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Mariusz Pawelec, Recepcja kazań Samuela Dambrowskiego na Śląsku 

(XVII-XX w.) 

Studium poświęcone zostało dziejom recepcji ewangelickiego zbioru kazań Samuela 

Dambrowskiego (1577-1625) na obszarze Śląska, począwszy od XVII aż po XX wiek. 

Mimo że postylla ta wydana została pierwotnie w Toruniu w latach 1620-1621, po stu 

latach doczekała się wznowienia (1728-1729), zyskując ogromną popularność wśród 

śląskich luteran. Zbiór wszedł do kanonu domowych lektur polskojęzycznych 

ewangelików na Śląsku. Znaczna ilość kolejnych wznowień tej postylli, dokonywanych 

w oficynach drukarskich Brzegu w przeciągu XVIII i XIX stulecia, oraz duża 

poczytność utworu pozostającego w obiegu czytelniczym aż do drugiej połowy XX w., 

każą mówić o fenomenie „długiego trwania”. O żywotności „Dambrówki” zadecydował 

prosty, obfitujący w anegdoty język przekazu, unikanie przez autora drobiazgowej 

egzegezy tekstu biblijnego oraz niewielka ilość odniesień do historycznych realiów 

epoki. Postylla Dambrowskiego odegrała na Śląsku, podobnie zresztą jak na Mazurach, 

istotną rolę w podtrzymywaniu obecności języka polskiego, choć w mocno archaicznej 

formie, a także w pielęgnowaniu pobożności luterańskiej. Choć autor nie pochodził ze 

Śląska, a swych kazań nie adresował do śląskich luteran, jego postylla popularnością 

zdystansowała inne zbiory kazań, także te wyrosłe w środowisku śląskim. Wyrazem 

silnego przywiązania do tegoż utworu stało się, żywe zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim, 

poczucie obecności tej postylli niemal „od zawsze”. Miała ona towarzyszyć 

cieszyńskim luteranom w latach najsroższych prześladowań wyznaniowych. 

Przyczyniło się to do emocjonalnego traktowania utworu, który stał się trwałym 

elementem składowym ewangelickiego etosu. 

 

Wojciech Szwed, Dzieje linii kolejowej Kłodzko-Wałbrzych do 1913 roku 

Artykuł, na podstawie kwerendy materiałów archiwalnych przechowywanych w 

Oddziale Zamiejscowym w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowego we 

Wrocławiu oraz prasy z badanego okresu podejmuję kwestie budowy i losów linii 

kolejowej Kłodzko-Wałbrzych. Linia powstała w l. 1876-1880 jako fragment większej 

inwestycji, jaką była Śląska Kolej Górska, która miała połączyć Berlin z Wiedniem.  

Przygotowania do realizacji tego projektu trwały od l. 50, na co składały się plany 

wytyczenia tras oraz kosztorys. Wszystko to odbywało się przy dużym zainteresowaniu 

reprezentantów miast sudeckich i zagłębia noworudzkiego, którzy za korzystnymi dla 

siebie rozwiązaniami lobbowali nawet w Berlinie. Pomimo obietnic państwowych 

sfinansowania tego projektu, ze względu na zastrzeżenia austriackie, nie mógł on zostać 

zrealizowany przed 1866 r. Stosowna ustawa została wydana w 1874 r. i niedługo 

potem ruszyły prace terenowe.  

Początkowo na linii tej jeździło 9 pociągów na dobę. Później liczbę tę zwiększono 

do 13, czemu towarzyszyła przebudowa na linię dwutorową. Ukończono ją w 1913 r. i 

od tego czasu uzyskała ona dzisiejszy kształt. 

 

Tomasz Panek, Racjonalizacja procesu legitymizacji władzy. Mit Ziem 

Odzyskanych w enuncjacjach politycznych polskiej lewicy komunistycznej w 

ZSRR i Polsce w latach II wojny światowej 

Artykuł stanowi próbę osadzenia mitu Ziem Odzyskanych w kontekście deklaracji 

politycznych polskich ośrodków emigracyjnych oraz krajowych o rodowodzie 

komunistycznym. W ramach omawianego mitu wyodrębnione zostały określone jego 
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płaszczyzny, takie jak: etyczna, geopolityczna, historyczna oraz społeczno-etniczna, 

zestawione następnie z definicją legitymizacji politycznej w aspekcie jej racjonalizacji. 

Przedstawienie genezy mitu Ziem Odzyskanych kończy stwierdzenie o 

instrumentalizacji treści zaczerpniętych przez polski ruch komunistyczny z 

wcześniejszych koncepcji okresu międzywojennego i okupacyjnego dotyczących 

kwestii niemieckiej, podkreślające rozziew pomiędzy poglądami środowisk 

komunistycznych w przedwojennej Polsce a ich postulatami czasów ostatniej wojny 

światowej. Rozróżnienie na emigrację w ZSRR oraz konspirację krajową poprzedzone 

zostało ukazaniem najważniejszych faktów z XX-wiecznej historii, determinujących 

znacząco późniejsze postawy polskich komunistów wobec analizowanych tutaj 

zagadnień. Ewolucja myśli zachodniej w wydaniu komunistycznym przebiegała 

zarówno pod wpływem czynników wewnętrznych (programy antagonistycznych 

ugrupowań niepodległościowych), jak i zewnętrznych (dyrektywy pochodzące od 

sowieckiego kierownictwa). Ostatecznie mit Ziem Odzyskanych stał się elementem 

istotnie legitymizującym podmioty sprawujące władzę w Polsce po II wojnie światowej, 

znajdując odzwierciedlenie w wielu dziedzinach, przynależnych również do 

odmiennych sfer niż szeroko rozumiana polityka. 

 

Joanna Hytrek-Hryciuk, „Nadejście Rosjan gwałtownie przerwało życie religijne 

naszej wspólnoty”. Kościół ewangelicki na Dolnym Śląsku w wobec Armii 

Czerwonej i administracji  polskiej w latach 1945-1947.  Zarys problematyki. 

Członkowie Ewangelickiego Konsystorza Śląskiej Prowincji Kościelnej zostali 

ewakuowani z przygotowującego się do oblężenia Wrocławia 22 stycznia 1945 r. 

Większość z  nich udała się przez Görlitz do miejscowości Stolberg w górach Harzu. W 

walczącym i ostrzeliwanym mieście pozostało jednak blisko 2/3 pastorów, którzy pod 

kierunkiem biskupa Ernsta Horniga i dziekana Joachima Konrada podjęli trud 

zabezpieczenia potrzeb duchowych i materialnych blisko 200 tys. osób pozostałych w 

twierdzy. Pastorzy, którzy przeżyli działania wojenne i nie uciekli przed zbliżającymi 

się wojskami frontowymi, byli świadkami bądź ofiarami morderstw, gwałtów, 

rabunków i zniszczeń, których dokonywały wojska Armii Czerwonej. Często byli 

również zmuszani do podjęcia pracy fizycznej na potrzeby stacjonujących w regionie 

wojsk.  

W maju 1945 r. administracja polska zezwoliła na tymczasową działalność 

duchownych. Jednocześnie administrację kościoła ewangelickiego na Dolnym Śląsku 

przejęły władze polskiego kościoła ewangelicko-augsburskiego. Prezydium Kościoła 

Ewangelickiego na Dolnym i Górnym Śląsku zakończyło swoją działalność w 1947 r. 

Pomimo konieczności funkcjonowania w niezwykle trudnym momencie jakim były 

ostatnie miesiące II wojny światowej i pierwsze powojenne lata, działalność kościoła 

ewangelickiego była dynamiczna i odgrywała znaczącą rolę. 

 

Adam Dziuba, „Komitet PZPR postara się Wam o pracę”. Redukcja kadr aparatu 

bezpieczeństwa województwa stalinogrodzkiego w 1955 roku 
Jednym z istotnych czynników politycznej „odwilży” połowy lat pięćdziesiątych 

XX w. w Polsce były przemiany w aparacie bezpieczeństwa państwa. W latach 1954-

1956 istotnemu zawężeniu uległo pole jego kompetencji, ściślej podporządkowano go 

oddziaływaniu kierownictwa partyjnego, zmieniono strukturę organizacyjną, wreszcie 

gruntownie zredukowano kadry. Początek spadku zatrudnienia w strukturach urzędów 

bezpieczeństwa nastąpił już w 1954 r., jednak apogeum tego procesu nastąpiło w 

pierwszych miesiącach 1955 r., kiedy to pracę straciło przeszło pół tysiąca 

funkcjonariuszy. Istotą polityki PZPR stało się nie pozostawianie tych ludzi bez pomocy 
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i znalezienie im satysfakcjonującej pracy. Trudnością były niewielkie kwalifikacje 

zawodów zwalnianych: od pracowników UB wymagano bowiem nie tyle wiedzy i 

umiejętności, co politycznego zaangażowania, przy bezwzględnym podporządkowaniu 

się poleceniom służbowym i politycznym. Kolejnym problemem był krótki czas 

realizacji masowej redukcji, utrudniający poszukiwanie pracy dla zwalnianych. 

Centralne władze PZPR zadecydowały, że zadaniem znalezienia zatrudnienia obciążone 

zostaną wszystkie instancje PZPR – od szczebla wojewódzkiego, po miejski. Zalecały 

przy tym, by warunki finansowe w nowej pracy nie odbiegały od średniej krajowej. 

Komitety PZPR ówczesnego województwa stalinogrodzkiego skutecznie zrealizowały 

te zalecenia i znalazły dla większości byłych funkcjonariuszy dogodne miejsca pracy. 

Wykorzystały w tym celu nie tylko stanowiska przypadające im w ramach tzw. 

nomenklatury, ale też wymuszały zatrudnienie w zakładach i instytucjach 

państwowych. W wielu wypadkach nie wymagano od nowo przyjmowanych 

kwalifikacji zawodowych niezbędnych na obejmowanym stanowisku. W efekcie wielu 

byłych funkcjonariuszu UB objęło eksponowane kierownicze funkcje w administracji i 

gospodarce. To rozstrzygnięcie okazało się satysfakcjonujące dla byłych 

„bezpieczniaków”, którzy zyskali nieźle płatną pracę, SB, która za pośrednictwem 

zwolnionych mogła oddziaływać na instytucje, w których ich zatrudniono, a także dla 

PZPR, która zyskała w ten sposób pokaźną i wpływową grupę oddanych sobie 

pracowników.  

 

Jarosław Neja, „Wszelkie zmiany będą dokonywane w sposób 

zorganizowany” – kilka uwag o zwolnieniach w aparacie bezpieczeństwa w 1956 r. 

(przykład województwa katowickiego) 

Wiosną 1956 r., kiedy na fali „odwilży” dała o sobie znać społeczna niechęć do 

komunistycznego aparatu represji, niewielu funkcjonariuszy UB widziało swoją 

przyszłość w jasnych barwach. Wydawało się, że dni aparatu bezpieczeństwa są 

policzone, a los jego pracowników przypieczętowany. W listopadzie 1956 r. Komitet 

ds. Bezpieczeństwa Publicznego został zlikwidowany. Zmiany odbywały się jednak 

całkowicie odgórnie, z inicjatywy i pod ścisłą kontrolą władz partyjno-państwowych. 

Nadzieje i oczekiwania społeczne na to, że wszyscy funkcjonariusze odpowiedzialni za 

zbrodnie czy też brutalne metody pracy zostaną ukarani stosownie do swoich 

przewinień, w wielu przypadkach okazały się płonne. W początku maja 1957 r. w 

wyniku trwającej od listopada poprzedniego roku reorganizacji aparatu bezpieczeństwa, 

poza jego strukturami znalazło się ponad 9 tys. funkcjonariuszy. Przechodząc „do 

cywila” otrzymali pomoc państwa, które zadbało o ich materialne zabezpieczenie i 

dawało im zatrudnienie. Wdrożenie byłych funkcjonariuszy do pracy w „cywilnych 

zawodach” było operacją wymagającą czasu i współdziałania wielu instytucji. 

Przeprowadzono ją jednak sprawnie. Ponieważ znaczna część objętych redukcją 

funkcjonariuszy nie posiadała odpowiedniego przygotowania do pracy w nowych 

zawodach, państwo zorganizowało dla nich szkolenia i kursy. Ich absolwenci 

uzyskiwali odpowiednie tytuły zawodowe. Ze zwolnionych ze służy od listopada 1956 

r. do kwietnia 1957 r. funkcjonariuszy UB, we wspomnianych szkoleniach wzięło 

udział 1909 osób. W latach 1957–1959 część z nich powróciła do służby w SB. 

Stosunkowo szybko okazało się, że zarobki w nowych miejscach pracy były niższe od 

ich oczekiwań. Ponadto wciąż dawała o sobie znać „resortowa” przeszłość nowych 

pracowników kopalń, hut, kolei itp. Nie dawały im o niej zapomnieć nowe, niechętne 

im środowiska, w których próbowali się zaadaptować.  
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Rafał Riedel, Problem tożsamości w warunkach społeczeństw 

postnarodowych. Transkulturowość Śląska w dobie integracji europejskiej 

 Treścią analizy jest próba zidentyfikowania wpływu globalnych procesów 

społecznych – głównie transkulturowości i wielokulturowości, jako determinantów 

kształtowania się tożsamości indywidualnych i zbiorowych. Post-narodowy charakter 

współczesnych społeczeństw wydaje się mieć swoje konsekwencje nie tylko dla 

kształtowania się nowego modelu obywatelskości, lojalności i tożsamości na poziomie 

Unii Europejskiej, ale znajduje swoje odbicie w skali regionalnej i lokalnej. Stanowi 

sprzyjający kontekst w swobodnym definiowaniu własnych identyfikacji np. w skali 

Śląska.  

Tożsamość widziana jest w niniejszym opracowaniu jako proces, dynamiczna 

kategoria podlegająca nieustannym interakcjom, na poziomie jednostkowym i 

grupowym, z istotnymi determinantami o charakterze społecznym, politycznym, 

gospodarczym i kulturowym. Ważnym punktem odniesienia dla prowadzonej analizy są 

refleksje Juergena Habermasa i Josepha Weilera, pozwalające wzbogacić opracowanie o 

kategorie narodu etnicznego i narodu obywatelskiego, jak również pojęcia demos o 

zróżnicowanej geometrii, szczególnie adekwatne w kontekście domniemanego konfliktu 

lojalności, na który narażona jest jednostka w związku z równolegle odczuwanymi 

tożsamościami.  

W części konkludywnej autor formułuje pogląd o występujących aktualnie 

sprzyjających okolicznościach dla regionalizmów i tożsamości lokalnych (takich, jak 

np. śląska), które w kontekście post-narodowego charakteru współczesnych tożsamości, 

mogą korzystać z optymalnych warunków swojego rozwoju.  

 

Marek P. Czapliński, Epidemia cholery w powiecie opolskim w 1831 roku (w 

świetle relacji fizyka powiatowego dr. Josepha Zedlera) 

Artykuł podejmuje problematykę pojawienia się epidemii cholery na Górnym 

Śląsku w 1831 r. Ukazane jest zaangażowanie władz pruskich w jej zapobieganiu i 

zwalczanie choroby. Znajdowało to wyraz w wydawanych zarządzeniach. Artykuł 

przedstawia na podstawie raportu sporządzonego przez doktora Josepha Zedlera 

przebieg zachorowań na cholerę i walkę z chorobą w powiecie opolskim.  

 

Dariusz Janiszewski, Rola granicy polsko-niemieckiej w życiu mieszkańców 

powiatu lublinieckiego w latach 30 XX wieku 

Powiat lubliniecki l. 30 XX wieku nie różnił się od innych powiatów 

nadgranicznych. Spotykane tu problemy bezrobocia, emigracji zarobkowej oraz 

przemytu dotykały wszystkie tereny przygraniczne. Mieszkańcy powiatu starając się 

walczyć z powszechnym ubóstwem niejednokrotnie przekraczali granice prawa. 

Wyjazdy na roboty sezonowe do Niemiec odbywały się w większości przypadków 

przez tzw. „zieloną granicę”. Pieniądze przywożone przez pracowników sezonowych 

pozwalały im i ich rodzinom na przeżycie okresu zimowego. Drugim sposobem na 

reperowanie skromnych budżetów domowych był przemyt. Trudniło się nim wiele 

osób, które w większości przypadków przemycone towary używali na potrzeby własne 

lub odsprzedawali je najbliższym sąsiadom. Do walki z przemytem skierowano 

funkcjonariuszy Straży Granicznej. Utworzone przejścia graniczne i specjalne drogi 

celne nie mogły jednak zmienić nastawienia lokalnej społeczności. Znakomite 

rozeznanie terenu oraz znajomości wśród lokalnej społeczności, która niejednokrotnie 

chroniła przemytników, sprawiało, że proceder był nie do wyeliminowania. Koniec lat 

trzydziestych charakteryzował się przygotowaniami do zbliżającego się konfliktu 

zbrojnego. 
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Mirosław Leśniewski, Lotnisko wojskowe w Nowej Polskiej Wsi (1936-1945) 

Budowę lotniska wojskowego w Polskiej Nowej Wsi (Neudorf O/S.) rozpoczęto  

w roku 1936. Według planów niemieckiego Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych 

miała tu powstać jedna z wielu baz lotniczych rozmieszczanych w latach 30-tych na 

terenach nadgranicznych Śląska, jako zaplecze dla Luftwaffe przygotowującej się do 

wojny z Polską. Całą inwestycję realizowano pod „przykrywką” budowy lotniska  

mającego w przyszłości służyć propagowaniu sportów lotniczych oraz technik obrony 

cywilnej wśród młodzieży niemieckiej. Już w 1937 r. nastąpiło uroczyste otwarcie 

lotniska choć budowa trwała nadal. Do 1939 r. oddano do użytku cztery duże hangary 

oraz wiele budynków zaplecza technicznego murowanych i drewnianych. Latem 1939 r. 

na nowowiejskie lotnisko ściągnięto eskadry samolotów bojowych, które wykonywały 

stąd loty bojowe nad Polskę do połowy września 1939 r. Przez dalszy okres trwania II 

wojny światowej Fliegerhorst Neudorf O/S. pełniło rolę lotniska szkoleniowego 

przyszłych kadr Luftwaffe. Działały tu kolejno szkoły: od 1939 do 1941 r. - 

Flugzeugführerschule (FFS) A/B 116 oraz  od 1941 do końca 1944 r. – FFS A/B 4. U 

schyłku wojny lotnisko służyło jako baza dla myśliwców mających za zadanie zwalczać 

alianckie formacje bombowe latające w misjach bombowych nad przemysłowy obszar 

Śląska.  

W styczniu 1945 r. garnizon lotniska ewakuowano w związku ze zbliżającym się 

frontem. Dwa miesiące później miejscowość Neudorf wraz z lotniskiem zostaje zajęta 

przez wkraczających czerwonoarmistów.          

 

Joanna Banik, Renata Kobylarz, „...podeptali godność narodu 

niemieckiego”. „Rassenschande” w rejencji opolskiej (1939–1945) 

W artykule autorki poruszają problem „Rassenschande” w rejencji opolskiej 

podczas II wojny światowej. Realizacja polityki rasowej na Śląsku Opolskim napotkała 

na trudności wynikające ze skomplikowanych relacji etnicznych na tym terenie. Fakt, iż 

w swojej historii wielokrotnie zmieniał on przynależność państwową a jego mieszkańcy 

mieli wśród przodków Polaków, Niemców, Czechów oraz Żydów i nader często nie 

odczuwali potrzeby przypisania do określonej narodowości, nie ułatwiał 

podporządkowania ich takim samym rygorom, jakim podlegały bardziej jednolite pod 

względem narodowościowym regiony Niemiec. Powodowało to trudności w orzekaniu 

spraw o „pohańbienie rasy”. Na wymiar kary za „Rassenschande” miały duży wpływ 

subiektywne opinie nazistowskich decydentów i ich poglądy na temat płci, w których 

stroną aktywną a zatem obarczoną większą odpowiedzialnością był mężczyzna. Jak 

wynika z przedstawionego w artykule materiału, zarządzenia i represje nie do końca 

spełniały swoją funkcję odstraszającą, ponieważ „Rassenschande” na Śląsku Opolskim 

było zjawiskiem dość częstym, chociaż nie masowym. Do zakazanych związków 

dochodziło pomimo widma drakońskich kar oraz swoistego ceremoniału publicznego 

„pohańbienia”. Z perspektywy 60 lat „mieszane” związki jawią się jako porażka 

pseudonaukowej indoktrynacji. 

Zbigniew Bereszyński, Burzliwe dzieje opolskiego pomnika świętej 

Katarzyny 

Do najsilniejszych zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” 

na Opolszczyźnie należała zakładowa organizacja „Solidarności” przy Zakładach 



 6 

Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Opolu. W maju 1981 r. wśród 

związkowców z ZNTK zrodziła się inicjatywa ufundowania sztandaru dla zakładowej 

organizacji NSZZ „S”. Nawiązując do dawnych tradycji zawodowych, postanowiono 

także wystawić pomnik ku czci św. Katarzyny, uważanej za patronkę środowisk 

kolejarskich. 10 października 1981 r. odbyła się podwójna uroczystość poświęcenia 

sztandaru oraz odsłonięcia i poświęcenia pomnika św. Katarzyny na terenie ZNTK. Po 

wprowadzeniu stanu wojennego władze komunistyczne zagarnęły poświęcony w 

październiku 1981 r. sztandar zakładowej „Solidarności” ZNTK. Pomnik św. Katarzyny 

został okaleczony poprzez zerwanie liter i symboli zakładowej „Solidarności”. W tych 

właśnie czasach pomnik ten nabrał znaczenia dla zakładowej społeczności ZNTK jako 

materialny symbol dalszego trwania tradycji „Solidarności”. Część działaczy 

„Solidarności” z ZNTK zaangażowała się w stanie wojennym w działalność 

konspiracyjną, polegającą w szczególności na kolportażu ulotek oraz biuletynu 

„Sygnały Wojenne”. Wiosną 1982 r. zostali zatrzymani przez SB trzej działacze 

„Solidarności” ZNTK: Eugeniusz Wolnicki, Marian Ziomek i Edward  Moliński. E. 

Wolnicki został później aresztowany (po wcześniejszym internowaniu) i był sądzony w 

tzw. procesie opolskiej dwudziestki. M. Ziomek trafił do ośrodka dla internowanych. 

Mimo zastosowanych represji, działalność konspiracyjna na terenie ZNTK była jednak 

nadal prowadzona – aż do ostatecznego wyjścia „Solidarności” z podziemia w 1989 r. 

Po 1989 r. zadbano o przywrócenie pierwotnego wyglądu pomnikowi.  

     

Joanna Krajewska-Majcher, Związek Studentów Niemieckich w Polsce w 

Opolu 

W granicach odrodzonego państwa polskiego po I wojnie światowej znalazła się 

spora grupa niemieckich studentów, którzy kontynuowali swoją naukę w polskich 

ośrodkach akademickich. Szybko zorganizowali się oni w ruchu studenckim, 

nawiązującym do działających w tym czasie w Niemczech korporacji akademickich. 

Powołali oni do życia  Verein Deutscher Hochschüler in Polen i utrzymywali bliskie 

kontakty ze Związkiem Stowarzyszeń Studentów Niemieckich w Niemczech (Verband 

der Vereine Deutscher Studenten - VVDSt)), od którego przejęli poza ideologią, liczne 

zwyczaje i struktury. Cześć członków po wojnie kontynuowała działalność związkową 

w Niemczech.  

W Polsce powołano po przełomie 1989 r. dwa Związki Studentów Niemieckich 

(Verein Deutscher Hochschüler) – od 1999 r. w Raciborzu (VDH Ratibor) i od 2002 r. 

w Opolu (VDH Oppeln), zrzeszone w niemieckim VVDSt. Zgodnie ze statutem VDH 

ma być politycznie niezależną, wolnowyznaniową, mieszaną, niemiecką korporacją 

studencką. Za cel stawia sobie pielęgnację i popularyzację języka niemieckiego, 

dorobku kulturowego oraz tradycji narodu niemieckiego.    

Związki studentów niemieckich w Europie Wschodniej zajmują się przede 

wszystkim podtrzymywaniem wewnętrznej obyczajowości studenckich korporacji, 

odrzucając ich nacjonalistyczną przeszłość. 

 

Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka, Niektóre problemy demograficzne 

Wałbrzycha w świetle spisów powszechnych z lat 1988 i 2002 

Artykuł przybliża wybrane problemy demograficzne Wałbrzycha, tj. starzenie się 

populacji, skalę migracji wewnętrznej i zagranicznej oraz niekorzystnych wskaźnikach 

ruchu naturalnego i struktury wykształcenia jego mieszkańców. Wałbrzych jest 

miastem, które w wyniku restrukturyzacji stało się miastem peryferyjnym i 
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problemowym. Oprócz niekorzystnych zjawisk demograficznych, boryka się ono z 

problemem bezrobocia, pauperyzacji ludności oraz niepełnosprawności. Powyższe 

problemy, były  w dużej mierze implikowane restrukturyzacją regionu wałbrzyskiego. 

Stanowią one negatywne skutki tego procesu. Natomiast do pozytywnych rezultatów 

restrukturyzacji, o czym wspomniano w artykule należy przede wszystkim poprawa 

stanu środowiska naturalnego. 

 

Elżbieta Nieroba, Na fali mody neoindustrialnej – nowe obszary wykorzystania 

dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska 

 

Zabytki techniki mogą budować pozytywny obraz regionu w oczach jego 

mieszkańców, a także promować jego wizerunek w kraju i na świecie jako miejsca 

kultywującego historię przy równoczesnej umiejętności wykorzystania walorów swojej 

przeszłości do dynamicznego rozwoju. Artykuł dotyczy nowych sposobów 

wykorzystania dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska. Doświadczenia krajów, 

które z powodzeniem wykorzystały tereny poprzemysłowe do nowych celów można 

wykorzystać przy tworzeniu i realizacji polskich strategii przekształceń. Dziedzictwo 

przemysłowe Górnego Śląska posiada znaczną atrakcyjność turystyczną i edukacyjną, a 

jednocześnie ten bogaty zbiór wartości materialnych i niematerialnych jest wyróżnikiem 

w dobie postępującej globalizacji. Różnorodność występujących na tym terenie 

obiektów zabytkowych jest szansą dla rozwoju przemysłu turystycznego oraz lokalnego 

wzrostu gospodarczego, umożliwia promocję atrakcji krajobrazowych oraz miejsc 

związanych z historią regionu, ma niezwykle istotne znaczenie w procesie edukacji 

regionalnej. Stwarza to również możliwości i warunki utrzymania unikalnej tożsamości 

Górnego Śląska we współczesnym świecie. 

 

Gabriela Pardubicka, „Świat, w którym da się powiedzieć ‘kocham’” – 

Pszów w myśleniu księdza Jerzego Szymika 

Ks. Jerzy Szymik w swych poetyckich pracach utrwala swą lokalną ojczyznę w 

postaci Pszowa. Jest to miasteczko położone w południowo-wschodniej części 

województwa śląskiego, otoczone malowniczymi jarami. Mieszkańcy tej miejscowości, 

założonej na początku XIII w. na prawie niemieckim, przez stulecia trudnili się głównie 

rolnictwem. Od początku XVIII w., w związku z znajdującym się w kościele 

parafialnym obrazem Matki Bożej Pszowskiej, który stał się obiektem kultu, opiekowali 

się również licznymi pielgrzymami. Drugim ważnym miejscem w topografii 

miejscowości jest funkcjonująca od l. 60. XIX w. kopalnia.  

W tym krajobrazie kulturowym i w szarości PRL kształtowała się tożsamość ks. J. 

Szymika. Artykuł podejmuje analizę obecności dziedzictwa pszowskiego profanum i 

sacrum w utworach poety oraz dokonuje jego charakterystykę. 

 

 


