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ks. Andrzej Hanich, Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji 

życia  

na Śląsku Opolskim po 1989 roku 

 

Zmiany ustrojowe w Polsce w 1989 r. zapoczątkowały upadek komunizmu w 

całej Europie Środkowej i Wschodniej. Proces ten ogarnął również Śląsk Opolski, a 

szczególną rolę odegrał w nim biskup diecezji opolskiej ks. Alfons Nossol. O ile za 

największe wydarzenie pierwszej dekady jego posługi biskupiej można uważać 

pielgrzymkę papieża Jana Pawła II na Górę św. Anny 21 VI 1983 r., to kolejne dwie 

dekady obfitują w wielość dokonań. Artykuł omawia sytuację językową w Kościele 

katolickim w XX w. ze szczególnym uwzględnieniem usunięcia z liturgii języka 

niemieckiego po 1945 r. oraz przywrócenie go do posługi duszpasterskiej w 1989 r. 

Przybliża również kulisy odprawienia przez bpa Nossola mszy św. w Krzyżowej 12 XI 

1989 r. Sygnalizuje także rolę biskupa opolskiego przy erygowaniu Uniwersytetu 

Opolskiego w 1994 r. oraz wspieranie przez niego starań o pozostawienie na mapie 

administracyjnej Polski województwa opolskiego w 1998 r. 

Michał Lis, Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości 

niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku 

Jednym z wyróżników województwa opolskiego (zwanego też Śląskiem 

Opolskim) w Polsce jest zwarcie mieszkająca nad górną Odrą mniejszość niemiecka. 

Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. wykazał, iż stanowi ona 69,9 proc. ogółu 

ludności niemieckiej żyjącej w Polsce oraz 10,03 proc. mieszkańców województwa.

 Jako cel artykułu autor przyjął wyjaśnienie genezy mniejszości, bazy społecznej 

oraz okoliczności ujawnienia się jej po upadku systemu komunistycznego.  

 W czteroczęściowym wywodzie artykuł ukazuje najpierw ludność rodzimą jako  

mniejszość polską w niemieckiej rejencji opolskiej. Jej wielkość na podstawie 

deklaracji o języku macierzystym polskim, lub polskim i niemieckim określano po 

spisach ludności na ponad 535,7 tys. osób w 1925 r. i prawie 365,6 osób w 1933 r. Po 

wojnie, gdy ludność niemiecką wysiedlano, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji 

narodowościowej, na obszarze byłej rejencji opolskiej potwierdzenie deklarowanej 

polskości uzyskało prawie 851,5 tys. osób. Od 1952 r. część zweryfikowanych uznawać 

zaczęła bliskość związków z niemieckością, co stało się podstawą wniosków o 

zezwolenie na wyjazd do RFN. Do upadku systemu – wraz z emigracją nielegalną – 

doprowadziło to do przeniesienie się z historycznego Górnego Śląska do Niemiec ponad 

468 tys. mieszkańców.  

 Po demokratyzacji Polski ujawniła się mniejszość niemiecka, której bazą na 

Śląsku Opolskim stała się ludność rodzima. Jej liderzy w pierwszym okresie zebrać 

mieli 200-250 tys. deklaracji. Autor ukazuje etapy organizowania się mniejszości 

najpierw w atmosferze niepewności, zatem i przy ekstremalnych zachowaniach, 

następnie w warunkach normalizacji relacji między Polską z Republiką Federalną 

Niemiec, jako realizację prawa mniejszości do zachowania, wyrażania, pielęgnowania i 

rozwijania swojej tożsamości etnicznej, kulturalnej i językowej bez zagrożenia 

przymusową asymilacją.     

 

Stanisław Senft, Inwestycje zagraniczne na Śląsku Opolskim 1989-2009 



 

 

 

 

Pojawienie się zagranicznych przedsiębiorstw i spółek międzynarodowych 

stanowiło po 1989 r. istotny czynnik zmian gospodarczych i nowych kierunków 

współpracy. Wprawdzie pierwsze ramy formalnoprawne, umożliwiające przepływ 

obcego kapitału i zakładanie firm z jego udziałem zaczęto tworzyć jeszcze w 

schyłkowym okresie Polski Ludowej, ale dopiero transformacja, jaka nastąpiła po 

upadku realnego socjalizmu, przyspieszyła ten proces, ułatwiony przez odpowiednie 

ustawodawstwo. Szczególnie dynamiczny wzrost liczby spółek z udziałem kapitału 

zagranicznego miał miejsce w pierwszej dekadzie (1991-2000), na początku XXI w. był 

on już mniej znaczący.  

Województwo opolskie nie należało i nie należy do szczególnie atrakcyjnych 

obszarów inwestowania w Polsce, wyróżnia się jednak swoistą specyfiką, wynikającą z 

przeszłości regionu, pochodzenia części mieszkańców i powiązań rodzinnych z 

zagranicą. Liczba jednostek gospodarczych, najczęściej w postaci spółek joint ventures 

z ograniczoną odpowiedzialnością, wynosiła pod koniec 1991 r. 39, w 1995 r. – 525, w 

2000 r. – 991, w grudniu 2009 r. – 1354. Powstawały one przede wszystkim w dużych 

ośrodkach miejskich i w powiatach oraz gminach zamieszkałych w większości przez 

ludność rodzimą. Od początku przeważał kapitał niemiecki, nie tylko pod względem 

liczby firm, ale zaangażowanych kapitałów założycielskich. Poza nielicznymi 

wyjątkami przeważały małe lub średnie przedsiębiorstwa, które można zaliczyć do 

typowych gospodarstw rodzinnych. Odgrywały one pozytywną rolę w aktywizacji 

lokalnych rynków, ale nie mogły odegrać roli koła napędowego dla gospodarki jako 

całości. W strukturze branżowej dominowała początkowo produkcja przemysłowo-

rzemieślnicza, później – poprzez budowę nowych supermarketów na czoło wysunął się 

handel. Kapitał obcy występuje też w budownictwie, usługach hotelarskich, 

gastronomicznych, transporcie, bankowości, ubezpieczeniach społecznych i 

massmediach. 

Wanda Musialik, W poszukiwaniu nowego wizerunku województwa. 

Przeszłość – ożywcza czy przeklęta ziemia? 

Ostatnie dwudziestolecie przyniosło mieszkańcom Śląska Opolskiego możliwość 

kształtowania własnej podmiotowości i kreowania nowego wizerunku regionu. 

Wychodząc od samorządowej koncepcji pt.  "Kwitnące Opolskie", która jest propozycją 

nowych form promowania regionu, oderwanego od jego przeszłości, autorka podejmuje 

próbę analizy roli tradycji regionalnej w ostatnim dwudziestoleciu. Podkreśla, że 

marginalizacji uległa dotychczasowa spuścizna nawiązująca do etosu powstańczego, na 

miejsce której pojawiły się nowe formy odwołań do przeszłości, chociaż różne grupy 

preferują własne zestawy symboli i znaków. Artykuł przedstawia główne formy 

upamiętnień oraz obywatelskie formy nawiązania do tradycji w postaci bractw 

rycerskich i prób rekonstrukcji historycznych.  

 

Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Nowe elementy w krajobrazie kulturowym Nysy 

po 1989 r. Pomniki i tablice pamiątkowe 

Tematem artykułu są nowe trwałe upamiętnienia (w formie pomników i tablic) 

zaistniałe w publicznej przestrzeni Nysy od 1989 r. Omawiany przez autorkę materiał 

dotyczy ponad 40 upamiętnień. Analizie zostaje poddane przede wszystkim ich 

przedmiot i przesłanie. Po przełomie politycznym w krajobrazie kulturowym Nysy 

zaistniały odniesienia do tej części tradycji narodowej, która w Polsce Ludowej była 

przemilczana czy nawet zakazana, gdyż wiązała się z nieprawościami Związku 

Radzieckiego i z dziedzictwem historyczno-kulturowym przesiedlonych z Kresów 

Wschodnich. Upamiętnienia te stanowią wyraz hołdu dla chwalebnych czynów oręża 

bądź martyrologii narodu. 

Najwięcej trwałych upamiętnień w krajobrazie kulturowym Nysy w latach 



 

 

 

 

transformacji dotyczy czasu niemieckiej przynależności państwowej. Poświęcone są 

one działalności placówek zakonnych i ich założycielom (św. Arnold Janssen, 

błogosławiona samarytanka Maria Luiza Merkert), ponadto odkrywcy plam na Słońcu 

(Christoph Scheiner), poetom (Joseph von Eichendorff, Max Hermann-Neisse), 

nobliście (Konrad Emil Bloch), słynnemu zoologowi (Bernhard Grzimek). Tablice 

dotyczące powojennych dziejów Nysy upamiętniają 50-lecie szkoły, związanych z Nysą 

pisarzy (Jerzy Kozarzewski, Wanda Pawlik) oraz wyniesienie kościoła św. Jakuba i św. 

Agnieszki do godności bazyliki.  

 

Wiesław Drobek, Struktura morfologiczna małych miast na Śląsku Opolskim 

w okresie transformacji ustrojowej (Ujazd i Korfantów) 

Celem artykułu było ukazanie wpływu procesu transformacji ustrojowej na 

strukturę morfologiczną, w sensie przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej (w 

fizycznym i symbolicznym wymiarze), dwóch najmniejszych, liczących poniżej 2 tys. 

mieszkańców, miast województwa opolskiego, tj. Ujazdu i Korfantowa. 

Ujazd należy do tych miejscowości Śląska Opolskiego, które zachowały prawa 

miejskie nieprzerwanie od daty lokacji (1223 r.), natomiast Korfantów miał prawa 

miejskie od XIV w. do 1742 r. oraz w latach 1867–1945 i odzyskał je dopiero w 1993 r. 

Położony w powiecie strzeleckim Ujazd zamieszkiwany był po II wojnie światowej w 

90% przez ludność pochodzenia miejscowego, natomiast społeczność Korfantowa, 

należącego do powiatu nyskiego, ukształtowała się w wyniku powojennych 

przemieszczeń ludności.  

Obu miejscowościom pod koniec Polski Ludowej przypisywano funkcje 

przemysłowo-usługowe. Przechodzenie od gospodarki centralnie planowanej do 

wolnorynkowej wywołało w nich liczne zmiany, także w przestrzeni urbanistyczno-

architektonicznej. Bezpośrednie przeobrażenia, wiążące się ze zmianą struktury 

własnościowej podmiotów, likwidacją części zakładów pracy, podejmowaniem 

działalności gospodarczej, ujawniły się m.in. w postaci dekapitalizacji niektórych 

zabudowań, zajmowaniu terenów pod inwestycje, powstawaniu nowych obiektów o 

określonym wystroju architektonicznym. Pośrednie zmiany z kolei, stanowiące efekt  

bezrobocia i narastanie zróżnicowania społecznego, znajdują wyraz m.in. w podziale na 

lepsze i gorsze części miasta, na zaniedbane czynszówki oraz nowo budowane 

rezydencje.  

 

Leokadia Drożdż, Polacy na czeskim Śląsku po 1989 roku 

Rok 1989 i wydarzenia „aksamitnej rewolucji” wywarły duży wpływ na życie 

społeczne polskiej grupy narodowej w Republice Czeskiej. Złożyło się na to szereg 

czynników ogólnokrajowych o charakterze politycznym i gospodarczym. Autorka 

przedstawiła kilka kwestii mających bezpośredni wpływ na życie Polaków w Republice 

Czeskiej, w tym udział tej grupy w pracy samorządów gminnych i organów 

ustawodawczych, działalność władz samorządowych oraz instytucji państwowych w 

stosunku do Polaków w Republice Czeskiej, pracę polskich instytucji kulturalnych, 

jakimi są szkoły, teatr, prasa, Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w 

Republice Czeskiej.  

Funkcjonowaniu tej grupy towarzyszy coraz więcej zagrożeń. Z trudem rozwija 

się szkolnictwo. Wiele negatywnych emocji wzbudza na Zaolziu podwójne 

nazewnictwo. Tożsamość polska nie jest atrakcyjna dla młodego pokolenia, które ma 

inną wizję narodowości niż rodzice i w coraz mniejszym stopniu deklaruje swoją 

przynależność do narodowości polskiej.    

 

Zdeněk Jirásek, Śląsk Opawski w okresie transformacji 



 

 

 

 

Artykuł omawia na przykładzie Śląska Opawskiego podstawowe problemy 

państwa czeskiego związane z transformacją od komunizmu do demokracji. 

Przekształcenia te w okresie ostatnich dwóch dekad objęły obszar administracji, 

polityki, ekonomii. Daleko idącym zmianom uległa również polityka społeczna i 

kulturalna. Zmiany administracyjne miały wymiar ogólnopaństwowy i polegały na 

zwiększeniu samorządności gmin, powiatów i ziem (Śląsk Opawski jest częścią kraju 

morawskośląskiego). Po przełomie 1989 r. na całym Śląsku Opawskim powstały fora 

obywatelskie, z których wykształciły się demokratyczne partie sprawujące do dzisiaj 

władzę. Partie komunistycznego Frontu Narodowego utraciły początkowo znaczenie. 

Szybko w niektórych gminach pewne wpływy odbudowała Partia Ludowa. Również 

komuniści nie zniknęli ze sceny politycznej i dysponują obecnie stabilnym poparciem, 

przede wszystkim w okolicach Cieszyna i Bruntalu. Pod względem ekonomicznym ten 

zróżnicowany obszar przeszedł drogę różnych form prywatyzacji, której wynikiem było 

duże bezrobocie, przede wszystkim na zachodzie. Zmianie władzy politycznej 

towarzyszyła też daleko idąca transformacja społeczna polegająca na nowej i 

zróżnicowanej regionalnie stratyfikacji różnych grup. Daleko poszły też zmiany o 

charakterze kulturowym. Przestało na przykład funkcjonować wiele organizacji i 

instytucji kulturalnych. Odnotowano za to rozwój szkolnictwa wyższego. 

 

Józef Szymeczek, Śląski Kościół Ewangelicko-augsburski po 1989 roku 

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej jest 

następcą przedwojennego Kościoła augsburskiego. Na początku lat 90. zrzeszał on pond 

33 tys. wiernych. Od czasu swego powstania w 1923 r. był instytucją polską, która w 

okresie międzywojennym broniła swojej autonomii przed atakami ewangelików 

czeskich. Po wojnie zachował on swoją samodzielność dzięki daleko posuniętej 

lojalności wobec państwa komunistycznego. 

Na tym tle oraz stosunku do charakteru funkcjonowania wspólnot doszło na 

początku lat 90. XX w. do konfliktów w ramach Śląskiego Kościoła, które 

doprowadziły do rozłamu i powołania Luterańskiego Kościóła Ewangelickieego A.W., 

który zrzeszał początkowo ok. 10 tys. wiernych, a obecnie posiada ok. 5 tys. członków.   

 

Roman Kaszper, „Głos Ludu” na początku transformacji ustrojowej 

Czechosłowacji (1989-1990) 

Artykuł omawia losy „Głosu Ludu”, pisma mniejszości polskiej w 

Czechosłowacji w latach 1989-1990. Dziennik do 1989 r. stanowił organ 

Komunistycznej Partii Czechosłowacji i na swoich łamach prezentował ideologię tej 

partii, w sposób ograniczony informując o dziejach i problemach Polaków w 

Czechosłowacji. Początkowo w podobny sposób informowano o wydarzeniach 

listopadowych w Pradze i rozpędzaniu demonstracji studenckich, nie stroniąc od 

potępienia wystąpień studenckich.  

Dopiero w ostatnich dniach listopada zaczęły się pojawiać głosy nawołujące do 

zmiany linii pisma i organizacji polskich. Zmiany o charakterze demokratycznym 

rozpoczęły się w piśmie i organizacjach polskich od grudnia 1989 r. i rozciągnęły się do 

połowy 1990 r. W przypadku „Głosu Ludu” miały one charakter formalny (wydawcą 

stał się PZKO) oraz merytoryczny (zajęcie się problemami mniejszości polskiej i 

publikacja tekstów poświęconych jej dziejom).  

 

Aleksandra Trzcielińska-Polus, Śląsk jako przedmiot zapytań i interpelacji 

niemieckich deputowanych w 12. kadencji Bundestagu 

Dwunasta kadencja Bundestagu była pierwszą kadencją po zjednoczeniu Niemiec 



 

 

 

 

i trwała od 20.12.1990 r. do 10.11.1994 r. Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytania: 

czy na podstawie zebranych dokumentów Bundestagu (interpelacje i pytania posłów 

oraz odpowiedzi na nie) można określić Śląsk jako ważny element niemieckiej polityki 

wobec Polski oraz czy Śląsk jako region był istotny w polityce wewnętrznej Niemiec? 

W świetle przeprowadzonej analizy Śląsk stanowił przedmiot zainteresowania 

niemieckich posłów z przyczyn historycznych (jako ziemie wchodzące niegdyś w skład 

państwa niemieckiego, gdzie pozostały ślady niemieckiego dziedzictwa kulturowego), 

ze względu na to, iż mieszka tu w zwartych skupiskach najliczniejsza grupa mniejszości 

niemieckiej w Europie, której istnienie do przełomu lat 80. i 90. było w Polsce 

kwestionowane oraz jako region, z którego przymusowo zostało wysiedlonych lub 

wyemigrowało wielu jego byłych mieszkańców. Po osiedleniu w Niemczech 

pielęgnowali oni, a niektórzy zachowali do dziś kulturę, tradycje i zwyczaje śląskie w 

różnych organizacjach, kręgach i związkach finansowanych najczęściej ze środków 

budżetu państwa. 

 

Maria Kalczyńska, Diaspora Euro-Ślązaków  w Niemczech. Na przykładzie 

biografii Leona Jończyka - artysty i społecznika  z Monachium 

Zadaniem artykułu jest próba opisu biografii  osoby  należącej do  europejskiej  

diaspory śląskiej  w Niemczech,  związanej nie tylko z kulturą polską, ale i mającej 

swój udział w  procesie transformacji społeczeństw  migracyjnych końca XX i początku 

XXI w.  

Wśród współczesnej diaspory śląskiej rozlokowanej na terenie Niemiec  wyraźnie 

dostrzec można trzy obszary kulturowej identyfikacji tej grupy. Pierwsza grupa - 

migranci powojenni, należący do grupy tzw. wypędzonych, bądź posiadających 

obywatelstwo niemieckie, którzy  potrafili zintegrować się już w Niemczech, a ich 

śląskość wtopiona została w dużej mierze w  kulturę niemiecką. Druga grupa to śląscy 

Polacy, którzy ze względów ekonomicznych opuścili Polskę i często  wstydliwie 

ukrywali swoje pochodzenie, jednak pozostawali zawsze silnie związani z polskością.   

W ostatnich latach można zauważyć, że powstała trzecia opcja,  która pozwala już 

mówić  o Ślązakach mieszkających w Niemczech jako o  Euro-Ślązakach.  Grupa ta  nie 

podkreśla zdecydowanie swojej regionalnej odrębności, stara się zintegrować ze 

społecznością zachodnią. Wśród  ich  przedstawicieli -  można wskazać na  ludzi sztuki, 

których prace i działalność na niwie kultury są we współczesnym, globalnym  

środowisku  najbardziej uniwersalne w odbiorze.  

Osoby, o których jest  mowa należą obecnie do elity intelektualnej w swoich 

zawodach, ale wcześnie musiały przejść długą drogę  budowy swojej kariery, aby móc 

osiągnąć sukces zawodowy i społeczny na gruncie europejskim.  W obszarze kultury 

europejskiej artyści grafiki, malarstwa  jawią  się jako twórcy szczególni, obdarzeni są 

bowiem wrażliwością przypisaną tylko nielicznym. Ich artystyczne komunikaty dzięki 

temu, iż dotyczą sfery pozajęzykowej, mogą być przyswajalne przez szerokie grono 

odbiorców. Spod ich rąk wychodzą  dzieła o wartości ponadregionalnej i 

ponadnarodowej. Dzięki swoim talentom potrafili wybić się z  wąsko pojmowanego 

regionalizmu śląskiego na  obszar  sztuki europejskiej i światowej. 

 

Stanisława Sochacka, Problematyka śląska w działalności Komisji Nazw 

Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (ze szczególnym uwzględnieniem lat 

1989-2009) 

Celem artykułu jest ukazanie genezy i historii Komisji Nazw Miejscowych i 

Obiektów Fizjograficznych wraz z omówieniem problematyki śląskiej w kontekście jej 

programu i kierunków badań. W działalności tego organu opiniodawczego wyodrębnia 

się cztery okresy: 1934-1939; 1946-1953, 1954-1989, 1989-2009. W każdym z tych 



 

 

 

 

okresów przyświecały Komisji inne cele i zadania podyktowane nakazem chwili. 

Najciekawszą częścią prac Komisji była jej reorganizacja po 1989 r. oraz opracowanie 

przepisów zabezpieczających tryb dokonywania zmian nazw i składania wniosków i 

opracowanie Wykazu urzędowych nazw miejscowych Polski. Na polityczne zmiany po 

1989 r. natychmiast zareagowały społeczności lokalne. Aktywność mieszkańców Śląska 

okazała się niemała. W artykule przedstawia się jakimi motywami kierowała się ludność 

śląska, prosząc o zmianę nazw swoich miejscowości. Były to względy historyczne, 

religijne, kulturowe, estetyczne, prestiżowe i administracyjno-komunikacyjne. 

  

Monika Choroś, Łucja Jarczak, Wprowadzanie dwujęzycznych nazw 

miejscowości na Śląsku Opolskim po roku 1989 

   Celem artykułu jest ukazanie procesów, które umożliwiły niemieckiej 

mniejszości narodowej zamieszkującej Śląsk Opolski wyrażanie i akcentowanie swej 

odrębności między innymi przez dążenie do oficjalnego wprowadzenia dwujęzycznych 

tablic z nazwami miejscowości. W początkowym okresie tworzenia i organizowania się 

tego ruchu, tj. około 1989 r., nie artykułowano tego postulatu wyraźnie. Do momentu 

uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej 

Polskiej większość przedstawicieli mniejszości niemieckiej, zarówno szeregowych 

członków, jak i liderów, opowiadało się za używaniem nowszych nazw niemieckich, tj. 

chrztów. Dopiero ustawa z 6 I 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o 

języku regionalnym ostatecznie rozstrzygnęła problem wprowadzania dwujęzycznych 

nazw miejscowości. Na Śląsku Opolskim mogą być używane nazwy miejscowości w 

języku niemieckim, ale nie mogą nawiązywać do nazw nadawanych w latach 1933-

1945. Tablice z dwujęzycznymi nazwami znajdują się obecnie w 15 gminach 

województwa opolskiego (Radłów, Cisek, Leśnica, Tarnów Opolski, Chrząstowice, 

Izbicko, Dobrodzień, Jemielnica, Kolonowskie, Ujazd, Zębowice, Biała, Strzeleczki, 

Murów, Walce). Z pozostałych gmin część została wpisana do Rejestru gmin i 

rozpoczęła procedurę o wprowadzenie nazw niemieckich, a część starania o wpis do 

Rejestru gmin, na obszarze których mogą być używane nazwy w języku mniejszości.  

 

Marek P. Czapliński, Epidemia tyfusu w Bytomiu w latach 1897-1898 i jej 

zapobieganie. Kwestia dostępu ludności do czystej wody pitnej i użytkowej. 

Dostarczanie wody dobrej jakości do dużego i gęsto zaludnionego miasta, jakim 

był Bytom, stanowiło poważne wyzwanie dla władz miejskich. Sytuację pogarszał fakt, 

że Bytom leży na terenach przemysłowych i górniczych, a górnictwo prowadzące 

eksploatację złóż pod miastem doprowadzało do zaniku naturalnych źródeł czerpania 

wody na jego terenie, gdyż spływała ona w głąb ziemi. Z tego też względu większa 

część zasobów wodnych dla zaopatrzenia ludności musiała pochodzić spoza miasta, a 

nawet okręgu przemysłowego.  

Czerpanie wody z kopalń (Carsten Centrum) stała się przyczyną znaczącej 

epidemii tyfusu, która wybuchła latem 1897 r. i trwała do początków 1898 r. Objęła ona 

obszar Bytomia i okolic, tam gdzie korzystano z ujęcia wody z tej kopalni. 

Rozwiązaniem tej sytuacji była możliwość podłączenia się Bytomia do korzystania z 

wodociągu zasilanego z kopalni Rozalia, którego głównym beneficjentem był powiat 

katowicki. W późniejszych latach szukano też innych rozwiązań dla zaopatrzenia 

Bytomia w czystą wodę pitną i użytkową, by móc sprostać potrzebom miasta pod tym 

względem. 

 

Dariusz Chrobak, Fenomen wyspy językowej. Dzieje byłych niemieckich 

wysp językowych na Górnym Śląsku i w Galicji 

Artykuł wpisuje się w nurt językowych badań historycznych nad (w większości) 



 

 

 

 

nieistniejącymi wyspami językowymi. Punkt wyjścia stanowi próba sformułowania i 

objaśnienia definicji  wyspy językowej. Artykuł prezentuje powstawanie niemieckich 

wysp językowych oraz uwzględnia na przestrzeni dziejów różnorakie aspekty 

(historyczne, terytorialne, polityczne) warunkujące istnienie enklaw językowych. 

Przywołane zostały zarówno czynniki religijne (związane z powstającymi ośrodkami 

kultu religijnego np. klasztory ), jak i polityczne, które wpłynęły na wędrówkę ludności 

i osiedlenie na terenie historycznej Galicji. Przywołana dialektologia umożliwia 

gruntowne spojrzenie oraz analizę kulturowych i językowych czynników 

determinujących ukształtowanie wyspy językowej i jej specyficzne funkcjonowanie.  

Dodatkowo historia osadnictwa, wraz z jego podstawą i formą prawną, przybliża rozwój 

pierwszych wysp językowych na terenach historycznych, które tylko w części 

przynależą do aktualnego terytorium Rzeczypospolitej. Rozmieszczenie grup 

osadniczych, ich podział na poszczególne, terytorialne okręgi, kolejne fazy wędrówki 

osadników zarysowują obszar powstałych niemieckich ośrodków językowych. 

 

Anna Bereś, Dušan Janák Refleksje klasyków nad czeskim i polskim 

społeczeństwem lat 30. XX wieku (na podstawie analizy zawartości Przeglądu 

Socjologicznego i Sociologická revue) 

Artykuł powstał w wyniku realizacji przez Uniwersytet Śląski w Opawie i PIN-

Instytut Śląski w Opolu projektu pt.  Česká a polská společnost 1918–1938. 

Sociologické diskuse a polemiky w ramach programu Czesko-Polskie Forum 2009. 

Autorzy wychodzą od przedstawienia współczesnych refleksji na temat roli klasyków w 

socjologii  i szerzej, w naukach społecznych, w szczególności przybliżając  rozważania 

i koncepcje N. Smelsera, S. Warnera, J. Alexandra i P. Baehra. Druga część artykułu 

zawiera omówienie sytuacji polskiej i czeskiej socjologii na tle ówczesnej sytuacji 

społeczno-politycznej Europie Środkowo-Wschodniej oraz wybrane fakty z historii 

rozwoju tej nauki w obu krajach.  Kolejno przybliżona została metoda, którą posłużyli 

się autorzy, aby zidentyfikować zawartość  „Przeglądu Socjologicznego” oraz „Ceska 

revue” z lat 1918-1938. Kluczowa część artykułu zawiera wybrane wyniki 

zrealizowanych badań, w tym omówienie głównych obszarów zainteresowań 

socjologów piszących analizowanych periodyków.   

Piotr Retecki, Proces zasiedlania powiatu wałbrzyskiego ludnością Polską z 

Francji, Belgii i Niemiec w latach 1945 – 1948 

W artykule poruszona została problematyka reemigracji i repatriacji polskiej 

ludności, zamieszkującej do 1945-1948 roku Francję, Niemcy i Belgię, która na mocy 

trzech umów polsko-francuskich i propagandowej akcji rządu polskiego częściowo 

powróciła do Polski. Jej część została osiedlona w powiecie wałbrzyskim. Ze względu 

na profil gospodarczy tego terenu osiedlano tam Polaków wraz z rodzinami, którzy we 

Francji, w Belgii i w Niemczech pracowali w kopalniach (większość transportów z 

Francji wyjechało z górniczych departamentów Nord i Pas-de-Calais). Ich zetknięcie 

się w powiecie wałbrzyskim z ludnością wysiedlaną z Kresów Wschodnich, 

zwłaszcza z naftowego zagłębia w Drohobyczu i Borysławiu, spowodowało „szok 

kulturowy”. Miał on podłoże mentalne; „Francuzi” przywykli na zachodzie do innej 

struktury społecznej, w której Kościół pełnił ważną rolę, ale nikomu nie narzucał 

swojego wyznania, był oddzielony od państwa. Inaczej tam także wyglądała edukacja. 

Polacy na zachodzie, przede wszystkim we Francji, ulegli wpływom lewicy, podobnie 

zresztą jak i spora część zachodnioeuropejskich społeczeństw. W Polsce postrzegano 

ich jako zwolenników komunizmu, którzy zostali z Francji wyrzuceni siłą i 

przyjechali do Polski zakładać „komunę”. Społeczność „westfalską” w powiecie 

wałbrzyskim nie oskarżano o wspieranie reżimu, ale byli oni piętnowani ze względu 



 

 

 

 

na swoją niemiecką przeszłość przez społeczeństwo, które przez propagandę PRL 

było wychowywane w duchu antyniemieckim.  

Franciszek Jonderko, Rodzina śląska. Cechy kulturowe i społeczne. (Tezy 

i aspekty badań) 

Rodzina to podstawowa komórka społeczna, w obrębie której dokonują się 

zasadnicze procesy kulturalizacji i socjalizacji. Przez rodzinę śląska Autor rozumie 

rodzinę zasiedziałą od wielu pokoleń w regionie. Badania nad tak rozumianą rodziną 

toczą się dwutorowa. Pierwszy nurt, związany z Katowicami, zajmuje się 

wielkomiejskimi rodzinami robotniczymi w okręgu przemysłowym. Drugi, związany z 

Opolem, koncentruje się na wiejskich rodzinach z województwa opolskiego. Dokonując 

przeglądu badań autorów podkreśla, że przed 1989 r. nie dostrzegano wieloaspektowej 

tożsamości górnośląskiej. Jako cechy charakterystyczne rodziny śląskiej wymienia się 

wieloraki konserwatyzm, na który składają się m.in.: pracowitość i oszczędność, 

patriarchalizm i wielopokoleniowość, religijność i przywiązanie do własnej „małej 

ojczyzny”. Zestaw ten zaczął ulegać zmianom idącym niekiedy w kierunku degradacji 

po przełomie politycznym i ekonomicznym 1989 r.  

Marzena Muszyńska, Określenia nazywające dzieci w gwarach Śląska. 

Analiza przemian leksykalnych – wyniki ankiety. 

Artykuł zamieszcza poddany ocenie indeks leksyki śląskiej z zakresu określeń 

nazywających dzieci, sporządzony w oparciu o materiał kartoteki PIN-Instytutu 

Śląskiego w Opolu. Pobraną próbę do analizy przedmiotowej (ok. 450 haseł) stanowią 

w większości leksemy datowane na wiek XX, gromadzone do lat 80. Badania 

przeprowadzone w 2009 r. głównie na Śląsku Opolskim w kilku przylegających do 

siebie powiatach: opolskim (Zawada, Polska Nowa Wieś, Nakło), strzeleckim (Ligota 

Czamborowa), krapkowickim (Malnia), kędzierzyńsko-kozielskim (Mechnica) oraz w 

powiecie gliwickim (Rudno) pozwoliły na dostrzeżenie przemian leksykalnych 

współcześnie dokonujących się w gwarach śląskich. Młode pokolenie Ślązaków 

(informatorzy ok. 30-letni) w ok. 60 % nie zna już zaprezentowanego im słownictwa 

gwarowego dotyczącego dzieci. Określenia znane nielicznym zostały w większości 

przypadków uznane za przestarzałe, funkcjonujące poniekąd w języku społeczności 

lokalnej badanej miejscowości, przeważnie w języku starszego pokolenia. 

 

Donat Przybylski, „Wspólnotą radości” czyli o Radiowym koncercie życzeń – 

jednym z fenomenów w lokalnej kulturze Śląska Opolskiego 

Radio Opole jest jedną z nielicznych rozgłośni radiowych (obok Katowic i 

Białegostoku), która utrzymuje na antenie „Radiowy Koncert Życzeń”. Program, 

cieszący się dalej wysoką słuchalnością (do 200 tys. słuchaczy na milion mieszkańców 

województwa) jest świadectwem zmian obyczajowych na Śląsku Opolskim i 

przenikania się tradycyjnej kultury z kulturą masową.  

Analizowana audycja pojawiła się na antenie w 1952 r. i od tego czasu nie uległa 

większym zmianom. Początkowo była to dwudziestominutowa audycja na żywo, która 

na przełomie XX i XXI w. trwała cztery godziny. W jej trakcie lektorzy czytają 

życzenia z okazji urodzin, ślubu itp. rocznic, po których następowała piosenka. 

Początkowo były to okrągłe rocznice, ostatnie dekady to napływ życzeń z okazji 18. 

urodzin. Wśród odbiorców życzeń nie ma dzieci. Dużym zmianom ulegał repertuar 

piosenek, w którym dużo było utworów w stylu pop. W ostatnich latach pojawia się 

coraz więcej piosenek niemieckojęzycznych.  


