
Królestwa Polskiego oraz starodawny system prawny, zwany „polskim”. Już 
Henrykowie wrocławscy podtrzymywali związki z Rzeszą i zainicjowali ak-
cję osadniczą, która doprowadziła do zmian etnicznych i prawnych w ich 
dzielnicy.

2.  Grudzień 1740 roku – koniec Śląska jako samodzielnego landu/krainy; 
Fryderyk II, król pruski wkroczył na habsburski Śląsk i w trzech wojnach 
zapewnił pozostanie zdecydowanej większości krainy przy Prusach. Po li-
kwidacji systemu stanowego Śląsk Pruski podlegał przez kilkadziesiąt lat 
bezpośrednio Berlinowi i  kierowany był przez urzędników przysłanych 
stamtąd. W efekcie podziału i tej polityki oba Śląski stanowiły od tej chwili 
różnorakie peryferie i zaczęły się orientować na Wiedeń/Pragę, Berlin oraz 
Kraków/Warszawę.

3.  1846 rok – dzięki doprowadzeniu Kolei Górnośląskiej do Mysłowic nastę-
puje przeniesienie punktu ciężkości prowincji śląskiej na wschód i na kil-
kadziesiąt lat wyjście Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z narożnika 
w Niemczech. Umożliwiło to industrializacji, urbanizacji i mobilności spo-
łecznej przeoranie cywilizacyjne całego regionu.

4.  1 kwietnia 1869 rok  – ukazuje się pierwszy numer pisma „Katolik” 
w  Królewskiej Hucie; początki tworzenia nowoczesnego narodu pol-
skiego na Górnym Śląsku, najpierw, za czasów kierowania pisma przez 
Karola Miarkę, we współpracy ideowej z  galicyjskim ruchem ludowym 
(ks. Stanisław Stojałowski), a potem, za czasów redagowania pisma przez 
Adama Napieralskiego, z  wielkopolskimi konserwatystami. Wokół pe-
riodyku powstała sieć nowoczesnych stowarzyszeń kształceniowych, 
pomocowych i związkowych. W jego kręgu znalazła się też część kapła-
nów górnośląskich, którzy nadali polskiemu ruchowi narodowemu spe-
cyficzny charakter.

5.  Sierpień 1988 roku – strajki w kopalniach górnośląskich, które zmusiły ko-
munistów do negocjacji z „Solidarnością” i zapoczątkowały upadek PRL.
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dr Grzegorz Madej, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
Z perspektywy Bielska-Białej pytanie to nasuwa szereg odpowiedzi, zapewne nieco 
odmiennych niż w przypadku innych części naszego województwa.

1. Dla położonego na Śląsku Cieszyńskim średniowiecznego miasta Bielsko 
(Bielitz, Bílsko) za niezwykle istotną datę uznałbym 1572 rok, kiedy za 
zgodą cesarza Maksymiliana II Habsburga z księstwa cieszyńskiego zostało 
wydzielone mniejsze państwo stanowe Bielsko (status minores Bilicensis), 
które odtąd bezpośrednio podlegało śląskiemu urzędowi zwierzchniemu 
we Wrocławiu oraz jego władzy sądowniczej. W jego skład weszło miasto 
Bielsko z przedmieściami oraz wsie Bystra Śląska, Dziedzice, Jasienica, Ja-
worze, Kamienica (z  Olszówką Górną), Komorowice Śląskie, Ligota, Ma-
zańcowice, Międzyrzecze, Mikuszowice Śląskie (z  Olszówką Dolną), Sta-
re Bielsko (z Wapienicą) i Zabrzeg. Nieco później włączono doń również 
Bronów. Przez 150  lat jego właścicielami pozostawały rody protestanckie 
(Promnitzowie, Schaffgotschowie, Sunneghowie i Solmsowie).

2. Nie można zapomnieć o 1742 roku, kiedy usytuowana na Wiśle północna 
granica państwa bielskiego stała się granicą państwową pomiędzy Śląskiem 
Austriackim a Pruskim.

3. Istotną datą w  historii śląskiego Bielska powinien być również 1752 rok. 
To  wówczas jego nabywcą został polski magnat wyznania rzymskokato-
lickiego, Aleksander Józef Sułkowski, który z  rąk Marii Teresy Habsburg 
otrzymał tytuł książęcy, a nabyte terytorium zostało podniesione do rangi 
księstwa niższego rzędu (Fürstentum, od 1754 roku Herzogtum).

4. Dla małopolskiej Białej (Biala, Bělá) wyróżniłbym 1723 rok, kiedy założona 
w XVI wieku rzemieślnicza osada otrzymała prawa miejskie (Oppidi) z rąk 
króla Augusta II Mocnego.

5. Jako ostatnią, niezwykle ważną datę w  historii dwumiasta wymieniłbym 
1951 rok, kiedy miejscowości zostały scalone w jeden organizm administra-
cyjny.

ks. dr Adam Malina, Katowice, Prezes Synodu 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

1.  Reformacja na Górnym Śląsku  – XVI wiek. Pierwszym wydarzeniem, 
do którego będzie chciał się odwołać ewangelik mieszkający na terenie 
dzisiejszego województwa śląskiego, z  pewnością będzie Reformacja. Jej 
umowny początek to 31  października 1517 roku, związany z  wystąpie-
niem Marcina Lutra w Wittenberdze, niezależnie od tego, w którym roku 
w różnych rejonach zaczęto odprawiać luterańskie nabożeństwa (na Śląsku 
pierwsze z nich miało miejsce w 1518 roku w Nowym Kościele w powiecie 
złotoryjskim).

2.  Podział Śląska na część pruską i austriacką – 1742 rok. Mniej więcej od 
czasów Reformacji do 1742 roku historia Śląska związana była z dynastią 
Habsburgów. Dopiero od tej drugiej daty, w  wyniku wojen śląskich, pod 
panowanie pruskie przechodzi większość Śląska, a  przy Austrii pozostaje 
niewielka jego część ze Śląskiem Cieszyńskim. Miało to olbrzymie znacze-
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nie dla odbudowy ewangelickich struktur kościelnych po kontrreforma-
cji i  stworzyło dwie wersje górnośląskiego ewangelicyzmu  – „cieszyńską” 
i „górnośląską” – czego skutki w strukturze i podziale administracyjnym są 
widoczne do dzisiaj.

3.  Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu w XIX i XX wieku. 
Rewolucja przemysłowa, która dotarła na tereny dzisiejszego województwa 
śląskiego, zmieniła jego obraz, również społeczno-wyznaniowy. Przed jej 
nadejściem struktury kościelne były oparte na ludności żyjącej tu od poko-
leń. Od czasów rozwoju przemysłu powstają nowe jednostki kościelne, co-
raz mocniej oparte na sile osób związanych z industrializacją. Ma to również 
odniesienie do rozwoju działalności charytatywnej, zapoczątkowanej przez 
osoby pobudzone religijnie (np. Matka Ewa Tiele-Winkler).

4.  Rok 1945. Różnorodność ewangelicyzmu w województwie śląskim kończy 
się w 1945 roku. Osłabiony Kościół staje się społecznością mocno diaspo-
ryczną, stopniowo pozbawianą materialnych podstaw istnienia i musi funk-
cjonować w państwie, które z założenia chce osłabić jego rolę duchową.

5.  Przełom 1989 roku i jego następstwa. Upadek realnego socjalizmu uwol-
nił Kościół od różnych zależności od państwa i sprawił, iż mógł on rozpo-
cząć niezależną działalność. Formalnie stało się to możliwe po uchwaleniu 
w 1994 roku nowej ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła ewan-
gelickiego. Umożliwiło to wewnętrzne zmiany w samym Kościele oraz po-
budziło aktywność i kreatywność.

ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, Wydział Teologii 
Uniwersytetu Śląskiego

Mapa administracji państwowej zawęża pole refleksji – w ankiecie chodzi o woje-
wództwo śląskie, które niekoniecznie pokrywa się z obszarem historycznego Gór-
nego Śląska. Perspektywa czasowa to kwestia względna, gdyż można odwołać się 
do dalekiej przeszłości. Z mojego punktu widzenia, czyli historyka Kościoła i sto-
sunków polsko-niemieckich, do najważniejszych momentów w  historii ubiegłych 
dwóch wieków, których wydarzenia po dzień dzisiejszy wpływają na dzieje Śląska, 
należy reorganizacja terytorialna Kościoła na Śląsku, która dokonała się w 1821 
roku bullą papieską De  salute animarum. Wtedy to w  granicach Górnego Śląska 
(kościelnego) znalazły się dwa dekanaty – bytomski i pszczyński. W tej części Śląska 
Kościół nadal był wprawdzie poddany wpływom niemieckiej centrali we Wrocła-
wiu, ale dzięki ludności – wiernych polskich ze wspomnianych dekanatów – zacho-
wał polskość i przekazał ją następnym pokoleniom.

Drugą ważną cezurą czasową dla całego Śląska, w tym zwłaszcza Górnego, który 
wchodził w proces industrializacji i urbanizacji, była Wiosna Ludów (1848 rok). 
Swobody demokratyczne rozpoczęły na Górnym Śląsku proces demokratyzacji – 
„uspołecznienia obywatelskiego” ludności, wyrażający się żywiołowym rozwojem 
różnego rodzaju związków i stowarzyszeń, wprowadzających ludność do czynne-
go udziału w życiu politycznym. Wzrost aspiracji politycznych i obywatelskich na 
Górnym Śląsku, paradoksalnie rzecz biorąc, nastąpił wskutek trzeciego istotnego 
czynnika, jakim był tzw. kulturkampf, z  jego wszystkimi skutkami dla ludności 
wyznania katolickiego potraktowany jako walka z Kościołem rzymskokatolickim. 
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Kulturkampf, przez władze pruskie postrzegany jako proces modernizacji państwa, 
ujawnił na Górnym Śląsku aspiracje nie tylko społeczne, ale także polityczne, co 
ściśle wiąże się z działalnością Wojciecha Korfantego. Wreszcie współczesną hi-
storię Górnego Śląska należy widzieć w  kontekście wyników plebiscytu z  1921 
roku, który na polu kościelnym zaowocował powstaniem odrębnej od Wrocławia 
Administracji Apostolskiej dla Śląska Górnego (1922 rok) i konsekwentnie – samo-
dzielnej diecezji katowickiej (1925 rok). Ich powstanie umocniło więzy z Polską, 
stabilizując granice województwa śląskiego i południowo-zachodnie granice pań-
stwa.

dr Paweł Parys, Muzeum Śląskie
Za najważniejsze wydarzenia historyczne z perspektywy obecnego województwa 
śląskiego uznaję:

1.  20 marca 1921 roku – plebiscyt górnośląski. Na mocy traktatu wersal-
skiego (art. 88) objął rejencję opolską bez powiatów grodkowskiego, nyskie-
go, niemodlińskiego, zachodniej części prudnickiego i południowej części 
raciborskiego. Wpisywał się w tym czasie w szeroko zakrojoną akcję organi-
zowania tego typu przedsięwzięć na terenie Europy, m. in. w Szlezwiku, na 
Warmii, Mazurach i Powiślu. Od początku 1920 roku do 20 marca 1921 na 
obszarze górnośląskim mieliśmy do czynienia z wieloaspektową kampanią 
plebiscytową, angażującą strony polską i niemiecką.

2.  Powstania śląskie 1919–1921. Okres po zakończeniu I wojny światowej 
na terenie części Górnego Śląska dobitnie został naznaczony powstaniem 
POW Górnego Śląska, a później trzema zrywami z lat 1919, 1920 i 1921. 
Wzięło w nich udział ok. 60 tysięcy uczestników. Lata te były niezwykle 
dynamiczne w  wydarzenia polityczne, stanowiące ostateczny akord kil-
kuletniego procesu kształtowania się granic nowo utworzonego Państwa 
Polskiego.

3.  Decyzja podziałowa. Stanowiła efekt finalny poprzednich dwóch zagad-
nień. Po zakończeniu III powstania doszło do rokowań mających na celu 
ostateczne wytyczenie nowej granicy. Delimitacja rodziła jednak wiele pro-
blemów, liczne kontrowersje. Należało sztucznie podzielić jeden organizm, 
stanowiący eugeniczną całość. Spowodowało to liczne perturbacje na tle 
gospodarczym i transportowo-komunikacyjnym.

4.  Sprawa DVL. Wydanie rozporządzenia z 4 marca 1941 roku o niemieckiej 
liście narodowościowej, zwanej volkslistą, zapoczątkowało proces przypo-
rządkowywania Górnoślązaków do poszczególnych kategorii, co wiązało 
się m.in. z powoływaniem do służby w wojsku niemieckim. Po 1945 roku 
akcja ta wywoływała wiele animozji na tle narodowościowym, trwającym 
przez kolejne dziesięciolecia.

5.  Rehabilitacja po 1945 roku. Była konsekwencją wcześniejszego zagadnie-
nia i próbą powojennego rozrachunku. Osoby figurujące na DVL, niezależ-
nie od grupy, do której zostały zaliczone, podlegały temu procesowi. Grupy 
IV i III odzyskiwały pełnię praw obywatelskich tylko na podstawie składa-
nej deklaracji wierności, natomiast wobec zaliczonych do grupy II zastoso-
wano wymóg postępowania sądowego.
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dr hab. Tomasz Przerwa, Instytut Historyczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Obecne województwo śląskie zostało wykreowane w XX wieku. Powołano jednostkę 
administracyjną o profilu przemysłowym, która łączy różne komponenty regional-
ne, w tym Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Idea przesunięcia granicy Śląska na 
wschód nie była całkiem nowa, wystarczy wspomnieć tzw. Nowy Śląsk (1795–1807). 
Dopiero jednak w  1939 roku powołano do życia „industrialną” rejencję katowic-
ką, jednoczącą wysoko uprzemysłowione ziemie pogranicza śląsko-małopolskiego. 
Warto zarazem zwrócić uwagę na rok 1922, kiedy doszło do scalenia przyznanych 
Polsce ziem śląskich w  ramach autonomicznego województwa śląskiego (sic!). 
Przyniosło to stołeczny awans Katowicom, które raptem kilkadziesiąt lat wcześniej 
zyskały status miejski (1865  rok). Generalnie 1922 rok przyspieszył emancypację 
wschodnich krańców Górnego Śląska. Opole traciło nadrzędną pozycję, stąd wo-
kół tego ośrodka kształtowała się nowa przestrzeń administracyjna (obecnie wo-
jewództwo opolskie). Liczne inwestycje złożyły się na przemysłową transformację 
dawniej peryferyjnych ziem górnośląskich, jednak jej podstawą był nowoczesny 
(masowy i względnie tani) transport. Nie sposób zatem pominąć w tym zestawie-
niu Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahn), która w 1845 roku dotarła do 
Gliwic, a w 1846 roku do Mysłowic, otwierając zupełnie nowe perspektywy w prze-
wozach osobowych i towarowych. „Solą ziemi czarnej” regionu byli (i są) Górno-
ślązacy, którzy zachowali odrębną kulturę. Historię regionu zdominował przy tym 
ostry konflikt polsko-niemiecki. Doprowadził on do powstań śląskich (1919–1921), 
obrosłej mitami obrony Katowic w 1939 roku oraz późniejszych wysiedleń ludno-
ści – wpierw polskiej, następnie niemieckiej. Korzenie tych napięć mają naturalnie 
starszą metrykę, przybrały przy tym na sile w  okresie rządów Żelaznego Kancle-
rza. Zapoczątkowana w 1871 roku „wojna o kulturę” (Kulturkampf) miała złożony 
charakter, niemniej można w niej widzieć ważną cezurę w polityce germanizacyj-
nej, podobnie w dojrzewaniu ruchu polskiego (rola Karola Miarki i jego Katolika). 
Kończąc ten krótki przegląd, nie sposób pominąć okresu formowania się księstw 
górnośląskich. Wskażę przy tym na rok – zapewne – 1179, kiedy książę raciborski 
Mieszko I Plątonogi przejął zachodnie krańce dzielnicy krakowskiej, w tym kaszte-
lanię bytomską, na którym to terenie bije obecnie serce Górnego Śląska

Zbigniew Rokita, reporter, autor książki Kajś. 
Opowieść o Górnym Śląsku

Oto kilka alternatywnych ścieżek dziejów, które mogłyby nieco zmienić dzisiejszą 
śląską tożsamość.

1.  21  listopada 1675 roku  – śmierć Jerzego Wilhelma, ostatniego wład-
cy z  rodu Piastów. Gdyby linia Piastów brzesko-legnicko-wołoskich nie 
skończyła się (dość przypadkowo zresztą) na tym władcy i gdyby Piasto-
wie przetrwali do 1945 roku, polska propaganda miałaby na ziemiach 
poniemieckich (w tym na Górnym Śląsku) twardy orzech do zgryzienia. 
Ostatni Piast był niemieckojęzycznym protestantem i  jego linia najpew-
niej z biegiem czasu nie zbliżyłaby się do współcześnie rozumianej pol-
skości. Piastowscy potomkowie Jerzego Wilhelma uciekliby zapewne wraz 
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z wycofującymi się Niemcami z „odwiecznie piastowskich ziem”, a dziś by-
liby zblazowaną zachodnioeuropejską arystokracją, żyjącą w austriackim 
zamku.

2.  28 czerwca 1919 roku – podpisanie traktatu wersalskiego. Gdyby w plebi-
scycie dopuszczono mityczną „trzecią opcję” – samodzielność Śląska w tej 
czy innej formie – opcja ta mogłaby spotkać się z odzewem istotnej części 
Ślązaków. Nawet gdyby „trzecia opcja” nie wygrała (a najpewniej by nie wy-
grała), pamięć o niej dałaby Ślązakom paliwo do dalszego krystalizowania 
ich odrębności i wzmocniłaby w międzywojniu (słaby po I wojnie świato-
wej) śląski ruch niepodległościowy.

3.  30  stycznia 1933 roku  – dojście do władzy Adolfa Hitlera. Gdyby Hi-
tler trwale podbił i  zjednoczył cały Górny Śląsk, Ślązacy rozpłynęliby się 
w niemieckości i utraciliby z czasem swoją odrębność. Gdyby zaś (co mało 
prawdopodobne) nie doszło w tej czy innej formie do II wojny światowej, 
a Górny Śląsk pozostałby trwale podzielony między Niemcy i Polskę, to po 
kolejnych kilkudziesięciu latach społeczności śląskie po obu stronach grani-
cy znacznie by się od siebie różniły. Ślązaków czekałby los podobny choćby 
do losu wywodzących się z jednego pnia Mołdawian i Rumunów.

4.  7 grudnia 1970 roku – podpisanie przez Józefa Cyrankiewicza i Willy’ego 
Brandta układu normalizującego obustronne stosunki. Gdyby ta i inne po-
dobne regulacje nie umożliwiały m.in. emigracji wielu tysięcy Ślązaków do 
Niemiec Zachodnich, nie doszłoby przed 1989 roku do masowego exodusu 
(nie wiadomo czy w takiej skali dokonałby się on po 1989 roku) oraz do tak 
znacznej rewolucji demograficznej w regionie.

5.  6 stycznia 2005 roku – przyjęcie ustawy o mniejszościach narodowych i et-
nicznych oraz o języku regionalnym. Gdyby wraz z kaszubszczyzną również 
śląszczyzna otrzymała wówczas status języka regionalnego  – a  co za tym 
idzie, finansowanie – dziś duchowa i  tożsamościowa odrębność Ślązaków 
byłaby znacznie silniejsza.

prof. dr hab. Dariusz Rott, Wydział Humanistyczny 
Uniwersytetu Śląskiego

NAUKA I SPORT
1. Utworzenie Uniwersytetu Śląskiego oraz przyznanie Katowicom tytułu Eu-

ropejskiego Miasta Nauki. Długotrwałe działania mające na celu utworzenie 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pierwsza inicjatywa posłów na Sejm 
Ustawodawczy ks. Stanisława Adamskiego oraz Wojciecha Sosińskiego po-
jawiła się ponad 100 lat temu w 1921 roku). Uczelnia powstała 8 czerwca 
1968 roku, a 1 października tego roku zainaugurowała uroczyście pierwszy 
rok akademicki w Hali Parkowej w Katowicach. Jestem absolwentem (1989 
rok) i pracownikiem (od 1988 roku) tej największej na Śląsku Uczelni. Z ini-
cjatywy Prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy i środowiska akademickiego 
reprezentowanego przez Rektora UŚ prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka Ka-
towice wystąpiły o  przyznanie miastu tytułu Europejskiego Miasta Nauki 
w 2024 roku. Katowice, jako pierwsze miasto Europy Środkowo-Wschod-
niej, otrzymały ten tytuł, co zostało uroczyście ogłoszone na konferencji 
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prasowej 22  grudnia 2021 roku. Katowice znalazły się w  gronie takich 
miast jak Barcelona, Dublin, Kopenhaga, Lejda, Manchester, Monachium, 
Sztokholm i Turyn.

2. Zwycięskie mecze ze Związkiem Radzieckim: 20 października 1957 roku – 
mecz piłkarski Polska – ZSRR w eliminacjach do mistrzostw świata na Sta-
dionie Śląskim, zakończony wynikiem 2:1 po słynnych dwóch bramkach 
Gerarda Cieślika w 43 i 50 minucie. Kto dzisiaj pamięta, że ostatecznie na 
mistrzostwa w 1958 roku pojechali Rosjanie?; 8 kwietnia 1976 roku – mecz 
hokejowy Polska – ZSRR, mający miejsce wieczorem pierwszego dnia (po-
czątek o  20.30) rozgrywanych w  katowickim Spodku mistrzostw świata 
i zakończony wynikiem 6:4 (w tercjach: 2:0; 3:2; 1:2). Mało kto dzisiaj wie, 
że w  ostatnim meczu w  dramatycznych okolicznościach Polska przegrała 
z RFN 1:2 (bramka padła w ostatnich sekundach meczu) i spadła z rozgry-
wek mistrzowskich. Te  legendarne, wspominane do dzisiaj sukcesy udo-
wodniły, że można pokonać „towarzyszy radzieckich”.

abp Wiktor Skworc, Archidiecezja Katowicka
1.  Administratura, diecezja, archidiecezja i metropolia. […] Już 7 listopada 

1922 roku Stolica Apostolska powołała administraturę apostolską na terenie 
polskiego Śląska, czyli województwa śląskiego. Jej pierwszym administrato-
rem został ks. August Hlond, salezjanin pochodzący z Mysłowic. Było dla 
niego oczywiste, że etap wstępny – etap administratury – nie będzie trwał 
długo, bo jest przygotowywane utworzenie diecezji śląskiej vel katowickiej 
przez wydzielenie jej z archidiecezji wrocławskiej, co ostatecznie nastąpiło 
w 1925 roku.

2.  „Głos niemających głosu”. […] W  latach 1945–1989 Kościół stał się 
„głosem niemających głosu” i  formułował postulaty społeczne zarówno 
w przestrzeni publicznej, jak i w czasie okazyjnych rozmów z ówczesnymi 
władzami. […] Nie przynosiły one postulowanych zmian, bo w  państwie 
zarządzanym centralistycznie nawet władze województwa katowickiego nie 
mogły sobie pozwolić na odejście od linii politycznej. Tym niemniej Ko-
ściół na Górnym Śląsku, pełniąc pewne funkcje zastępcze, dawał mieszkań-
com poczucie czuwającego, odważnego i reagującego na zagrożenia straż-
nika wartości. Taką wartością była na pewno kultura, mogąca się rozwijać 
w przestrzeni wolności Kościoła, co zapewniało jej ciągłość i rozwój.

3.  Architektura sakralna. […] Górny Śląsk jako będące jeszcze w stadium in-
tegracji społeczeństwo autochtonów i ludności napływowej, przede wszyst-
kim o  wiejskiej proweniencji, zgodnie odrzucił ateistyczny eksperyment 
tworzenia miast bez kościołów, bez krzyża i Boga. […] Wiele kościołów wy-
budowanych w województwie śląskim już znalazło się w albumach doku-
mentujących architekturę sakralną XX wieku, bo były zaprojektowane, jak 
ten w mieście Tychy, przez wybitnych architektów (m.in. Stanisława Niem-
czyka, Zbigniewa Webera, Grzegorza Ratajskiego).

4.  Katowice-Muchowiec. Historycznym wydarzeniem w  województwie ślą-
skim jest i pozostanie wizyta papieża Jana Pawła II w Katowicach w 1983 
roku, w stanie wojennym. Wydarzenie to mogłem przeżywać jako organi-
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zator i uczestnik. Miało ono ogromne znaczenie społeczne; dało możliwość 
doświadczenia dwumilionowej, jednomyślnej wspólnoty, która modliła się 
i przyjęła głoszoną przez papieża ewangelię pracy i usłyszała poparcie praw 
robotniczych, w tym prawa do zrzeszania się.

5. Najbliższym nam historycznie wydarzeniem […] było utworzenie Wydzia-
łu Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim (2000 rok). To  wokół kate-
dry i Wydziału wyrosły jakby w sposób organiczny Muzeum Archidiecezji 
Katowickiej i Panteon Górnośląski. Wokół katedry – budowanej w II Rze-
czypospolitej równolegle do urzędów samorządowych województwa ślą-
skiego – doszło do koncentracji ważnych dla naszej tożsamości instytucji 
kultury o zasięgu wojewódzkim, górnośląskim i ogólnopolskim, bo taka jest 
np. działalność centrum medialnego Instytutu Gość Media.

prof. Tadeusz Sławek, Uniwersytet Śląski, rektor UŚ 
w latach 1996–2002

1.  1138 rok  – testament Bolesława Krzywoustego, który dzieląc dziedzictwo 
Krzywoustego między synów króla, zapoczątkował proces oddalania się Śląska 
od Polski, a w dalszej konsekwencji podzielił Śląsk na Górny i Dolny (umowa 
między Henrykiem Brodatym a Mieszkiem Plątonogim z roku 1202).

2.  1339 rok – akt krakowski, w którym Kazimierz Wielki zrzeka się Śląska na 
rzecz Luksemburgów.

3.  Początek wieku XVI  – przyjęcie reformacji na Śląsku. Pierwsze kazania 
Lutra wydano we Wrocławiu już w roku 1518. Początek wielowyznaniowo-
ści na Śląsku.

4.  1922 rok – Ukonstytuowanie się województwa śląskiego z dużą samodziel-
nością administracyjną (potocznie określaną mianem autonomii Śląska).

5.  1945 rok – obozy karne i obozy pracy organizowane natychmiast po zakoń-
czeniu na danym terenie działań wojennych najpierw przez Armię Czer-
woną, a potem przez władze komunistyczne dla tzw. niepewnego elementu. 
Wśród więźniów, np. w Jaworznie czy Świętochłowicach, były tysiące Śląza-
ków określanych jako „niemiecki element”. Niezabliźniona i, niestety, czasa-
mi rozdrapywana przez polityków rana w dziejach Śląska.

prof. dr hab. Marek S. Szczepański, Instytut Socjologii 
Uniwersytetu Śląskiego, Akademia Pedagogiki 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Pięć najważniejszych zdarzeń historyczno-socjologicznych na Górnym Śląsku (upo-
rządkowano pod względem znaczenia z punktu widzenia autora).

1.  I  powstanie śląskie, II  powstanie śląskie, plebiscyt na Górnym Śląsku, 
III  powstanie śląskie (1919–1921). Śląska irredenta w  trzech odsłonach 
razem z  plebiscytem to z  polskiego punktu widzenia najistotniejsze wy-
darzenia w regionie. W ich rezultacie jego uprzemysłowiona część, wbrew 
wynikom przegranego plebiscytu, przypadła Polsce. Odrodzony kraj, poza 
niewielkimi enklawami, nie posiadał w  zasadzie tak potrzebnej industrii, 
kopalń i hut.
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2.  Transformacja Górnego Śląska, w  tym renesans górnośląskich ojczyzn 
prywatnych (1989 rok). W 1989 roku rozpoczął się proces transformacji 
kraju i regionu. Ten ostatni w prologu fundamentalnego procesu można 
było zdefiniować następująco: system ekologiczny – klęska środowiskowa 
(ponad miliard ton szkodliwych odpadów); wymiar społeczny – zdefor-
mowana struktura wykształcenia; wymiar ekonomiczny  – zdeformowa-
na struktura zatrudnienia; wymiar polityczny – ograniczona demokracja 
i powolna restytucja mniejszości etnicznych. […] W trakcie tego procesu 
szczególnie ważna okazała się restytucja małych ojczyzn, mniejszego nie-
ba […].

3.  Powstanie regionalnej „Solidarności”, dramat w kopalni „Wujek”, strajk 
w kopalniach „Piast” i „Ziemowit”. W latach 1980–1981 region śląsko-dą-
browski NSZZ Solidarność był jednym z największych ugrupowań w całym 
kraju i liczył – grosso modo – milion członków. Powstanie regionalnych syn-
dykatów było przełomem w  myśleniu o  Górnym Śląsku i  jego znaczeniu 
w początkach nieodzownej transformacji. Wprowadzenie stanu wojennego 
na obszarze całego kraju spowodowało dramatyczne i tragiczne zdarzenia. 
Zaatakowano bowiem górników broniących z determinacją swojej kopalni 
„Wujek”. Dziewięciu z nich poległo na skutek szturmu Zmotoryzowanych 
Odwodów Milicji Obywatelskiej. […] W  takim rejestrze najważniejszych 
zdarzeń regionalnych warto przypomnieć strajki w  kopalniach „Piast” 
i „Ziemowit”, najdłuższe tego typu przejawy obywatelskiego nieposłuszeń-
stwa po wprowadzeniu stanu wojennego.

4.  Wizyta Jana Pawła II na Górnym Śląsku (1983). Odbyła się m.in. na kato-
wickim lotnisku Muchowiec i zgromadziła ponad milion osób. Papież bez-
pośrednio nawiązywał, co było w przemysłowym regionie przewidywalne, 
do wydanej dwa lata wcześniej encykliki Laborem exersens (O pracy).

5.  Wizytacja maszyny parowej do odwadniania wyrobiska górniczego 
w Starych Tarnowicach, przeprowadzona przez Johanna Wolfganga von 
Goethego (1790 rok). U schyłku XVIII wieku Górny Śląsk odwiedził zna-
komity niemiecki poeta, prozaik i dramaturg J. W. von Goethe. Do nasze-
go regionu przywiodła go industrialna pasja poznawcza. Te odwiedziny to 
symboliczne otwarcie epoki uprzemysłowienia regionu, który poeta zdefi-
niował jako ulokowany na kresach Rzeszy.

prof. Grażyna B. Szewczyk, Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Śląski

1.  Podróż Johanna Wolfganga Goethego na Górny Śląsk i do Tarnowskich 
Gór w  sierpniu 1790 roku skierowała uwagę całego weimarskiego dwo-
ru, niemieckich uczonych, geologów i pisarzy na niewielki obszar naszego 
regionu – kopalnię Fryderyka, gdzie zainstalowano sprowadzoną z Anglii 
maszynę parową. Zafascynowany wynalazkiem Goethe w kilku rysunkach 
utrwalił jej „sylwetkę” i opisał działanie maszyny w dzienniku. Nazwał ją 
odkryciem epoki. W  1792 roku do Tarnowskich Gór przyjechał wybit-
ny przyrodnik i podróżnik Alexander von Humboldt (były już tam cztery 
maszyny parowe), a po nim pierwsi przemysłowcy związani z górnictwem 

Strona 15 z 19



110

m
is

c
e

ll
a

n
e

a

© ”Śląsk” Wydawnictwo Naukowe

i hutnictwem. Wizyta Goethego na Śląsku stała się tematem wielu literac-
kich utworów i relacji publicystycznych.

2.  Powstanie Stadttheater (Teatru Miejskiego) w  1907 roku w  Katowi-
cach zapoczątkowało rozwój profesjonalnego ruchu teatralnego w  mie-
ście. W  1922 roku w  budynku otwarto polską scenę (dzisiaj Teatr Śląski 
im. S.  Wyspiańskiego), a  część niemieckiego zespołu teatralnego znalazła 
zatrudnienie w założonej w 1923 roku spółce trzech teatrów miejskich (Drei 
Städte Theater Beuthen-Gleiwitz-Hindenburg). Każda ze scen starała się 
pozyskać możliwie jak najwięcej widzów; repertuar odzwierciedlał zmie-
niające się polsko-niemieckie relacje w regionie.

3.  Obowiązująca od 1926 roku na Górnym Śląsku ustawa o tzw. celibacie 
dla kobiet  – po zamążpójściu nie wolno im było wykonywać pracy na-
uczycielki – została zniesiona 9 kwietnia 1938 roku. Ustawa nawiązywała 
do uchwalonego w 1880 roku w Prusach prawa o „celibacie nauczycielek”. 
W latach 30. stała się ona narzędziem propagandy w hitlerowskich Niem-
czech. Dziwi fakt, iż Sejm Śląski zaakceptował tę formę dyskryminowania 
kobiet bez większego sprzeciwu, mimo iż w pracach sejmu zaangażowanych 
było pięć śląskich posłanek.

4.  Założenie w  1929 roku Konserwatorium Muzycznego w  Katowicach, 
które w 1945 roku uzyskało status Państwowej Wyższej Szkoły Muzycz-
nej, a  od 1979 roku nosiło nazwę Akademii Muzycznej im. K.  Szyma-
nowskiego. Nazwiska jej wybitnych absolwentów, kompozytorów, dyrygen-
tów, wokalistów i pianistów rozsławiają imię katowickiej uczelni na całym 
świecie. W Akademii działa dzisiaj także Instytut Jazzu.

5.  Powstanie Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 1945 roku, jednej z naj-
większych polskich uczelni technicznych. Jest to uczelnia nowoczesna, 
współpracująca ze środowiskiem i z uniwersytetami technicznymi i instytu-
tami górniczymi z wielu krajów świata.

dr Małgorzata Tkacz-Janik, Instytut Myśli Polskiej 
im. W. Korfantego w Katowicach

1.  10 października 1922 roku  – otwarcie Sejmu Śląskiego przez kobietę. 
Janina Omańkowska, niemal nieznana poza Górnym Śląskiem i  Wielko-
polską, jako druga kobieta w  Europie po Gabriele Petkavicaite w  randze 
Marszałkini-Seniorki 100 lat temu otworzyła obrady Sejmu Regionalnego. 
Wzmianka o tym powinna być w każdym podręczniku. Dziś, wczytawszy 
się w jej przemówienie inauguracyjne, powiedzielibyśmy, że rozumiała re-
gionalizm oraz otwierała się na lokalne tożsamości i etnos górnośląski, bę-
dąc w tym sensie progresywną jak na owe czasy polityczką. Jednocześnie, 
podporządkowana dyscyplinie partyjnej, realizowała plan śląskiej chade-
cji – konserwatywny, zatrzymujący kobiety w domu.

2.  16 grudnia 1981 roku – pacyfikacja kopalni „Wujek”. Prawdopodobnie 
największa zbrodnia stanu wojennego; dziewięć ofiar śmiertelnych i kilku-
dziesięciu rannych  – to krwawy bilans pacyfikacji strajkującej załogi ko-
palni „Wujek” w Katowicach, przeprowadzonej przez ZOMO i wojsko po 
wprowadzeniu przez ekipę gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego. 
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Najmłodszy z zastrzelonych miał zaledwie 19 lat. Dziś wydarzenie obciążo-
ne „upolitycznioną pamięcią” straciło na znaczeniu – stracony etos solidar-
nościowy, górniczy, śląski.

3.  1999 rok i dalsze lata – restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na Śląsku. 
Dlaczego? Bo  to był początek błędnych i  niewłaściwych decyzji politycz-
nych dotyczących przemysłu sektora energetycznego i ciężkiego. Do dziś nie 
możemy zrealizować transformacji energetycznej, nie mówiąc o uporaniu 
się ze zmianami klimatycznymi i depopulacją. Nadal brak rozumnej polity-
ki w zakresie odchodzenia od węgla. Ludzie pracujący w tej branży wielo-
krotnie zostali potraktowani niegodnie.

4.  Wszystkie usiłowania dotyczące powstania konurbacji, wspólnotowego 
działania miast w różnych zakresach – te wysiłki, ostatecznie, przyniosą tej 
ziemi sukces. Chwilowo symbolem jest powstanie 1  lipca 2017 roku Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) na mocy rozporządzenia Rady 
Ministrów i na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 roku.

5.  Wprowadzenie do narracji o historii regionu pojęcia Tragedii Górnoślą-
skiej. Nie wiem, jaka data powinna się tu pojawić – dla mnie to data kon-
ferencji, która odbyła się poza województwem, bo w Opolu, ale z udziałem 
kluczowych graczy tego kierunku w  polityce historycznej. „Sympozjum 
Wokół Tragedii Górnośląskiej. Rozważania  – analizy  – polemiki” zorga-
nizowali wspólnie pod koniec marca 2014 roku Marszałek Województwa 
Opolskiego, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opol-
skim i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Nie wiedząc jak oznaczyć tę ostatnią datę, zostawiam ten punkt otwarty.

Dariusz Zalega, doktorant historii Uniwersytetu Śląskiego
1.  Rewolucja przemysłowa. To przemysł stworzył Górny Śląsk, bez niego re-

gion byłby po prostu kresami Śląska „wrocławskiego”. Przed tą rewolucją, 
jak pisał N. J. G. Pounds, „Śląsk był biedną i kresową prowincją. Miast było 
niewiele i były one małe”. Górny Śląsk stał się jednak regionem, który jako 
pierwszy w świecie słowiańskim – obok Czech – wszedł w świat kapitali-
stycznej modernizacji. Industrializacja to jednak nie tylko dymiące kominy 
czy drążone szyby, ale też przeoranie całej struktury społecznej. […] Histo-
ryczka Maria Wanatowicz zwróciła uwagę, że „w dużych skupiskach łatwiej 
rodziła się solidarność robotnicza, […] wcześniej kształtował się wspólny 
model zachowań społecznych”.

2.  Rewolucja komunikacyjna. W 1902 roku tramwaje na Śląsku przewiozły 
7,6 mln pasażerów. W 1915 roku – choć sieć połączeń niewiele się zwięk-
szyła – już 21 mln. Wcześniej robotnik musiał iść dwie, trzy godziny na gru-
ba czy do werku. Dzięki banie zaoszczędzał parę godzin dziennie i ten czas 
mógł poświęcić na dodatkowe fuchy, rzeźbienie w węglu, picie w gospodzie 
lub politykowanie. Rewolucja komunikacyjna zapewniła więcej wolnego 
czasu, ale otwierała także oczy. Tysiące Ślązaków emigrowały za lepszą ro-
botą do Berlina czy na zachód Niemiec.

3.  Rewolucja oświatowo-kulturalna. Dzięki polityce oświatowej Niemiec 
już na początku XX wieku praktycznie został zlikwidowany analfabetyzm 
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wśród ludności Górnego Śląska. To sprzyjało upowszechnieniu się czytel-
nictwa prasy, książek i  poszerzało horyzonty kulturalne robotników. Nie 
wystarczało jednak samo składanie literek i dukanie. Trzeba było bowiem 
posiąść umiejętność czytania ze zrozumieniem, choćby regulaminów za-
kładów czy Spółek Brackich, ówczesnych ubezpieczalni społecznych (w ra-
zie wypadku). Co więcej, Śląsk objęła europejska rewolucja prasowa. […] 
Prasa umożliwiła rozwój polskiego ruchu narodowego, ale też socjaldemo-
kracji.

4.  Rewolucja demokratyczna. Koszmar I wojny światowej zakończył się falą 
rewolucyjną. […] Do głosu doszło już nowe pokolenie młodych robotni-
ków, zradykalizowane w czasie wojny i nieprzywiązane do legalistycznych 
przedwojennych ram działalności, a  także dotychczasowej hierarchii spo-
łecznej (w 1918 roku z przyczyn politycznych dochodziło nawet do pobić 
księży, a w kilku kopalniach strajkujący zdewastowali ołtarze św. Barbary). 
Górny Śląsk był postrzegany jako jeden z bastionów Rewolucji Niemieckiej, 
bez której nie doszłoby do powstań śląskich.

5.  Rewolucja energetyczna. Węgiel, mimo ostatnich zawirowań, odejdzie 
w końcu do lamusa. Kryzys klimatyczny wymusza szukanie nowych roz-
wiązań w dziedzinie energii. Węgiel był jednak symbolem przemysłowe-
go Śląska. Czy więc wkraczamy w świat postindustrialny? Niekoniecznie. 
Na  zachodzie Europy coraz głośniejsze są hasła o  potrzebie reindustria-
lizacji. […] Górny Śląsk wciąż żyje dzięki rewolucji przemysłowej, która 
wprowadziła nas w nowoczesność. Warto przy tym pamiętać, że niestety 
możliwe są również kontrrewolucje – tak w dziedzinie oświaty, jak i de-
mokracji.

prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska- 
-Nowak, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 

Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej
Jako architekt i badacz zagadnień związanych z architekturą i urbanistyką wskażę 
te etapy w rozwoju obszaru obejmującego zasięgiem obecne województwo śląskie, 
które miały wpływ na współczesny obraz jego przestrzeni. Posługując się metaforą 
palimpsestu jako narzędziem analizy obrazu przestrzeni, można wskazać tu wiele 
warstw o różnym stopniu czytelności, powstałych w różnych okresach. Do nich za-
liczam:

1.  Powstanie średniowiecznych założeń miejskich w okresie XIII–XIV wie-
ku, takich jak Bytom, Gliwice, Mikołów, Wodzisław, Żory i wiele innych. 
Pomimo późniejszych przekształceń, zdefiniowana forma urbanistyczna 
tych założeń oraz ich skala są czytelne w strukturze miast współczesnych.

2.  Okres industrializacji  – od końca XVIII  wieku, głównie jednak w  wie-
ku XIX i na początku wieku XX, industrializacja w sposób fundamentalny 
przekształciła nasz region, nadając mu niepowtarzalną specyfikę i  kształ-
tując jego charakterystyczny przemysłowy krajobraz, obecnie w znacznym 
stopniu bezpowrotnie zanikający.

3.  Lata międzywojenne, które nie tylko przynoszą falę nowoczesności w ar-
chitekturze, widoczną szczególnie w rozwoju przestrzennym autonomicz-
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nego województwa śląskiego, ale także  – ze względu na uwarunkowania 
polityczne Śląska – swoistą rywalizację w rozwoju po obu stronach granicy 
polsko-niemieckiej.

4.  Lata po 1945 roku – przynoszą nowe uwarunkowania polityczne i społecz-
ne, a w granice województwa śląskiego włączone zostają obszary o różnej 
historii i tradycji. Próbą zszycia regionu w całość był realizowany w latach 
1949–1955 plan generalny GOP, jako pierwsze całościowe i  systemowe 
podejście do dalszego rozwoju regionu. Niezależnie jak oceniać będziemy 
założenia tego planu, jego efektem był rozwój przestrzeni województwa, 
czytelny do dziś, m.in. w postaci nowych przestrzeni miejskich (Tychy, Py-
skowice, Gołonóg) czy leśnego pasa ochronnego GOP.

5.  Okres po transformacji (po 1989 roku)  – relatywnie najnowszy, a  zara-
zem najtrudniejszy do jednoznacznej oceny. Zmiany systemowe przyniosły 
widoczne przekształcenia w  przestrzeni regionu, zarówno pod względem 
architektury, jak i urbanistyki. Prywatyzacja i likwidacja zakładów przemy-
słu ciężkiego spowodowały nieodwracalne straty w  zakresie dziedzictwa 
poprzemysłowego, szczególnie w początkowej fazie omawianego okresu.

Każdy z  wymienionych okresów wymagałby rzecz jasna znacznie szerszego 
opisu, mam jednak nadzieję, że to przekrojowe zestawienie stanie się inspiracją do 
wrażliwego spojrzenia na krajobraz naszego regionu przez pryzmat historii zapisa-
nej w formach architektury i urbanistyki.
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