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Święta narodowe na Górnym Śląsku w XIX i XX w. 

(tezy wystąpienia na zebraniu wewnętrznym 26.04.2017) 

Wystąpienie stanowiło podsumowanie tematu realizowanego w ramach planu pracy 

PIN-IŚ przez cztery lata (2013-2016). Przyniosło ono omówienia dotychczasowych publikacji 

związanych z tematem, jak i założenia przygotowanej do druku monografii.  

Początkowym celem projektu było przygotowanie panoramy polskich i niemieckich 

świat narodowych w XIX i XX w. oraz egzemplifikację ich obchodów na przykładzie 

Górnego Śląska. W toku prac nad projektem doszło do modyfikacji tych założeń i zmiany 

perspektywy badawczej na opis problematyki świąt narodowych na przykładzie obchodów 

wybranego święta, czyli rocznic powstań śląskich i plebiscytu górnośląskiego. 

Wpływ na taką decyzję miały względy pozanaukowe (sprawowanie funkcji 

administracyjnych) oraz naukowe, w postaci szerokiego omówienia podstawowych świąt 

narodowych w „Leksykonie mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX i XX wieku”, 

którego referent był współredaktorem i autorem większości haseł kommemoratywnych.  

Omawiany projekt statutowy został zakończony przygotowaniem monografii, która nosi 

roboczy tytuł: „Obchody rocznic powstań śląskich i plebiscytu górnośląskiego w XX i XXI 

wieku”. 

Referent przypomniał, że problematyką upamiętnień i świąt narodowych zajmował się 

już wcześniej publikując teksty poświęcone rocznicy sedańskiej i obchodom urodzin cesarzy 

niemieckich. Szeroko przedstawił również  kwestię wyjazdów zielonoświątkowych Polaków 

górnośląskich do Krakowa i Galicji oraz ich udziału w obchodach zwycięstwa króla Jana III 

Sobieskiego pod Wiedniem, co stanowiło dla tej grupy surogat świąt narodowych. 

Dodał, że projekt był próbą wpisania się w nowsze badania kulturoznawcze, które z 

perspektywy analizy upamiętnień i pamiętania próbują opisać współczesne nam 

społeczeństwo. Referent podkreślił, że z perspektywy obchodów świąt stosunkowo łatwo 

opisać stratyfikację społeczną i rolę przypisywaną  poszczególnym grupom, szczególnie 

autostereotyp elit narodowych. 

Pomimo tych kulturoznawczych podstaw baza źródłowa publikacji jest tradycyjnie 

historyczna i sprowadza się przede wszystkim do analizy źródeł zastanych: stosunkowo 

obszernej literatury przedmiotu, archiwaliów organizatorów obchodów, a przede wszystkim 

polskiej i niemieckiej prasie codziennej i społeczno-politycznej, gdzie tego rodzaju zjawiska 

społeczne były najszerzej omawiane.  

Monografia składa się z trzech części. Poza wstępem i zakończeniem charakter 

ogólniejszy mają dwa rozdziały wprowadzające. Pierwszy traktuje o kulturowej randze świąt 

narodowych oraz przybliża polskie i niemieckie święta narodowe w XIX i XX w. Drugi 

przybliża aktorów świątecznych spektakli, czyli interesujące nas grupy narodowe i regionalne 

oraz ich elity.  

Część zasadnicza opracowania składa się z czterech rozdziałów, które koncentrują się 

na okrągłych rocznicach plebiscytu i III powstania śląskiego oraz towarzyszących im 

obchodach. Wybrano następujące  rocznice: dziesiątą z 1931 r., dwudziestą piąta z 1946 r., 

czterdziestą z 1961 r. (tutaj akcent na grupę niemiecką; ze względu na rozkład polityczny 

ugrupowań ziomkowskich zrezygnowano z analizy pięćdziesiątej rocznicy) i 

dziewięćdziesiątą rocznicę z 2011 r., która praktycznie była obchodzona tylko w Polsce. 

Poszczególne rozdziały przedstawiają trzy aspekty tego zagadnienia: 

- przebieg obchodów po obu stronach granicy, 

- przekaz ideowy towarzyszący świętowaniu, 

- stosunek i stratyfikacja różnych grup społecznych. 


