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Górny Śląsk – to my. Kilka prostych refleksji

W

Przyszłość Górnego Śląska zależy od nas wszystkich, chociaż w różnym zakresie mają
na nią wpływ przedsiębiorcy i pracownicy, środowiska twórcze i nauczycielskie, politycy lokalni i regionalni, przywództwo duchowe, religijne. To każdy z nas w codziennym
życiu i każdego dnia poprzez postawę i zachowanie, pracę i uczestnictwo w życiu obywatelskim, talenty i pasje, zaradność i pomysłowość, współtworzy przyszłość tej Ziemi.
Jest tak wówczas, jeśli robimy dobrze to, co do każdego z nas należy, to, czego oczekują
od nas inni, gdy mamy odwagę stawiać kroki i podążać ścieżkami, którymi warto iść.

tym wszystkim potrzebna jest orientacja,
jaki jest współczesny świat, który ingeruje,
uzależnia czy wręcz warunkuje nasze życie
i decyzje. Wywiera duży wpływ i kształtuje
przyszłość dużych zurbanizowanych przestrzeni. Najsilniej
zurbanizowany w kraju region górnośląski znajduje się pod
takim oddziaływaniem. Przyszłość naszej Ziemi zależy od
potencjałów i aktywności, kierunków przemian i mocy decyzyjnej, skupionej w rdzeniowej części Górnego Śląska, którą
stanowi Aglomeracja Górnośląska oraz jej bliskie otoczenie.
Górny Śląsk – zróbmy to my
Znajdujemy się wszyscy razem w okolicznościach czasu
i miejsca po pierwszej fali restrukturyzacji przedsiębiorstw
i rewitalizacji miast oraz tego, co nam przekazano przez minione pokolenia, w tym ostatnie półwiecze. Jedno jest pewne, że jeśli czegoś sami nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi
za nas. To doświadczenie życiowe i zawodowe, środowiska
lokalne i rodzinne, postawy i wartości nakazują nam to, czego się trzymać, na czym polegać, jak sprostać wyzwaniom.
Oprócz zwykłej zapobiegliwości, współczesny świat wymaga nie tyle nadążania, ile przygotowywania się zawczasu
na różne okoliczności, a co najważniejsze, „wyprzedzania
czasu”.
Górny Śląsk – mariaż kultury i gospodarki
W otwartej dyskusji stroniącej od „naukowości” warto
stwierdzić, że przyszłość Górnego Śląska leży na przecięciu, styku kultury i gospodarki. Jak w żadnym innym regionie naszego kraju, to na Górnym Śląsku jest niezbędny
trwały związek, mariaż kultury i gospodarki. Trzeci wiek
przemysłowego i zurbanizowanego regionu potrzebuje
„miast kultury” i „przemysłów kultury”, wymaga kultury
śląskiej gospodarki i przedsiębiorczej kultury.
Kultura uczenia się i nabywania kompetencji, prowadzenie biznesu i konsultacji społecznej w erze technologii
informacyjnych oraz twórczość artystyczna i naukowa udostępniająca i użytkująca dzieła i innowacje technologiczne
zadecydują o tym czy Górny Śląsk i Aglomeracja Górnośląska staną się jednym z kilku węzłów i ogniw rozwoju
cywilizacyjnego Polski trzeciego tysiąclecia. Rodzi się też
pytanie, czy w takiej rzeczywistości i współczesnym świe-

cie jest miejsce na regionalność, obywatelski społeczny
ruch regionalny.
Regionalny ruch obywatelski wyrasta z kultury miejsca
i przestrzeni kulturowej, także z kultury przestrzeni zurbanizowanej. Ma swoje podłoże sentymentalne i tożsamościowe, jest zanurzony w przeszłości i tradycji, ale równocześnie
jest motywowany zaangażowaniem się na rzecz przyszłości
i poprzez samoorganizację różnych środowisk.
Korzenie i zakorzenienie się ludzi odgrywa ważną rolę
w ich pomyślności życiowej i poczuciu własnego spełnienia. Stąd społeczności terytorialne: lokalne i regionalne są
silnie złączone z ideą samorządności, bycia u siebie, ideą
współrządzenia i współzarządzania.
Górny Śląsk – społeczeństwem regionalnym
Współczesna globalność i regionalność są nierozerwalnie
związane ze sobą. Wartość dobrej tradycji, siła tożsamości
i korzeni, twórcze angażowanie dziedzictwa na rzecz kreowania przyszłości regionu, wszystko to ma swoje głębokie
uzasadnienie. Ma jednocześnie sens w kontakcie ze światem,
który jest źródłem szans i zagrożeń, transferem dobrych
praktyk, odsłaniającym nowe wyzwania, idee i czynniki
napędowe.
Współczesny ruch regionalny jako ruch obywatelski powinien posiadać zarazem profil instytucjonalny i behawioralny, tożsamościowy i aksjologiczny.
Związek Górnośląski – kwintesencją naszego regionu
Warstwa instytucjonalna Związku Górnośląskiego zawarta jest w prawie o stowarzyszeniach, w deklaracji ideowej założycieli i w naturze organizacji pozarządowej.
Jest czas, aby na tej podstawie zapisać reguły i normy,
które zobowiązują każdego członka Związku, jego Koła
i Bractwa. Dwie z nich warto przywołać i przypomnieć. Do
Związku może należeć każdy, kto wiąże przyszłość swoją
i swoich dzieci z tą ziemią i może powiedzieć, że jest to
moja ziemia. Także inną, ważną zasadę, że Związek jest
niezależny od partii politycznych i administracji publicznej.
Warstwa behawioralna Związku Górnośląskiego zobowiązuje jego członków i struktury do zachowań związanych
z kultywowaniem pamięci o dziedzictwie i przeszłości, do
dokończenie na stronie 4
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kreatywnej obecności we współczesności regionu, w środowiskach lokalnych i grupach społeczno – zawodowych.
Do angażowania wyobraźni, emocji i własnej inwencji
w tworzeniu przyszłości Górnego Śląska na różnych polach
poprzez podejmowanie różnych projektów edukacyjnych,
kulturalnych, gospodarczych, ekologicznych, rekreacyjnych, sportowych i wszystkich innych.
Warstwa tożsamościowa to identyfikacja z regionem,
w tym z najbliższym otoczeniem i środowiskiem, to dbałość
o wzmacnianie tożsamości kulturowej i integrację społeczną. Dystansowanie się od postaw ksenofobicznych w rodzaju „my i oni”. Nie tylko my som stond, ale wszyscy inni,
którzy znaleźli tutaj swoje miejsce na ziemi, pracują dla
siebie i dla jej pomyślności, szanują tradycję i przeszłość,
dziedzictwo, a także wnoszą swoją inność i bogactwo doświadczeń życiowych. Etnia regionalna stanowi uczącą się
społeczność otwartą na świat, na różnorodność, na przekazywanie i przyjmowanie tego wszystkiego, co rozwija osobowość i więzi, co otwiera na współdziałanie i rodzi dobre
owoce.
Wreszcie warstwa aksjologiczna, wprawdzie przywołana
jako ostatnia, ale tak naprawdę spójnie domykająca każdy
współczesny ruch regionalny. To formuła, która winna być
obecna w działalności każdego stowarzyszenia regionalnego, a której istota sprowadza się do fundamentalnej zasady
„region dla regionu i region dla kraju”. Osoby stowarzyszone w Związku Górnośląskim wyznając tę zasadę wiedzą, jakie treści ona zawiera i do czego zobowiązuje. Podejmując
różne inicjatywy i projekty zawsze dążmy do tego, aby ich
produktem i efektem było dobro i korzyść, którą odniesie
region dla siebie i jednocześnie dobro i korzyść, którym region przysłuży się krajowi. Oznacza to zatem, że kraj nie
może rozwijać się kosztem żadnego ze swoich regionów
nakładając nań funkcje i zobowiązania nie przystające
do racjonalnego wykorzystania potencjałów i wypełniania
oczekiwań wszystkich grup społecznych każdego regionu.
W ogólnokrajowych rozwiązaniach instytucjonalnych władza centralna nie może posługiwać się jednolitym wzorcem,
abstrahując od zróżnicowań i odrębności regionalnych.
Na zakończenie 25 lat działalności
Życzę wszystkim członkom Związku Górnośląskiego
i jego nowym władzom pomyślności w służbie obywatelskiej. Jest czas uczenia się i czas wspólnego działania.
Niech doświadczenie mijającego ćwierćwiecza istnienia
naszego stowarzyszenia zrodzi nowe idee, pomysły i inicjatywy będące zaczynem nowego otwarcia skierowanego ku
przyszłości Górnego Śląska i całego kraju.
■
Andrzej Klasik
Prof. Andrzej Klasik jest członkiem–założycielem i pierwszym prezesem Związku Górnośląskiego.
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Związek mój
widzę ogromny…

W

yzwania naszych czasów wymuszają konieczność stałej
i konsekwentnej jazdy w czołówce peletonu XXI wieku.
Aby historia nie osądziła Związku Górnośląskiego bezlitosnym zdaniem: „miałeś chamie
złoty róg, ostał ci się jeno sznur”, pilnujmy
żółtych koszulek liderów ruchu górnośląskiego, a czapkę
z pawich piór zostawmy próżniakom. Umieśćmy w herbie
spełnione nadzieje i sukcesy, mierzone zaufaniem mieszkańców Górnego Śląska. Obudźmy to, co w naszych sercach
uśpione i zapiszmy działaniami śląską księgę.
Nasza Mała Ojczyzna tego oczekuje i w żadnym wypadku
nie możemy jej zawieść.
Te młodopolskie, pisane nieprzypadkowo w klimacie
symbolizmu zdania, wpisują się w nieuchronną konieczność dokonania przemian w Związku Górnośląskim. Jakie
to przemiany?
Za przemianami pokoleniowymi, odmładzającymi nasze
stowarzyszenie, muszą pójść zdecydowanie bardziej dynamiczne działania w dziedzinie współzarządzania naszym
regionem. Aktywność wielu członków naszego Związku jest
niewspółmiernie mała w stosunku do posiadanego potencjału, a jego wykorzystanie to nie lada wyzwanie, któremu
należy jak najszybciej sprostać.
Różnorodność i synteza sztuk, składająca się na wizerunek „naszego ogromnego teatru” stanowi bezcenną wartość
Związku Górnośląskiego. Pomimo pędu do nowoczesności, sceny rozgrywające się na deskach naszego Związku nie
mogą zatracić magicznego klimatu Górnego Śląska. Klimatu
pachnącego pracą, uczciwością i miłością, klimatu gościnności i zrozumienia, wreszcie klimatu poszanowania dla tradycji i wartości chrześcijańskich. Scenerię naszych działań
stanowi siedziba przy Stalmacha z ogrodem wypełnionym
soczystą zielenią drzew. W tej nieco sielankowej wizji znajdziemy jednak i łyżkę dziegciu. Pluralizm postaw i poglądów może czasem przerodzić się w pewnego rodzaju brak
spójności i porozumienia. Ten element należy przemieścić
czym prędzej na margines i pracować z determinacją nad
jednością, siłą i wielkością Związku Górnośląskiego. Silny
Związek to silny region i dobro wszystkich mieszkańców naszego Śląska.
25 lat istnienia Związku Górnośląskiego to z jednej strony
powód do dumy lecz z drugiej wielka odpowiedzialność za
nowe rozdanie i szereg zadań, którym bezdyskusyjnie musimy sprostać.
Oprócz szczerych i serdecznych podziękowań dla założycieli ZG, słowa uznania kieruję również do wszystkich bez
wyjątku osób, które wielką życzliwością wspierały i wspie- ➧
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Związek Górnośląski to organizacja,
która tworzyła fundamenty społeczeństwa obywatelskiego, a jej działalność
przyczyniła się do odrodzenia się tożsamości Górnego Śląska. Dała także
społecznościom lokalnym poczucie
własnej wartości oraz odwagę do wzięcia odpowiedzialności za śląskie sprawy. To także kuźnia działaczy społecznych, samorządowych i ludzi dobrej woli zaangażowanych w życie publiczne.
Jubileusz Związku Górnośląskiego jest świętem wartości, które nas łączą. Życzę wszystkim członkom i sympatykom Związku Górnośląskiego, aby działania, które
wspólnie podjęliśmy, budując teraźniejszość i przyszłość
naszego województwa, były źródłem satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku.
Szczęść Boże!
Marszałek Województwa Śląskiego
Mirosław Sekuła

➧ rają działalność naszego stowarzyszenia, czyniąc je lepszym
i skuteczniejszym.
Neoklasycystyczne przesłanie o aktywizacji postaw, harmonijnym ładzie determinującym optymizm, witalność
i aktywność stanowi dla nas historyczną lekcję, której musimy nie tylko wysłuchać ale zdecydowanie wcielić w życie,
czego wszystkim kochającym naszą Mała Ojczyznę z serca
życzę.
Szczęść Boże! 
■
Prezes Związku Górnośląskiego
Marek Sobczyk
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Poczet Prezesów
Prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik
1989–1991

Urodzony w Rudzie Śląskiej, związany z Katowicami, profesor ekonomii w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rektor
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie, członek Rady Społecznej przy Arcybiskupie Katowickim. W roku 1988 r. uczestnik Obrad Okrągłego Stołu.
W 2004 roku otrzymał nagrodę Złoty Laur Umiejętności
i Kompetencji w dziedzinie działań edukacyjnych.
Członek–założyciel Związku Górnośląskiego i pierwszy
jego Prezes. Założył 60 Kół Związku Górnośląskiego na terenie Górnego Śląska. Podczas jego kadencji powstało Społeczne Liceum Ogólnokształcące Związku Górnośląskiego.

Prof. Jerzy Wuttke
1997–2000

Urodzony w Chorzowie, związany z Katowicami, wykładowca profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
Poseł na Sejm RP 1989–1991 oraz 1993–1997.
Jego kadencja skupiała się w dużej mierze na działalności
kulturalnej i samorządowej. „Śląskie Śpiewanie” i „Śląskie
Gody” gromadziły rekordowe liczby uczestników, zrodził
się konkurs plastyczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży „Śląsk Muzyką Malowany”. Pozytywną inicjatywą było
utworzenie Impresariatu Związku Górnośląskiego zajmującego się stroną kulturalną i organizacją czołowych przedsięwzięć kulturalnych Związku.

Dr hab. Joachim Otte
1991–1997
Urodzony w Zabrzu, związany z Chorzowem, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, uznany działacz samorządowy
– wiceprezydent Chorzowa, przewodniczący Rady Miasta
Chorzów.
W czasie kadencji dr. Joachima Otte Związek Górnośląski pozyskał siedzibę przy ul. Stalmacha 17, wydawał miesięcznik „Nasza Gazeta”, zorganizował na skale wojewódzką
Przegląd Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie” i regionalną imprezę „Śląskie Gody”. Z inicjatywy Związku Górnośląskiego wmurowano Epitafium Wojciecha Korfantego w katowickiej archikatedrze. Staraniem Prezesa Joachima Otte
powołano komitet budowy pomnika Wojciecha Korfantego
w Katowicach.
Za całokształt swoich dokonań w Związku Górnośląskim
oraz za swoją aktywną działalność samorządową otrzymał
w 2010 r. Nagrodę im. Wojciecha Korfantego.

Jerzy Śmiałek
2000–2003
Urodzony w Katowicach, ekonomista, Prezydent Katowic
w latach 1990-1994, Prezes KZK GOP w Katowicach
Kadencja Jerzego Śmiałka wyróżniała się kompetentną
pracą Zarządu. Związek ponownie zaistniał medialnie. Została zainicjowana „Rodzina Górnośląska” a Ogólnopolski
Konkurs Krasomówczy im. W. Korfantego stał się imprezą
ogólnozwiązkową. „Śląskie Gody”, w roku wejścia Polski do
Unii Europejskiej, zostały przeprowadzone z dużym rozmachem, innego kolorytu nabrało również „Śląskie Śpiewanie”.
Kończąc kadencję Jerzy Śmiałek pozostawił swojemu następcy dobrze wyszkoloną kadrę pracowniczą oraz ustabilizowaną sytuację finansową.
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Związku Górnośląskiego
Krzysztof Szyga
2003–2006

Urodzony w Katowicach, związany z Siemianowicami, samorządowiec, przedsiębiorca, Poseł na Sejm RP V kadencji,
wiceprezydent Siemianowic Śląskich w latach 2002–2004.
Zyskał uznanie w oczach większości delegatów na V Kongres jako człowiek młody i ambitny.
Jego prezesura przyniosła nawiązanie ściślejszych kontaktów ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz Związkiem Podhalan, co zaowocowało wymianą wizyt między
tymi stowarzyszeniami i podpisaniem porozumień o współpracy najpierw w Jastarni, a potem na Giewoncie. W czasie
trwania kadencji Krzysztof Szyga został Posłem na Sejm RP.

Andrzej Złoty
2006–2008

Urodzony w Katowicach, związany z Pszczyną, działacz społeczny, samorządowiec, miłośnik historii Śląska i śląskiej
kartografii, przedsiębiorca.
To właśnie dzięki niemu św. Jacek Odrowąż został patronem Związku Górnośląskiego.
Innowacyjnym pomysłem Andrzeja Złotego było organizowanie „Śląskich Godów” na terenie całego województwa
śląskiego, w tym w Beskidzie Śląskim. Był organizatorem
licznych konferencji popularno-naukowych wspierających
edukację regionalną oraz realizacji projektu „Kartografia
Śląska”, który zaowocował unikatowymi wydawnictwami
map Śląska.
Ze względów zdrowotnych i osobistych zrezygnował
z pełnienia funkcji prezesa.

Józef Buszman
2008–2010
Urodzony w Katowicach, samorządowiec, Przewodniczący
Sejmiku Województwa Śląskiego w latach 1990-1994, Wiceprezydent Katowic w latach 1998-2002, członek-założyciel
Związku Górnośląskiego.
W czasie jego kadencji Związek Górnośląski kontynuował wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia kulturalne,
zaangażował się w projekt „Digitalizacja kronik szkolnych”,
powstały nowe Koła i Bractwa. Z okazji 20-lecia Związku
opracowano i wydano monografię „Związek Górnośląski
1989–2009” oraz „99 książek czyli mały kanon górnośląski”.
Wyróżniony Laurem Umiejętności i Kompetencji (1992).

Andrzej Stania
2010–2014
Urodzony w Rudzie Śląskiej samorządowiec, inżynier górnictwa, Prezydent Rudy Śląskiej w latach 2000-2014.
W czasie jego kadencji Związek kontynuował dotychczasowe przedsięwzięcia kulturalne, a ponadto dopełnił
plany poprzedniej kadencji doprowadzając do zorganizowania I Światowego Zjazdu Ślązaków. Andrzej Stania jest
pomysłodawcą i głównym realizatorem Parady Wojciecha
Korfantego.
Ze względu na pogarszającą się sytuacje finansową, Zarząd
zdecydował o rozwiązaniu umów o pracę z pracownikami.
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Wywiad z Marszałkiem Województwa Śląskiego Mirosławem Sekułą

Warto być Ślązakiem
Łucja Staniczek: Panie Marszałku! Miasta górnośląskie się
wyludniają. Jaką obietnicą chce
Pan zachęcić młodych ludzi do
pozostania na Śląsku?
Marszałek: Tu nie chodzi
o pozostawanie na Śląsku. Myślę,
że problemem demograficznym
jest mała dzietność. Bo przecież
nie to, że młodzi ludzie wyjeżdżają w świat, do Anglii czy do
Niemiec za pracą. Od wieków wyjeżdżali i to nie tylko ze
Śląska, ale z całej Polski. Taką mamy naturę narodową i nie
ma powodu tego zmieniać.
Problemem jest bardzo głęboki niż demograficzny spowodowany tym, że dziecko przestało być postrzegane jako
błogosławieństwo, dobrodziejstwo i bogactwo, a zaczęło być
widziane jako problem, kłopot i koszt. Takie myślenie to jest
głęboki problem. Moi dziadkowie mieli dziewięcioro dzieci,
moi rodzice – troje, my mamy dwoje dzieci. Czas ten trend
odwrócić i przekonać, że dziecko jest błogosławieństwem,
radością.
Dlatego trzeba przekonać wszystkie szczeble władzy do
rozwiązań prorodzinnych. W wielu europejskich krajach
było prawo nieprzyjazne dzieciom. Zmieniła to Norwegia,
zmieniła Francja. My też mamy świadomość niedoskonałego prawa i choć jest postęp, np. wydłużone urlopy macierzyńskie czy urlopy dla ojców to brakuje jeszcze wielu rozwiązań. Myślę, że trzeba zaatakować przekonanie, że dziecko
jest kosztem. Trzeba dostosować zasiłek na dziecko do realnych kosztów wychowania dzieci. Liczyłem to wielokrotnie
i wychodzi, że zasiłek na dziecko powinien wynosić co najmniej 1000 zł i być wypłacany każdej rodzinie. Dopiero wtedy można by wrócić do myślenia, że dzieci są bogactwem.
ŁS: Wydaje mi się, że dodatek – tak, ale często służy to
rozwijaniu się rodzin, które nie zawsze są wydolne wychowawczo. Ale gdyby stworzyć mechanizm podatkowy. Podatki płacą rodziny, które funkcjonują prawidłowo i takie rodziny warto byłoby zachęcać.
Marszałek: Trzeba stosować jedne i drugie mechanizmy.
Pamiętam, jak swego czasu ówczesny szef opozycji Leszek
Miller mówił, że wspomaganie finansowe rodzin wielodzietnych to wspomaganie patologii. Nie. Jeżeli popatrzymy na
historię, znajdziemy dziesiątki przykładów wielkich ludzi,
którzy pochodzili z bardzo biednych, wielodzietnych, a na-

wet patologicznych rodzin. Dziecko jest kształtowane przez
rodzinę, ale również samo siebie kształtuje. Znam wiele
osób z głęboko patologicznych rodzin, które są wspaniałymi
ludźmi. Dlatego uważam, że naszą pomoc społeczną należy
skierować nie na dorosłych, a na dzieci, młodzież. A jeżeli
przy okazji wspieramy patologiczne rodziny, to jest to koszt
konieczny. Słabością naszego systemu jest wspieranie niepracujących osób dorosłych. Tylko wtedy, kiedy zwiększymy
dzietność naszych rodzin, będziemy mogli przeciwdziałać
głębokiemu niżowi czy nawet katastrofie demograficznej.
I jeszcze jedno. Uważam, że bardzo źle zrobiliśmy jako
społeczeństwo – nie tylko śląskie, ale i polskie – że oddzieliliśmy naukę i edukację od macierzyństwa. Patrząc na prawa
biologiczne, najlepsza rozrodczość jest w wieku 18–30 lat.
Teraz zaś bardzo się przesuwa termin samodzielnego bytu
ekonomicznego. Młodzi ludzie uważają, że najpierw edukacja, potem kariera, a potem dziecko. I nagle się okazuje,
że młodzi ludzie decydują się na dziecko, dopiero kiedy
mają po trzydzieści lat. Gdyby się udało połączyć studia
z macierzyństwem, gdyby stworzyć studentom warunki do
macierzyństwa, to część tych problemów byłaby rozwiązana.
A to wiem z własnego doświadczenia. Razem z żoną byliśmy
małżeństwem studenckim i mieliśmy dziecko w trakcie studiów. Łatwiej pogodzić naukę z macierzyństwem niż pracę
i robienie kariery z macierzyństwem. Miałem to szczęście,
że w momencie, gdy byłem przed czterdziestką, to znaczy
kiedy rozpoczynałem karierę, nasze dzieci już nie były małe.
Nie musiałem wybierać między karierą a decyzją o posiadaniu dzieci. Wybieranie między karierą a rodzicielstwem jest
fatalne.
Jest też inny aspekt zagadnienia wyludniania się miast,
zwłaszcza śląskich. Kiedyś na Śląsk przyjeżdżali ludzie do
pracy. Skończyli pracę z dobrymi zarobkami, mają jakie takie emerytury i wracają w swoje strony. Dlaczego? Bo tam
żyje się lepiej z dobrą górniczą czy hutniczą emeryturą. Żyją
w swoich wioskach i miastach w pięknym otoczeniu. Dlatego musimy zrewitalizować nasze miasta. Jeżeli uda się rewitalizacja miast, uda się nadanie naszej przestrzeni miejskiej
uroku, pożądanego obrazu w pięknej przestrzeni Śląska,
wtedy inni po zrobieniu karier światowych i polskich będą
chcieli wrócić na Śląsk. Nasze miasta mają jeszcze długą drogę do tego, żeby je uznać za bardzo dobre miejsce do życia.
Trzeba zrobić wszystko, nie tylko od strony materialnej
ale i mentalnej, żeby nasze miasta przestały się wyludniać.
Sądzę, że jeżeli poukładamy w całość politykę prorodzinną i rewitalizację miast i przestrzeni okołomiejskich, wtedy
z powrotem miasta śląskie się zaludnią.
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ŁS: A co z tożsamością śląską? Tyle mówi się o niej.
Na łamach „Górnoślązaka” młodzież tak pięknie mówi
o śląskości…
Marszałek: Myślę, że to, że miasta i wsie jeszcze całkiem
nie opustoszały, w dużym stopniu wynika z głębokich korzeni. Nigdy nie rozważałem mieszkania gdzie indziej niż na
Śląsku, poza Śląskiem. Dlaczego? Bo jak to sprawdziliśmy
w rodzinie, moje pokolenie jest siódmym, które mieszka na
Śląsku. Kiedy w czasie II wojny mieszkańcom Śląska nakazano zakładanie tzw. sztambuchów i badano wstecz pięć pokoleń moich dziadków, to okazało się, że wszyscy mieszkali na
Śląsku, moje pokolenie jest siódme, pokolenie dzieci – ósme
a naszych wnuków dziewiąte. Myślę, że to jest ogromna siła
i ogromny atut. Z jednym zastrzeżeniem – żeby te tradycyjne
wartości nie obróciły się ani przeciwko nam, ani przeciwko
innym ludziom. Żeby ta nasza śląskość nie była ksenofobiczna i nie była introwertyczna. Żebyśmy na naszej śląskości nie
budowali niechęci czy nawet nienawiści do obcych i żeby nie
była powodem naszych kompleksów. Wydaje mi się, że dla
niektórych ludzi, którzy potrafią mówić tylko gwarą, ta sytuacja jest powodem kompleksów. A te kompleksy powodują zamykanie się i próbę budowania zamkniętych społeczności, w których śląskość jest wartością, ale równocześnie
obawą przed wszystkim, co z zewnątrz. Dla mnie tradycja
mówi jedno – trzeba być otwartym na świat. Każdy, kto szanuje nasze tradycje, powinien umieć godać, ale powinien
też dobrze mówić po polsku i powinien znać co najmniej
dwa języki obce. Wtedy to będzie Ślązak nowoczesny, a nie
Ślązak zamykający się w swojej skorupie śląskości. Wizja
zamykania się tylko w naszej tradycji będzie działała przeciwko Śląskowi. Śląsk był zawsze otwarty, na Śląsk napływali ludzie z całego świata, a zauroczeni naszą tradycją śląską
najczęściej ją przejmowali. Byłoby fatalnie, gdybyśmy teraz
powiedzieli, że Śląsk jest tylko dla Ślązaków. Nie, my musimy powiedzieć, że śląskość jest na tyle atrakcyjna, że warto
być Ślązakiem. Bo to daje i radość z tego, że czerpie się z tych
bogatych tradycji, jak i otwiera nowe możliwości.
Niejednokrotnie, pracując w różnych obszarach i na Śląsku, i w Warszawie, i gdzie indziej, stwierdzałem, że nasze
śląskie wartości ułatwiają robienie kariery i ułatwiają poruszanie się w świecie. Wydaje się, że takie przekonanie, że każdego człowieka ocenia się po wartości jego pracy, bardzo pomaga, pomaga również w koncentrowaniu się na zadaniach.
„Jak mosz co robić, to sie imej, obiecołeś, to dotrzymej” – tak
się mówi na Śląsku i to jest wielki kapitał. To są wartości,
które dają przewagę konkurencyjną w każdym działaniu.
ŁS: Gdyby powstał Śląski Panteon… Jakie postaci Pan
Marszałek zaproponowałby?
Marszałek: Na pewno nie byłoby kłopotu z jego tworzeniem. Należałoby zdecydowanie zacząć od książąt śląskich,
zacząć od Opolczyków, wskazać Leszka Plątonogiego, Jana
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Dobrego, należałoby wskazać postać, która nawiązuje do
poprzedniego wątku naszej rozmowy, Karola Godulę, człowieka, który pokazał, że jeżeli ktoś jest zdolny i pracowity, to
nie ma przed nim ograniczeń. Myślę, że można by tu wskazać postacie głęboko historyczne, jak na przykład Marek
z Jemielnicy.
Dalej w Śląskim Panteonie powinno się znaleźć miejsce
dla naszych poetów. Mam tu na myśli również tych, którzy
pisali po łacinie. Poezja Angelusa Silesiusa nie ma współczesnych tłumaczeń. Utraciliśmy wielki dorobek śląski i polski przez utratę łaciny. Oczywiście także twórców naszego
przemysłu. John Baildon, chociaż był Szkotem, był też Ślązakiem, bo dzieła jego życia były tutaj. Na pewno należałoby
wymienić pochodzącego z rodziny wielodzietnej Augusta
Hlonda, który pokazał drogę nie tylko Śląskowi, ale i Polsce.
I jest coś nadzwyczajnego w tych wielkich Ślązakach, którzy myśleli nie tylko kategoriami swojej miejscowości i regionu, ale całego świata. Mamy Korfantego, Szramka i wielu
innych. Mamy śląskich noblistów…
Dlaczego sięgnąłem tak głęboko w historię? Bo nasza pamięć historyczna jest zbyt spłycona. I trochę ulegamy stereotypowi, który istnieje w całej Polsce. Przeciętny inteligent
w Polsce wie, że były powstania śląskie i że kwestie narodowościowe na Śląsku były bardzo skomplikowane. A zapomina się o tej głębszej historii. Gdybyśmy sięgnęli głębiej,
nawet do średniowiecza, mamy wspaniałe postacie… Jestem
spokojny, że nawet gdyby miał to być bardzo obszerny panteon, nie byłoby problemu z jego tworzeniem.
ŁS: Może uda się stworzyć taki panteon?
Marszałek: Próby już są i to udane, ale myślę, że trzeba
dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców. Sam często mówię
o nieprzerobionych lekcjach historii. Mamy bardzo wiele takich lekcji i nie mam tu na myśli historyków czy entuzjastów
historii Śląska, Polski, Europy, ale przeciętnych mieszkańców Śląska i Polski. A co jest najbardziej zaniedbane? Uczenie historii Śląska reszty Polaków.
ŁS: Mamy Rok Henryka Sławika, będzie Rok Tragedii
Górnośląskiej. Czy eksponowanie martyrologii to dobry
kierunek? Czy to dobry kierunek w wychowaniu młodych
Ślązaków?
Marszałek: Proszę nie traktować Roku Sławika jako
zwrotu ku martyrologii. Proszę popatrzeć, że jest to człowiek, który dał życie bardzo wielu ludziom. Byłoby błędem,
gdybyśmy Sławika traktowali tylko jako zamordowanego
w Mauthausen. Nie! Ten fakt to zamknięcie jego historii. Natomiast podsumowaniem jego życia jest wiele tysięcy osób
uratowanych, jego działalność jako człowieka wrażliwego
społecznie, niosącego pomoc innym, aż do narażenia życia
swojego i rodziny. Wartość jego życia polega na liczbie osób
uratowanych od śmierci albo takich, którym jego działal- ➧
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ność znacząco poprawiła jakość życia, pozwoliła przetrwać.
Ja nie patrzę na Sławika jako na postać tragiczną, ale na postać, która ma ogromne osiągnięcia życiowe, bo tylu ludzi
zawdzięcza mu życie.
ŁS: Dlatego tytuł wystawy przygotowanej w Domu Śląskim na Stalmacha brzmi: „Henryk Sławik – bohater na każdy czas”.
Marszałek: Tak, takie ujęcie pokazuje, jak należy się
w krytycznych sytuacjach zachowywać. W każdej sytuacji
jego postępowanie i decyzje były na najwyższym humanitarnym i moralnym poziomie, nie uchybił najwyższym
standardom moralnym, etycznym, patriotycznym Człowiek
najwyższych standardów moralnych. Nigdy nie uchybił godności człowieka. To jest radosna postać, nie tragiczna.
Natomiast inna jest sytuacja górników wywiezionych do
Donbasu i do innych kopalń. To jest lekcja historii, którą próbujemy odrabiać od początku lat dziewięćdziesiątych. Przypomnę – pierwsza sesja tematyczna o tych wydarzeniach odbyła się 25 lutego 1991 roku. Dobrze ją pamiętam, bo byłem
wtedy przewodniczącym Rady Miejskiej w Zabrzu. Było dla
nas oczywiste, że musimy przywracać tych ludzi pamięci, bo
to byli ludzie zapomniani, to byli ludzie, nad którymi mogły
płakać tylko rodziny i to w skrytości, w cichości, bez obnoszenia się z tym na zewnątrz. Trzeba przypomnieć ludziom,
że mieszkańców zajętego terenu potraktowano jak niewolników i wywieziono ich do niewolniczej pracy. Dotyczyło to
kilkudziesięciu tysięcy ludzi i podobnej liczby ofiar. To jest
martyrologia, ale myślę, że ta martyrologia nie wpędza nas
w kompleksy, lecz pozwala odreagować pewne sprawy.
Dla mnie zaskoczeniem były w ubiegłym roku w Doniecku rozmowy ze zwykłymi ludźmi. Oni mówili: tak, w naszej
pamięci jest, że Donieck po wojnie odbudowywali Polacy.
Ale nie mieliśmy świadomości, że oni byli niewolnikami.
Myślę, że na kanwie tego tragicznego wydarzenia powinniśmy się zastanowić, jak zbudować dobre relacje i jak doprowadzić do pojednania polsko-ukraińskiego, ale i polsko-rosyjskiego na poziomie narodów. Nawet, jeżeli jakiś kraj
ma niemądrych przywódców, nie należy się obrażać na naród, bo często nie jest to wina tego narodu. Trzeba starać
się budować dobre relacje między ludźmi pochodzącymi ze
wszystkich narodów. I tutaj przykład tragedii górnośląskiej
jest okazją ku temu. Tak powiem: Rok Tragedii Górnośląskiej to przede wszystkim przywrócenie tych ludzi prawdzie
historycznej, pamięci historycznej, ale również okazja do zastanowienia się, jak postępować, żeby takie nieszczęścia się
nie zdarzały.
ŁS: Od szesnastu lat Pan Marszałek jest patronem, sponsorem i dobrym duchem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. Co roku, niezależnie
od funkcji jaką Pan pełnił w państwie, bywał Pan na finale.
Co w tym konkursie jest takiego, że go Pan polubił?
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Marszałek: Konkurs Krasomówczy pokazuje młodym ludziom, że mowa jest narzędziem nie tylko do przekazywania informacji i emocji, ale również do kształtowania świata.
Może to jest zbyt górnolotne, ale wszyscy musimy pamiętać, że najpierw jest słowo – tak jak to w Biblii napisano.
Najpierw jest słowo, które ubiera nasze myśli w konkretny
kształt. I dopiero wtedy, kiedy te myśli za pomocą słów mają
konkretny kształt, można je realizować. Jeżeli ktoś nie potrafi wypowiadać swoich myśli, nie ma szans nikogo przekonać
do swoich pomysłów. Dlatego jest to ważne, nie tylko w polityce, nie tylko w działalności społecznej czy w kulturze,
ale jest to ważne również w budowaniu kultury materialnej.
Jeżeli ktoś nie potrafi opowiedzieć, jak ma wyglądać wymyślony przez niego nowy rodzaj statku kosmicznego, nigdy go
nie zbuduje. Jeżeli Godula by nie potrafił przekazywać, jak
mają wyglądać jego cynkownie, nigdy by ich nie zbudował.
Dlatego, jeżeli człowieka, zwłaszcza młodego, wyposażymy
w umiejętność precyzyjnego formułowania swoich myśli
oraz przekonywania do tych myśli, ten człowiek będzie miał
szansę dużego sukcesu w przyszłości. Zresztą widać po tych
wszystkich edycjach, że są perełki, że są już młodzi mistrzowie słowa. Ale trzeba też przyznać, że poziom operowania
językiem wśród młodzieży śląskiej nie jest zbyt wysoki, jednak jest jeszcze tutaj bardzo dużo do zrobienia. Stąd dziękuję
serdecznie wszystkim tym, którzy się tym zajmują. Czasem
problem naszych śląskich kompleksów wynika z tego, że
„jo ino godom i jeszcze do tego byle jak”.
ŁS: „Jo nie poradza się wysłowić!”
Marszałek: „Jo wiym ino nie poradza tego pedzieć”.
No właśnie, jeżeli tak, to taki człowiek nie będzie miał możliwości nikogo przekonać do swoich racji.
ŁS: No i będzie się wycofywał.
Marszałek: Będzie się wycofywał, będzie skłonny do życia i chowania się w takim przysłowiowym śląskim getcie,
w którym nie będzie miał szansy brania udziału w życiu całego polskiego narodu, całej Europy i całego świata, i całej
ludzkości. Dlatego uczenie każdego sprawnego posługiwania się językiem jest daniem mu podstawowej możliwości
rozwoju w jakimkolwiek kierunku – obojętnie, czy to będzie
inżynier, czy to będzie prawnik, czy to będzie pisarz, czy to
będzie polityk. W każdej dziedzinie sprawność językowa jest
warunkiem osiągania sukcesów.
Powiem, że trochę mi brakuje, oprócz tych konkursów, takich imprez, które by propagowały znajomość języków obcych. Wszak największe sukcesy Polaków i Ślązaków w historii były zawsze poparte wielojęzycznością. Kiedyś mówiono,
że drugim językiem Polaka jest łacina. Każdy wykształcony
tę łacinę znał. Na Śląsku mamy przykład wspaniałego poety piszącego po łacinie, wspomnianego Angelusa Silesiusa.
Do dzisiaj jest uznawany za wielkiego w tym obszarze filo-
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zofa i mistrza słowa. Brakuje nam pokazania, że teraz „każdy Ślonzok musi poradzić godać, mówić dobrze po polsku
i znać co najmniej dwa języki obce”. Właściwie powiedziałbym – jeden język obcy, bo angielski już nie jest językiem
obcym. Angielski stał się taką naszą współczesną łaciną, po
prostu każdy wykształcony musi go znać i kropka.
Edukacja, która była przez wieki naszą silną stroną, nadal jest naszą największą szansą. Ja przypomnę dane – mam
taki stary egzemplarz rocznika statystycznego z 1936 roku.
Co w nim mnie szczególnie uderzyło: powszechne wykształcenie Ślązaków. Średni poziom analfabetyzmu w Polsce wynosił wtedy 12 procent, a w Wielkopolsce i na Śląsku był
1 procent analfabetów. Najwyższy poziom analfabetyzmu
w jednym z województw wynosił 42 procent. Czyli mieliśmy
ogromną przewagę wykształcenia. Utraciliśmy tę przewagę
w okresie powojennym, kiedy ideałem i standardem w śląskiej rodzinie było posłać dzieci do zawodówki, bo szybciej
będą przynosiły pieniądze.
ŁS: W mojej rodzinie mówiło się tak: „Synek to najlepiej
jakby poszeł na gruba, a po co dziołsze szkoły jak sie i tak
wydo”.
Marszałek: No właśnie, tak było. Utraciliśmy naszą przewagę edukacyjną. Musimy ją odbudować. Jeżeli ktokolwiek
mówi, że trzeba wrócić do szkół zawodowych, to ja krzyczę:
nie. Edukacja nie jest po to, żeby przygotowywała robotników. Edukacja jest po to, żeby człowiek mógł się rozwijać.
A czy on będzie robotnikiem, czy profesorem, to od niego
zależy. Trzeba mu zostawić wybór. Dlatego każda taka inicjatywa jak konkurs krasomówczy to działanie w pożądanym kierunku, dlatego staram się zawsze o tym pamiętać.
ŁS: Zapraszamy pana na Śląski Turniej Debat Oxfordzkich, który już będzie miał szóstą edycję. Tam mógłby Pan
Marszałek usłyszeć młodzież debatującą o Śląsku – po prostu serce rośnie. To jest śląski turniej, przeznaczony tylko dla
szkół województwa śląskiego i naprawdę jest źródłem wielkiej radości.
Marszałek: Proszę sobie przypomnieć, że dyktando z języka polskiego też się urodziło u nas.
ŁS: Serdecznie dziękuję za rozmowę i zapraszam na otwarcie wystawy „Henryk Sławik – bohater na każdy czas”
i otwarcie Domu Śląskiego.
Marszałek: Przyjmuję zaproszenie.
■

Zdjęcia w kolejności od góry:

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. W. Korfantego
Konferencja „Migracje Górnoślązaków” podczas I Zjazdu Ślązaków
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Śląska tożsamość czyli co?

T

ytułem wstępu uprzedzę uważnego czytelnika,
że nie znajdzie tu odpowiedzi. Doświadczy za to
w dwójnasób wątpliwości co – jak sądzę – i tak
warte jest zachodu. Bo z czego rodzi się sensowna
refleksja, jeśli nie ze zdziwienia i wielu punktów widzenia?
Grecy, ci starożytni rzecz jasna, mawiali „prawda wykuwa
się w ogniu dyskusji”, na co mogę przystać pod warunkiem,
że jest to dyskusja po ciężkiej pracy. Bo to część etosu, w który jak chcę wierzyć, wpisuje się owa „śląska tożsamość”.
Tożsamość, jaka by nie była, musi mieć kogoś kto ją posiada, w dodatku kogoś świadomego… zatem nosicielem śląskiej tożsamości, musi być nieomylnie Ślązak. I tu pierwsza
konfuzja – bo kto to jest? W klubie żeglarskim, w którym
pływam, kogokolwiek by nie spytać jest Ślązakiem. Jedni godają, inni mówią lub fandzolom. Jedni, jak ja, mieli dziadka
w Wehrmachcie i pradziadka w powstaniach, inni ojca w SS,
jeszcze inni przedwojennego komunistę. Niezależnie od
wieku, genealogii, języka, przekonań historycznych (bo nie
ma obiektywnej historii, są tylko opowiadania) istnieje
wśród tych ludzi przekonanie, że Ślązak jest jakąś konkretną
„nacją”.
Z narodowością jest jednak pewien problem, w myśl
utartego obyczaju prawnego, musi ona przechowywać trzy
wartości: język, obyczaj i wspólną historię, nie musi za to
posiadać terytorium, Żydzi z powodzeniem żyją od wieków
w diasporze i nikt nie twierdzi, że nie są narodem.
Ze Ślązakami jest jednak przeciwnie… dość precyzyjnie
jesteśmy w stanie nakreślić granice, i ani trochę nie zgadzamy się co do reszty.
Po pierwsze, to co można usłyszeć zwykle jako „gwarę”,
z pewnością nie usatysfakcjonuje ani antropologa ani etnografa (choć są na Śląsku regiony nieco lepiej sytuowane
w tym względzie), zatem ów Ślązak nie pielęgnuje języka
(i nie ma znaczenia, że nie było go w szkołach państwowych,
były bowiem narody które przechowały język wbrew represjom). Po drugie nie mamy wspólnej historii – inną narrację
będą mieli Polacy, inną Niemcy, inną Czesi inną zapewne
Żydzi.
To samo tyczyć się będzie stroju ludowego, obyczaju,
świętowania… i religii.
Dlaczego więc wszyscy chcemy być Ślązakami, skoro nie
wiemy kim są? Na czym budujemy tożsamość?
Pierwsza intuicja jest przerażająca, i ma odzwierciedlenie w języku, powiedzeniach, dowcipach… budujemy ją
na negacji, na odrębności wobec gorszych: partaczy, głupców, jednym słowem goroli. Na opozycji dobra i zła, hanysi,
kszoki, ślązoki kontra ci zza Przemszy. Z czasem dołączyli
do złych (tych innych) „złodzieje z Warszawy”, „centusie z
Częstochowy i Krakowa” itd. Ta binarna rzeczywistość jest
stara jak świat, dobro – zło, światło – ciemność… wystarczy
być Ślązakiem, żeby nie być jednych z „nich”, żeby opowie-

dzieć się po stronie dobra,
prawdy i piękna. Gdyby
tak nie było, zdeklarowanie
się jako Ślązak na Śląsku
byłoby formą kulturowego
oportunizmu.
Druga intuicja ma coś
z Cepelii, poza hermetycznymi Kaszubami oraz
Góralami, którzy sprostytuowali swoją kulturę, nie
ostała się w Polsce w zasadzie żadna wyraźna grupa
kulturowa (bo o etnicznej nie wspomnę), a w opozycji do
bycia nikim, bycia numerem PESEL i NIP, dobrze jest być
kimś, np. Ślązakiem. Bo bycie Ślązakiem jest lepsze, wyraźniejsze, charyzmatyczne, daje poczucie przynależności,
przynależności w opozycji do Państwa (a to długa i ugruntowana tradycja)… nieformalnej przynależności do czegoś elitarnego, bo potępionego. I to nic, że nie zna się dat powstań,
to nic, że się nie wie, co powstało 15 lipca 1920, to nic, że
się nie wie, jak wygląda strój ludowy, wystarczy wpiąć sobie
Ślązaka w klapę i jest się atrakcyjnym. I na półkę pomiędzy
bajki schowajmy martyrologiczny rys, bo od dekad nikt nas
za „ślaską tożsamość” nie karze.
I tu pojawia się pytanie, czy jeśli Ekwadorczyk czy Etiopczyk pokocha tę ziemię i zechce na niej pracować i jeśli sam
o sobie będzie myślał, że jest Ślązakiem, to czy nim będzie?
I czy będzie nim dla nas?
A gdyby odwrócić sytuację i spytać „tych innych” o śląskość… stawiam diamenty przeciw orzechom, że będą to
kalki z filmów Kutza, w najlepszym razie godka, może jeszcze Górecki i Kilar (choć ten ostatni był ze Lwowa). A co,
gdyby się okazało, że sami o sobie wiemy tyle co oni, ci inni?
Bo ile wiemy?
Ja też jestem Ślązakiem.
I nie poradza godać do porzondku, i mój ojciec urodził się
w Poznaniu (jestem basztardem), ale ilekroć ktoś mnie pyta
kim jestem, odpowiadam – Ślązakiem. Podróżowałem po
krajach i kontynentach, od lat mieszkam w Krakowie (choć
jestem na Śląsku przynajmniej raz w tygodniu) i powiadam:
jestem zdeklarowanym Ślązakiem.
I kiedy wejrzę w siebie, żeby zobaczyć z czego jest we mnie
zbudowana „śląska tożsamość”, to widzę rzeczy, które dostrzegłem dopiero z dala od Śląska.
Po pierwsze wierzę, że budujemy od wewnątrz: rodzina,
dom, ulica, dzielnica, miasto, region – Ślązak (który jest we
mnie) jest mocno osadzony i dba o to co ma, nie jest podatny na ideologię, ważniejsza jest dla niego jego dzielnica
niż odgórny ład społeczny. Po drugie, tam gdzie jest, chce
ładu, dosłownie! W klubie, w którym pływam, ludzie wokół ➧
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W tym roku minęło 90 lat od chwili, gdy słynny budowniczy Anton Zimmermann wzniósł przy ulicy
Pawła Stalmacha 17 jedną z najpiękniejszych katowickich willi. Ten okazały budynek był domem prezydenta miasta, chwilową rezydencją Nikity Chruszczowa i Fidela Castro, siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa
i „Solidarności”, a od ponad 20 lat jego gospodarzem jest Związek Górnośląski.

Siedziba Związku Górnośląskiego ma już 90 lat!

A

nton Zimmermann ukończył w roku 1924 budowę swojego domu – jednej z najpiękniejszych
willi w Katowicach. Ten czterokondygnacyjny
budynek stworzony został w stylu eklektyzmu
z elementami historyzmu i modernizmu.
Jeszcze przed wojną willa sprzedana została katowickiemu
magistratowi. Wówczas zamieszkał w niej prezydent miasta,
pan Adam Kocur. Człowiek ten był znany także ze swego zamiłowania do piękna i to dzięki tej pasji willę okala ciekawy
ogród, w którym rosną do dziś posadzone wtedy cisy.
W czasie II wojny światowej przy Stalmacha 17, a właściwie przy Lützowstraße 17 zakwaterowani zostali niemieccy
funkcjonariusze wraz ze swymi rodzinami. Dzięki temu willa przetrwała czas okupacji w nienaruszonym stanie.
Po wojnie do willi wprowadził się Urząd Bezpieczeństwa,
który urządził tu swoją katownię dla podejrzanych z terenu
Katowic i okolicy.
Po wyprowadzeniu się ubecji, komuniści urządzili tu rezydencję rządową, w której gościli dygnitarze z kraju i z zagranicy. Często bywał tutaj prezydent Bolesław Bierut. Nocowali tu także: I sekretarz Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego Nikita Chruszczow, marszałek wojsk polskich
Konstanty Rokossowski, a nawet przywódca Kuby Fidel
Castro.

W 1980 roku willa stała się siedzibą śląskiej „Solidarności”,
a po wprowadzeniu stanu wojennego zajęta została przez
ZOMO (Zmechanizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej).
Po przemianach ustrojowych, jeden z założycieli Związku Górnośląskiego, profesor Jerzy Wutke rozpoczął starania o przekazanie willi Zimmermanna na potrzeby naszej
organizacji.
Na początku 1991 roku Zarząd Miasta Katowice przekazał Związkowi Górnośląskiemu w użytkowanie posesję przy
ulicy Stalmacha 17 wraz z dwoma budynkami znajdującymi
się na niej. Właścicielem willi i ogrodu Związek Górnośląski
jest od 28 października 1992 roku. W roku 2007 nasza siedziba przeszła gruntowny remont.
Dziś, gdy Związek Górnośląski świętuje swoje 25-lecie,
willa przy Stalmacha 17 staje się też Domem Śląskim – miejscem spotkań, wystaw, koncertów i rozmów o Śląsku.
■
Grzegorz Franki

➧ przyczep kempingowych zamiatają, koszą trawę, sadzą kwiaty, malują ławki, ale robią to również na „ziemi niczyjej”, bo
wierzą, jak sądzę, że nie jest niczyja tylko „nasza – wspólna”,
a to fundamentalna różnica, zmienia wszystko i wierzcie mi
w „szerokim świecie” nie jest to zjawisko powszechne. Ślązak, który jest we mnie, ma też potrzebę pracy razem, i nie
w imię wydumanych teorii, ale z wewnętrznego imperatywu
„że tak trzeba”, choć na zdrowy rozum wcale nie trzeba.
Ślązak, który jest we mnie wierzy w etos pracy i dane słowo… jest po prostu porządnym człowiekiem. I kiedy zerkam
na niego i widzę wszystkie formalne niedomagania, języka,
stroju, obyczaju itd. i widzę jednocześnie moc jaką posiada,
to żywię przekonanie, że „śląska tożsamość” nie jest zbudowana na przynależności etnicznej ale jest stanem ducha.
I mogę być skończonym romantykiem ale wierzę, że na
tym fundamencie można budować… Reszta to polityka. ■
Piotr Jasiczak jest filozofem, doktorantem na Uniwersytecie
Śląskim, nauczycielem, przedsiębiorcą i… trenerem w kilku
dyscyplinach sportowych.

Siedziba Związku Górnośląskiego przy. ul. Stalmacha 17
Foto: Marta Jura

14 GÓRNOŚLĄZAK

www.zg.org.pl

Barwy górnośląskie: modra i złota
czyli niebieska i żółta

W

spółtworząc ponad 25 lat temu fundamenty pod niezależną od władz regionalną górnośląską organizację Związek Górnośląski,
nie marzyłem o wolnej suwerennej Polsce,
o wyjściu wojsk radzieckich, o godle polskim z koroną, o Europie bez granic, o Polsce w NATO i w Unii Europejskiej.
Chciałem, współtworząc deklaracje ideową ZG, aby Górnoślązacy mogli mówić swoim głosem, pielęgnować własne tradycje, swoja gwarę, aby czuli się gospodarzami swojej
małej ojczyzny – Górnego Śląska. Te dwadzieścia pięć lat
to dobre lata, lata sukcesów, o których nikt wtedy nie marzył. A przeciętny Ślązak nadal jakby nie dostrzegał postępu
edukacyjnego, wielu inwestycji podnoszących jakość życia
na Górnym Śląsku, polepszających nasze powietrze i wodę,
ułatwiających komunikację. Wystarczy realnie spojrzeć na
górnośląski kapitał ludzki i na autostrady A4, A1, DTŚ-kę,
Muzeum Śląskie i wiele innych obiektów… i poczuć się
dumnym Górnoślązakiem.
Oglądając nasze barwy niebiesko-złote (żółte) i nasze
godło górnośląskie, piastowskiego złotego orła na niebieskim tle, zawsze czuję jakiś sentyment, jakąś nostalgię do
mojej Małej Ojczyzny. Radośnie odbieram herb, logo i barwy województwa śląskiego, Związku Górnośląskiego, znane
mi z flag, ze stron gazet i książek, z nadruków na produktach
regionalnych. Pamiętam, że herb z wizerunkiem orła piastowskiego używany był już na Górnym Śląsku w XIII wieku, o czym świadczy wizerunek orła na pieczęci Kazimierza I
Opolskiego z 1222 roku. Nie wiemy, czy już wtedy istniały
barwy górnośląskie, bowiem nie ma archiwalnych dowodów
z tych lat. Możemy przypuszczać, że barwy złota i niebieska
są troszkę młodsze niż najstarsze zachowane pieczęcie. Ponoć najstarszym kolorowym dokumentem potwierdzającym
górnośląskie barwy jest wyrzeźbiony w Bawarii ok. 1353
roku na zamku w Lauf pod Norymbergą herb opolski.
Sporym zaskoczeniem dla mnie były liczne flagi ukraińskie na stadionach piłkarskich w czasie meczy reprezentacji
Ukrainy. Barwy te jako narodowe ukraińskie (w odwrotnej kolejności niż górnośląskie) widzimy umieszczone na
proporcach zatkniętych na czołgach i wozach pancernych
uczestniczących w walkach na wschodniej Ukrainie. Nie
wierzyłem własnym oczom, gdy telewizja pokazała barwy
górnośląskie na ważnych budynkach w Moskwie, w trakcie
protestów ukraińskich alpinistów. Powstało zamieszanie, pytano mnie o dziwne a nawet absurdalne rzeczy np. dlaczego
Związek Górnośląski skopiował barwy ukraińskie?
Trochę prawdy historycznej o tych barwach i o tym kto
jest winowajcą tego zamieszania nie zaszkodzi. Od XII wieku
w heraldyce europejskiej używano 4 barw (tynktur) podstawowych niebieska, czerwona, zieleń, czerń – oraz dwa me-

tale (tzw. jasne tynktury: złoto
i srebro). Jako tynktury traktowano również futra: gronostaje i popielice. Warto dodać,
że popielica (Glis glis) bardzo
rzadki mały gryzoń zagrożony
wyginięciem, występuje w bukowych lasach Beskidu Śląskiego i po naszymu nazywa
się pilch (popularne nazwisko
w powiecie cieszyńskim).
Barwami dominującymi
w heraldyce polskiej jest czerwień i srebro (biały), zaś w niemieckiej złoto, czerń i czerwień. Inne barwy stosowane w herbach szlacheckich czy
herbach miast, były pochodnymi od barw państwa i dynastii.
Proste, czytelne barwy europejscy władcy stosowali jako
swoje znaki identyfikacyjne po to, aby w walce byli widoczni
co najmniej z 200 kroków.
Kolor złoty, albo żółty oznacza wiarę, stałość, mądrość,
chwałę, natomiast kolor niebieski, lazur, zwany też modrym
po Śląsku, symbolizuje czystość, lojalność i wierność Te barwy heraldyczne dziedziczone były przez wszystkie linie
piastowskie na Górnym Śląsku. Uczestniczyłem, jako wicemarszałek województwa śląskiego na początku XXI wieku
w pracach nad symbolami i logiem nowego województwa
śląskiego i wiem, że to nie Górny Śląsk, czy województwo
katowickie, potem województwo śląskie, przejęły barwy od
Ukrainy. Barwy złotą i niebieską wprowadził w XIV wieku,
około 1372 roku, na Rusi Kijowskiej, w Księstwie Halicko–
Wołyńskim jej ówczesny zarządca Władysław Opolczyk,
książę piastowski, Piast górnośląski. Wprowadził swoje barwy rodowe złoto i błękit czyli nadał swoje barwy dynastyczne tym obszarom, co było naturalne. Najstarszy drukowany
wizerunek herbu Władysława Opolczyka, zawierający barwy złotą i niebieską, mamy we wspaniałym holenderskim
herbarzu z Geldrii (ok. 1370–1395 r.).
Te barwy widzimy w herbach wielu miast. Proszę popatrzeć, herb Lwowa, żółty lew na ciemnoniebieskim tle i herb
Opola, miasta, w którym miał
swoja siedzibę rodową. Władysław Opolczyk – ten sam, który ufundował na Jasnej Górze
słynny obraz, ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, sprowadził zakon paulinów do Polski
– przez wiele lat był współpracownikiem Ludwika Węgierskiego, u którego boku zrobił
➧
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Apostoł Słowian, Apostoł Północy, Światło ze Śląska. Od 1686 roku główny patron ówczesnego Królestwa
Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po utworzeniu metropolii górnośląskiej jej główny orędownik.
Święty Jacek herbu Odrowąż – patron Związku Górnośląskiego.

Światło ze Śląska.
Rzut oka na sylwetkę patrona

U

rodził się krótko przed rokiem 1200 w Kamieniu Śląskim na opolskiej ziemi, w szlacheckiej
rodzinie Odrowążów. O tym, jak wielkie wpływy w ówczesnych elitach posiadali jego krewni,
niech świadczy choćby fakt, że dwaj Odrowążowie – Iwo
i Jan Prandota – stali jeden po drugim na czele diecezji krakowskiej. Stąd też to właśnie w Krakowie młody Jacek pobierał pierwsze nauki, tam ukończył szkołę katedralną, po
czym przyjął święcenia kapłańskie i bardzo szybko został kanonikiem. Niewykluczone też, że dzięki protekcji możnego
wuja Jacek odbył studia w Paryżu lub Bolonii. Po 1218 roku
wraz z innym krakowskim kanonikiem Czesławem (zresztą
krajanem) znalazł się w Rzymie, u boku św. Dominika, poznanego przez biskupa Iwona na Soborze Laterańskim IV.

➧ karierę. Ludwik Węgierski zaś wywodził się z rodu Andegawenów, gdzie w herbie też dominowały błękit i złoto.
Obecnie barwy złota i niebieska w herbach miast nie zawsze oznaczają dawnej przynależności do historycznego
Górnego Śląska (herb Oświęcimia, herb Żywca). Warto dodać, że barwa złota i niebieska funkcjonowały w heraldyce
na Górnym Śląsku przed Opolczykiem. Dlatego też w okresie międzywojennym, dla administracji wojewody śląskiego
Grażyńskiego wzorcem heraldycznym był herb i barwy Bolka (Bolesława) I, księcia opolskiego (1281/1282–1313) czyli
złoty orzeł na tarczy francuskiej z ciemnego kobaltu.
W związku z tym możemy powiedzieć bez naruszania
prawdy historycznej, że narodowe barwy Ukrainy, które
widzimy codziennie w telewizji, na wozach pancernych, na
czołgach, zostały wprowadzone dzięki Władysławowi Opolczykowi dzięki rodowym barwom Piasta śląskiego z linii
opolskiej. Domysły, iż Górnoślązacy przejęli barwy ukraińskie, są nieprawdziwe.
Chcę przypomnieć, że na historycznym Śląsku mamy heraldyczne barwy górnośląskie i dolnośląskie. Dolnośląskie
są inne, zawierają czerń, m.in. czarnego orła na złotym tle.
Radosne barwy widoczne z daleka: złota i błękitna to barwy
górnośląskie wywodzące się od Piastów opolskich. 
■
Jan Rzymełka dr inż., katowiczanin, członek–założyciel
Związku Górnośląskiego i jego pierwszy wiceprezes, geolog,
poseł na Sejm RP (siedmiu kadencji), wicemarszałek województwa śląskiego.

Po półrocznym okresie próby w Rzymie, św. Dominik wysłał obu młodzieńców na rok do Bolonii – w owych czasach
głównego ośrodka myśli i duchowości dominikańskiej. To
stamtąd Jacek wyruszył, by na czele pierwszych polskich dominikanów przybyć jesienią 1221 roku do Krakowa, zakładając po drodze zalążki kolejnych wspólnot. Dzięki niemu
Zakon Kaznodziejski zagościł we Fryzaku, Pradze i Wrocławiu. Skuteczność św. Jacka w pozyskiwaniu dla Zakonu
nowych braci zaowocowała utworzeniem do 1228 r. (a więc
w niespełna osiem lat od przybycia dominikanów na ziemie
polskie)
sześciu
klasztorów, składających się na odrębną
prowincję
polską.
Święty
Jacek
był tytanem pracy.
W ciągu niecałych
20 lat działalności
(od 1240 r., jak podają niektóre źródła, mieszkał już na
stałe w konwencie
krakowskim) z misją ewangelizacyjną
odwiedził niemal
wszystkie ziemie
w naszej szerokości geograficznej.
Oprócz ziem polFrenetron z wizerunkiem św. Jacka Odrowąża,
znajdujący się w zbiorach Związku
skich, ewangelizoGórnośląskiego (foto: Marta Jura)
wał ludność Karyntii, Moraw, Czech,
Prus i Rusi. Dlatego też nazywany jest Apostołem Słowian,
Apostołem Ludów Słowiańskich, Apostołem Północy, Światłem Północy. W połowie XIII wieku spora część biskupów
nowo tworzonych diecezji w Prusach czy na Rusi wywodziła
się z młodego Zakonu Kaznodziejskiego.
Dynamiczne działania misyjne św. Jacka przerwał dopiero splot kilku czynników natury politycznej: niechęć
prawosławnych książąt na Rusi, najazdy tatarskie na tereny
wschodnie i – przede wszystkim – niezwykle zaborcza polityka Krzyżaków, których dla ewangelizacji pogańskich Prus
sprowadził na ziemie polskie Konrad Mazowiecki w 1226 r. ➧
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dokończenie ze strony poprzedniej
Mimo początkowej współpracy obu zakonów, z czasem
działania dominikanów wytraciły swoją energię, blokowane
przez ekspansję krzyżacką.
Jacek zmarł w opinii świętości w 1257 roku, w uroczystość Wniebowzięcia NMP. Co ciekawe, drugi z głównych
patronów Rzeczpospolitej Obojga Narodów – św. Stanisław
Kostka herbu Dąbrowa – także zmarł w dzień liturgicznego
obchodu Wniebowzięcia. Rzecz jasna, 311 lat później.
W chwili śmierci św. Jacka dominikanie posiadali już
niemal trzydzieści klasztorów, w tym aż dziesięć na Śląsku.
Duża liczba cudów, w tym przypisywane mu wskrzeszenia,
zaowocowała wyniesieniem pierwszego polskiego dominikanina do chwały Ołtarzy. Dokonał tego w 1594 roku papież
Klemens VIII, czyniąc tym samym z Jacka Odrowąża piątego polskiego, a siódmego dominikańskiego świętego.
W ikonografii święty Jacek przedstawiany jest w habicie
dominikańskim, z monstrancją w jednej ręce i figurą Matki
Bożej w drugiej. Takie a nie inne atrybuty wiążą się z legendą dotyczącą tatarskiego najazdu na Kijów. Przebywający
wtedy w mieście Jacek postanowił podczas ucieczki zabrać
ze sobą Najświętszy Sakrament, chcąc uchronić go od zbezczeszczenia. Gdy opuszczał świątynię, miała odezwać się do
niego Maryja z kamiennej figury, pytając go, czemu „zabiera Syna, a zostawia Matkę”. Jacek tłumaczył się ciężarem figury, jednak, gdy na polecenie Maryi pochwycił ją, okazała
się bardzo lekka. Tyle legenda, zawierająca jednak zapewne
wiele prawdy. Całe swoje życie poświęcił przecież Jacek na
niesienie kultu maryjnego i chrześcijaństwa w ogóle, przemierzając wzdłuż i wszerz Europę. Wyszedł jako chłopiec
z rodzinnego domu w Kamieniu, by po niewielu latach od
Śląska rozpocząć działalność na rzecz Kościoła i własnego
zakonu.
Stąd też nazywa się Jacka Odrowąża Lux ex Silesia – Światłem ze Śląska. Tymże tytułem od 1994 roku z inicjatywy ówczesnego abpa metropolity górnośląskiego Damiana Zimonia honoruje się osoby, które w swej działalności naukowej
lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą
trwały wkład w kulturę regionu. Lista laureatów jest naprawdę imponująca.
Takim był Jacek Odrowąż. Czy zatem Związek Górnośląski, którego celem jest zamiar obrony wartości kulturowych
i cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na gruncie
chrześcijańskim, mógłby mieć innego patrona? Przed siedmiu laty władze ZG słusznie uznały, że nie. Zatem od stycznia 2008 roku św. Jacek herbu Odrowąż patronuje Związkowi i dzisiaj wraz z nim wchodzi w drugie ćwierćwiecze jego
działalności.
■
Krzysztof E. Kraus
Krzysztof E. Kraus – miłonik Śląska, teatru i historii,
współredaktor Kalendarza Trzech Religii, związany z ruchem
Światło–Życie, członek Związku Górnośląskiego.
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Niewiastę mężną
któż znajdzie?

Z

nalazł takową Henryk Brodaty. Była nią jego żona
Jadwiga z Andels, księżna i święta, teraz nazywana
świętą Jadwigą Śląską.
Co to znaczy męstwo? Ot, kilka przykładów.
Z siedmiorga dzieci św. Jadwigi dorosłość osiągnęło dwoje.
Gdy ostatni syn Henryk II Pobożny zginął w bitwie z Tatarami pod Legnicą, Jadwiga miała powiedzieć: – Dzięki,
Ci Boże za takiego syna! A gdy okrutny Konrad Mazowiecki pojmał i uwięził jej męża, Jadwiga pojechała do Płocka.
Nikt nie wie, jak to załatwiła, ale Konrad Henryka wypuścił!
Na żądanie męża spowiednik nakazał jej noszenie butów, bo
chodziła zazwyczaj boso. Nie sprzeciwiła się i odtąd nosiła
buty… przewieszone przez ramię na sznurku. Mężnie zajmowała się chorymi i ubogimi, także przestępcami i tak potrafiła przekonywać Księcia, że przeprowadzała swoją wolę,
ale w najmniejszy stopniu nie uwłaczając władzy i godności
męża.
Znając niemiecki i łacinę nauczyła się języka polskiego
i płynnie nim się posługiwała. Tak na marginesie – trudno
ją nazwać Niemką – była raczej Bawarką. Od 12 roku życia
przebywając na dworze Henryka nie stała się także w pełni
Polką. Kim zatem była? Ot dylemat nie tylko tamtych czasów. Jakby Ją teraz zapytać, najpewniej by odpowiedziała, że
była księżną śląską. Ślązaczką…?
Jedno jest pewne. Jest patronką Śląska, patronką małżeństw i rodzin, fundatorką kościołów i klasztorów – oraz
– że bogactwo ówczesnego księstwa śląskiego brało się z dobrej gospodarki i górnictwa. Tak, z górnictwa złota i srebra.
Ostatnio jest także uważana za patronkę pojednania, a wręcz
współpracy polsko-niemieckiej.
A co z drugą świętą Jadwigą – królową? Też była dzielna i mężna i też z urodzenia nie była Polką ! Jej rodzicami
byli Węgier i Bośniaczka, a kochała nieszczęśliwie Wilhelma
Habsburga. Obie natomiast słusznie zajmują miejsce wśród
najmężniejszych Polek.
Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość jest większa
od pereł… (Księga Przysłów). Myślę, że wśród nas i teraz są
równie mężne niewiasty – niekoniecznie święte.
■
Józef Sobczyk
Józef Sobczyk, inżynier, jest wiceprezesem Koła ZG Tychy,
członkiem Rady Miasta w Tychach.
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Wywiad z dr Łucją Staniczek – wiceprezes Związku Górnośląskiego

Fenomen Związku Górnośląskiego
Rafał Kula: Czym, pani
zdaniem,
Związek Górnośląski różni się od innych stowarzyszeń, które
w nazwie mają „śląski” lub
„górnośląski”?
Nie będę porównywać
programów poszczególnych
organizacji. Chciałam tylko
zwrócić uwagę, że fenomen
Związku Górnośląskiego tkwi
w różnorodności. To stowarzyszenie w niczym nie przypomina partii, gdzie obowiązuje
dyscyplina partyjna, w których głos przywódcy/lidera nie
dopuszcza dyskusji, gdzie integracja opiera się na starej zasadzie „wspólny cel i wspólny wróg”.
Autonomia poszczególnych Kół i Bractw powoduje pluralizm poglądów politycznych, opcji narodowościowych,
priorytetów i form aktywności. Są Koła, które uroczyście obchodzą wszystkie polskie święta narodowe, systematycznie
szukają potwierdzenia polskości Górnego Śląska, nie wyobrażają sobie Śląska bez Polski. Są Koła, które nastawione są
na szukanie śląskości osób, wydarzeń, zjawisk społecznych,
niezależnie od tego, czy należą do polskiego, niemieckiego
czy czeskiego kręgu kulturowego. Trawestując żydowską zasadę, mogą powiedzieć: „Ślązak może mieć wiele twarzy, ale
duszę musi mieć śląską”. Są też tacy, którym imponuje radykalizm działania, sympatyzują z organizacjami o zapędach
separatystycznych, zżymają się na konserwatyzm Związku.
Czy pluralizm wzmacnia czy osłabia Związek? Na pewno
nie jest łatwo kierować taką organizacją, wypracowywać stanowiska, oświadczenia, rezolucje. Ale sytuacja różnorodności postaw jest charakterystyczna dla całego Górnego Śląska,
nie jest cechą tylko Związku. Można powiedzieć, że Związek
Górnośląski jest odzwierciedleniem stanu świadomości na
całym Górnym Śląsku. A na Śląsku obowiązywała zasada:
Nie jest ważne, czy to Polok, czy Niymiec, czy gorol, ważne
jest, czy to porzomny człowiek. Tak mnie uczyła moja mama.
Rafał Kula: Czy tylko odcieniami śląskości różnią się
Koła?
Ależ skąd! Ta kwestia na co dzień wcale nie zaprząta naszej uwagi! Skupiamy się na pracy, którą naprawdę lubimy.
Przywracanie tradycji śląskich festynów, pielgrzymowanie
do miejsc szczególnie ważnych dla Górnoślązaków, obchody ważnych śląskich rocznic – to stałe pozycje w harmonogramach pracy Kół. A każde Koło ma swoją specyfikę.
I tak Koło Michałkowice i Florian w Chorzowie mają piękne

chóry, Koło Wełnowiec specjalizuje się od lat w organizowaniu imprezy turystycznej pod nazwą Biesiada Śląska, Koło
Tuwim w Siemianowicach ma przebogaty program kulturalny – specjalnością są spektakle w śląskiej mowie, oraz turystyczny – polski i zagraniczny. W Rudzie Śłąskiej działa siedem Kół i każde z nich jest inne. Koło w Gierałtowicach od
lat organizuje koncerty organowe na wysokim poziomie, jest
inicjatorem przedsięwzięć patriotycznych. Koło Brzezinka,
Zabrze, Suszec i inne, wyróżniają się na mapie kulturalnej
miast, w których istnieją. Niezwykłą działalność prowadzi
Koło Murcki. Poza standardowymi już piknikami i rajdami w lasach murckowskich, podjęło się opieki nad grobami żołnierzy węgierskich, zastrzelonych przez wycofujących
się Niemców. Kiedy zapytałam, dlaczego właśnie te groby
otoczyli opieką, usłyszałam wzruszającą odpowiedź: – Bo
nasi chłopcy też ginęli w niemieckich mundurach. Działalność Koła w Murckach zwróciła uwagę najpierw konsulatu węgierskiego, a potem i parlamentarzystów. Owocuje to
corocznymi wizytami polsko–węgierskimi. Koła Grabina
w woj. opolskim prowadzi szkołę podstawową. Każde Koło
będzie się prezentować w kolejnych numerach „Górnoślązaka”. Działalność Bractw: Gwarków, Oświatowego, Myśli
Bratniej, Pielgrzymkowego, Artystycznego – to temat na
osobny artykuł. Konferencje naukowe na temat górnictwa,
Śląski Turniej Debat Oksfordzkich, Olimpiada Wiedzy
o Górnym Śląsku, Parada Regionów, inicjowanie i realizacja
projektów upamiętniania ważnych postaci w formie epitafiów, tablic, popiersi – to tylko niektóre formy działalności
tych jednostek.
Autonomia Kół i Bractw pozwala na zawieranie bliskich
kontaktów z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami. Przykładem jest stała współpraca Koła Śródmieście i Bractwa Pielgrzymkowego ze Związkiem Podhalan.
Przyjęło się powiedzenie: „Związek Kołami stoi” – i to
jest fenomenalne, żeby przez 25 lat jednostki terenowe niezmiennie aktywnie działały!
Rafał Kula: Często się powtarza, że Związek Górnośląski przypomina towarzystwo geriatryczne, że się
starzeje…
Tak, w Związku bardzo wielu członków to osoby kwalifikowane jako 60+. Czy to są osoby stare?
Czy starzy są ludzie, którzy przyjmują zaproszenia do
komisji konkursów gwarowych, na zajęcia kółek regionalnych, bo ich kompetencje gwarowe są niepodważalne, a wiedza na temat obyczaju jest źródłowa? Czy można nazwać
starymi kobiety, które pieczołowicie odtwarzają śląski strój
według wzorców najoryginalniejszych, by pójść w nim na ➧
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 ielgrzymkę do Piekar, Kalwarii Zebrzydowskiej, Często➧p
chowy, pojechać na uroczystości do Warszawy? Często w towarzystwie wnucząt w śląskich strojach? Czy to są starcy,
którzy zbierają się, by posłuchać prelegenta, a potem podyskutować z nim lub skonfrontować jego wywody z własnym,
historycznym doświadczeniem? Czy to starcy organizują
Dom Śląski – urządzają jego wnętrze i włączają się w realizacje ambitnych projektów? Jeżeli to są ludzie starzy – to
co robią młodzi? Każdy wiek ma swoje atuty. Seniorzy są w
cenie: mają czas, są na emeryturach, są niezależni i chcą być
potrzebni, użyteczni. Czegóż chcieć więcej?
Utyskiwanie, że w Związku Górnośląskim jest mało młodych, jest słabo uzasadnione. Po pierwsze dlatego, że młodzi interesują się Związkiem. Następuje stopniowa wymiana
prezesów Kół na roczniki 1970 i okolice. Bractwo Oświatowe na przykład w 90% stanowią czterdziestolatkowie. Aktualny Zarząd Główny to też stopniowa wymiana pokoleń.
Stopniowa, bo jego część, to jeszcze stara gwardia. Dzięki
temu nie ma chaosu rewolucji.
Tak, wiem, że niektóre organizacje śląskie szczycą się składem wyłącznie ludzi około czterdziestki. Młodych, głośnych,
wykształconych. Pozazdrościć! Ale… Żeby spointować odpowiedź na to pytanie, zacytuję Jana Kochanowskiego: Nigdy nie masz takiej obfitości, żeby rozum był przy młodości.
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Jeżeli przez politykę rozumieć będziemy udział w strukturach samorządowych – to Związek Górnośląski jest bardzo
zainteresowany. Samorządność obywatelska to jeden z priorytetów programu ZG. Ale do wyborów trzeba się przygotować w sposób kompetentny. I to prawdopodobnie stanie się
w następnych wyborach. Tymczasem „Swoje czynić!”.
Rafał Kula: Czego można życzyć Związkowi Górnośląskiemu z okazji 25 lecia?
Życzyłabym, żeby nie zatracił charakteru organizacji,
w której każdy może znaleźć dla siebie miejsce, jeżeli tylko
kocha ziemię górnośląską, żeby miał wiernych przyjaciół,
którzy pomogą w potrzebie, żeby przechował to, co na Śląsku najlepsze: rzetelność, zgodność tego co się robi, z tym
co się mówi, Bowiem postęp to nie to, co nowe, tylko to, co
lepsze.
■
Dr Łucja Staniczek, polonistka, jest wiceprezesem Związku Górnośląskiego, należy do Związku 25 lat i jest w nim
odpowiedzialna za edukację regionalną.

Rafał Kula: Kiedy zakładaliście Koła Związku Górnośląskiego 25 lat temu, też mieliście czterdzieści lat.
A była to pierwsza organizacja prawdziwie śląska. Tworzenie Kół wymagało wtedy odwagi i charyzmy. Nikt nie
myślał koniunkturalnie. Dziś takiego zapału i bezinteresowności trudno szukać w powstających stowarzyszeniach.
Pierwszy Kongres na Górze św. Anny to dla wielu, także dla
mnie, był objawieniem: jak wielu nas jest, tych co poradzom
godać, którzy to, co śląskie uważają za piękne i wartościowe. Na Kongres przyjechałam z Tychów, miasta, w którym
Ślązacy, jak mówią szacunki, stanowili 12% mieszkańców.
Od dziesiątego roku życia każdego dnia, w szkole, w sklepie,
na ulicy uczono mnie, że śląskie słowa są brzydkie i niepoprawne, że piosenka i strój śląski (a wiele kobiet w Tychach
jeszcze chodziło w kieckach) są śmieszne i przestarzałe, że
to, czym żyłam w domu, jest mało warte. Kiedy założyliśmy
Koło w Tychach, w trudnej rozmowie z redaktorem naczelnym miejscowej gazety powiedziałam: – Ale my tu jeszcze
som! Na co usłyszałam: A my tu już som! A było ich 85%.
Czy można się dziwić, że wtedy, na Górze św. Anny, po raz
pierwszy poczułam się u siebie?
Tak, założenie Związku Górnośląskiego w 1989 roku wymagało odwagi. Ale o tym, jak bardzo pragnęliśmy tego,
świadczy fakt, że w ciągu dwóch lat powstało 60 Kół na całym Górnym Śląsku!
Rafał Kula: Czy Związek Górnośląski w ogóle nie interesuje się polityką?

Podczas pielgrzymki Związku Górnośląskiego do Bazyliki Piekarskiej
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Czy Ślonzoki poradzom się dogodać?
Do mędrca – pustelnika przyszedł ślepiec od urodzenia.
– Mężu czcigodny – rzekł ślepiec. Powiedz mi, jaki to jest
kolor zielony? Podobno jest bardzo piękny. Chciałbym go
sobie wyobrazić.
Mędrzec zaprowadził ślepca nad brzeg morza, ujął jego
rękę i zbliżył do morskiej fali.
– Czujesz bryzę fal na dłoni? Tak wygląda kolor zielony.
Morze jest zielone.
Ślepiec odszedł zadowolony, a pustelnik oddalił się pogrążony w modlitwie.
Wkrótce napotkał drugiego ślepca.
– Mistrzu, jak dobrze, że cię spotkałem! Powiadają, że
wiesz wszystko. Powiedz mi, jak wygląda kolor zielony. Nigdy go nie widziałem.
Pustelnik ujął jego dłoń, zbliżył delikatnie do trawy tak,
żeby mógł odczuć delikatność listków.
– Czujesz delikatność trawy? Przesuń dłonią. Czujesz, jak
jest gęsta, a zarazem miękka jak dywan? Tak wygląda kolor
zielony. Trawa jest zielona.
Niestety, następnego dnia pustelnik zobaczył, jak dwaj
ślepcy okładają się pięściami.
– Dlaczego się bijecie? O co wam chodzi?

– Bo on mówi, że kolor zielony jest jak trawa, a przecież
jest jak morze!
– Bo on mówi, że kolor zielony jest jak bryza morska,
a przecież jest jak trawa!
Ta opowiastka przypomina mi się zawsze, kiedy jestem
świadkiem sporu „jedynie prawdziwych Ślązaków”. Najczęściej zaczyna się zdaniem: – Jestem z dziada pradziada
Ślązakiem!
A potem:
– Ślązak to Polak! Twój dziadek powstaniec śląski w grobie się przewraca, jak słyszy, co ty wygadujesz ! To po to walczył, żeby Śląsk wrócił do Macierzy, żeby jego wnuk… itd.
– Jesteśmy spadkobiercami idei Korfantego! To on wyzwolił Ślązaków spod niemieckiej tyranii i przywrócił ich
Polsce.
– Śląsk tylko przez dwieście lat wchodził w obręb państwa
polskiego! Przez resztę wieków z całego tysiąca, przynależał do wielu, wielu państw, a Ślązacy składali hołd i daniny
władcom co najmniej kilku państw! Jak więc możesz mówić,
że Ślązak to Polak?
– Polska nigdy nie była dla Ślązaków matką, co najwyżej
macochą…
– Prawdziwy Ślązak to ani Polak, ani Niemiec!
– A rodziny niemieckie mieszkające na Śląsku przez całe
stulecia – nie mają prawa nazywać się Ślązakami?
I tak dalej, wszyscy to znamy....
A może kolor zielony jest i taki jak trawa, i taki jak morze?
Czy naprawdę musimy się bić, kto ma rację?
■
Emma

Miłuj bliźniego swego, weź kija, uderz go!

Rys. Rafał Kula

Trzim sie trowy

Rys. Rafał Kula
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Michał Lubina – poeta

N

ie wystarczy znać gwarę i układać rymy, żeby
być poetą. Śląskim!
Śląskim, to może znaczyć wiele: taki, który pisze w śląskiej mowie, taki, który pisze o Śląsku
i Ślązakach, taki, który jest jednym z nas, Ślązakiem, obojętnie jakiego języka używa.
Michał Lubina jest poetą. Niewielu o tym wie. Wszyscy
znamy go jako zaangażowanego członka Związku Górnośląskiego, organizatora Wszechnicy Górnośląskiej (16 edycji)
i redaktora publikacji pokonferencyjnych, współzałożyciela Bractwa Myśli Bratniej, dyrektora Muzeum Miejskiego
w Rudzie Śląskiej, gdzie zainicjował wiele przedsięwzięć
naukowych i artystycznych, innowacyjnych w tym mieście,
rzecznika edukacji regionalnej w jej najlepszym wydaniu,
itd., itd.
Dzisiaj chciałam przedstawić Michała – poetę.
Najpierw wiersz, którego nie można zapomnieć, gdy się
go raz przeczytało.

Kiedy był trzeźwy
Życzliwie chciał się podzielić
Ostatnim łykiem
Taniego wina
Dzieci prosiły o pieniążek
Na gumę do żucia
Kobieta pchająca wózek
Pytała dlaczego bez sensu
Włóczy się po Kaufhausie
Witał Go tylko
Kundel z zapadłymi bokami
(z przejęcia przerwał poszukiwania
na osiedlowym hasioku)
Uniósł łapę z pozdrowieniem
Jak pies z Jasnogórskiej Golgoty
Dudy Gracza

Chrystus na Kaufhausie
Na Kaufhausie
Zszedł z krzyża
Biały Chrystus
Z ostatnią kroplą krwi
W przebitym boku
Posmutniał widząc
Wyblakły napis PIEKARNIE
Od lat piece były zimne
I nie pachniał żaden
Świeży bochenek
Jakże miał uczynić
Cudowne rozmnożenie
Chleba
Skoro i kosze na ułomki
Dawno już wyrzucono
Szedł więc przez plac
A oni Go nie poznali
Złomiarz bez skrępowania
Prosił o pomoc
Przy wyrywaniu
Metalowego płotu
Wokół pustego krzyża
Węglarz namawiał na trasę
Bo nie miał kompana
Do usypywania węgla
Z pociągów w Chebziu
Pijak który nie pamiętał

Wszyscy znamy parkingi przed TESCO, Realem, Auchan, proszących o złotówkę czy bułkę, ludzi pchających
pełne i przepełnione towarem wózki, zadowolonych z siebie
– „patrzcie, stać mnie na to”, otwierających bagażniki aut:
„patrzcie, dorobiłem się!”
Czy ktoś zauważył przechodzącego Chrystusa? Widział
go ktoś? Nie…? Tak ewangelicznego przesłania, jakie niesie
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ten wiersz, nie usłyszymy na żadnym kazaniu. Nigdy nie widziałam Kaufhasu w Rudzie Śląskiej, ale teraz bardzo chciałabym tam pójść. Może Go spotkam? Jestem pewna, że się
przechadza po parkingu…
A teraz kolejne odkrycie! Michał jako autor… erotyków!
Wszyscy, którym słowo erotyk kojarzy się z pornografią,
niech nie czytają dalej.
Bowiem erotyka wierszy Michała to przestrzeń niespełnienia, wiecznego oczekiwania, tęsknoty za okruchem miłości, która włada wyobraźnią, a nie ciałem. Pożera umysł
i serce, dzień i noc i… zawsze jest piękna! Wybrałam dwa
wiersze z tomiku Bagaże uczuć, żeby wzniecić pragnienie
czytania całości.
Paradoks
Twórca świata
wymyślił niebo i ziemie
i powołał wszystkie byty
na końcu stworzył
kobietę
czyżby była ona
najdoskonalsza
z nich wszystkich
i spodobała się
Bogu
skoro stworzony
na Jego podobieństwo
mężczyzna
zamiast myśleć
o niebie i bytach
nadprzyrodzonych
najczęściej marzy o niej
***
Pragnę całować
Co nie do ucałowania
Blask twoich oczu
Głos spokojny
Śmiech radosny
Smutek bezsłowny
Ruch kibici
Mruczenie kotki
Mam i dylematy
Jak całować duszę
Nie całując ciała
Poetę fascynuje tajemnica kobiety, kobieta nieodgadniona, nie całkiem obecna, „wynurzająca się z marzeń”. Każdy
wiersz spointowany, prosty w słowach i głęboki w uczuciach.
Uczta dla ducha!
Michał Lubina – Poeta. Nasz Michał.
■

Franciszek Kurzeja –
nasz artysta

R

odowity katowiczanin, urodzony w Bogucicach
w 1936 roku. Wykształcenie średnie, mechaniczne.
Samouk, którego twórczość artystyczna jest związana z Górnym Śląskiem, jego historią, kulturą,
obyczajami, polityką, a nade wszystko współczesnością. Był
jednym z najbardziej wszechstronnych twórców–amatorów
na Śląsku, którego korzenie nierozerwalnie wiążą się z „Solidarnością”. Z górnictwem związany był przez 65 lat, a z „Solidarnością” od pierwszego dnia jej powstania.
Talent plastyczny przejawiał od dziecka i jako mały chłopiec lubił odwiedzać cmentarze, gdzie zbierał dopalające się
ogarki i z nich lepił swoje figurki.
Jako 16-letni chłopak zatrudnił się w kopalni „Katowice”
w charakterze tokarza-ślusarza i w pierwszym dniu przyszedł do pracy w krótkich spodenkach. W 1958 roku zapisał
się do Koła Plastycznego „Gwarek”.
W latach 80. pan Franciszek rozpoczął pracę w kopalni
„Wujek”. Na jej potrzeby wykonywał rzeźby w węglu.
Jeszcze pracując w kopalni „Katowice” rozpoczął działalność związkową agitując członków załogi, by wstępowała
w szeregi „Solidarności”. Gdy odchodził na emeryturę Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK „Wujek” uhonorowała go Złotym Medalem Solidarności.
W roku 2008 artysta obchodził 50-lecie swojej pracy
artystycznej.
Prace jego znajdują się w muzeach Bytomia, Zabrza,
Wodzisławia, Katowic (Muzeum Metropolitalne), Torunia
a poza granicami kraju w Watykanie, Obertshausen, Kolonii,
Saint Genevieve des Bois pod Paryżem. Znajdują się w zbiorach prywatnych nieomal we wszystkich krajach Europy.
Brał udział w ponad 100 wystawach grupowych w kraju
oraz licznych konkursach, festiwalach i przeglądach. Zdobywał nagrody między innymi: w konkursie południowej Polski „Jastrzębskie Dni Kultury”, I nagrodę za rzeźbę w 1979
roku i I nagrodę za linoryt w 1980 roku w Ogólnopolskim
Konkursie Olimpijskim w 1980 roku – I nagrodę w dziedzinie grafiki, w cyklicznych konkursach górniczych – I nagrodę w latach 1983, 1985, 1986. Za granicą brał udział w wystawach urządzanych we Francji w latach 1985–1989 oraz
przeglądach międzynarodowych w RFN w 1989 roku. Jego
prace brały udział w konkursach we Francji, Austrii, Niemczech, Szwecji, Bułgarii, Włoszech i Chinach.
Twórczość Franciszka Kurzeji jest głęboko osadzona
w śląskich realiach. Tematykę czerpał artysta z prozy śląskich pisarzy: Juliusza Ligonia, Karola Miarki czy Gustawa
Morcinka. Spośród współczesnej literatury najbardziej inspirowały go prace prof. Doroty Simonides.
Grafiki Kurzeji przedstawiają między innymi wybitnych
Ślązaków, takich jak: Wojciech Korfanty, Karol Miarka, Józef ➧
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➧ Lompa, Karol Godula. Tematem jego dzieł jest także trud
ludu śląskiego, jego nieustanna walka z różnymi przeciwnościami losu.
Rzeźby przedstawiają Wojciecha Korfantego, ks. Emila
Szramka, ks. Konstantego Damrota, ks. Jerzego Popiełuszkę
i inne wybitne osobistości.
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Franek Kurzeja, bo tak go mam prawo nazywać, z ogromnym wzruszeniem wspominał wystawę swoich prac, przygotowaną specjalnie z okazji obchodów 25-lecia pontyfikatu
naszego papieża – św. Jana Pawła II, która prezentowana była
w Woli Zręczyckiej koło Krakowa i jak każda jego autorstwa,
spotkała się z ogromnym uznaniem zwiedzających.
Na uwagę zasługuje również jego cykl wycinanek przedstawiający 400 Madonn z Polski i całego świata. 200 z nich
przekazał do Muzeum Archidiecezji w Katowicach.
Jego prace opłakiwały też zastrzelonych oficerów w Katyniu, górników poległych w kopalni „Wujek” czy ofiary katastrofy w hali targowej w Katowicach.
Niestety nasz rodzimy artysta przeżył też wielką osobistą traumę , bowiem w roku 2007 na skutek choroby stracił
w przeciągu dwóch dni obie nogi. Na wózku inwalidzkim,
który zafundowali mu członkowie Związku Górnośląskiego,
przeżył ostatnie lata swojego życia.
Był człowiekiem o rzadko spotykanej skromności i wrażliwości na losy drugiego człowieka.
Wielki śląski Artysta–Amator był członkiem Koła Bogucice Związku Górnośląskiego.
Zmarł w listopadzie 2011 i spoczywa na bogucickim
cmentarzu.
■
Materiały zebrał – Henryk Polok

Na licznych wystawach prezentował grafiki, malarstwo
olejne, wycinanki oraz rzeźby. „Kantata Śląska” była 56 indywidualnym wernisażem artysty.
Rzeźby Franciszka Kurzeji są kolekcjonerskim rarytasem.
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„Pszociel Ślonski Godki”

O

dznaka „Pszociel Ślonski Godki” ustanowiona
została przez halembskie Koło Związku Górnośląskiego decyzją z dnia 6.10.2009 roku. Wyróżnienie to nadawać mogą Koła ZG osobom, które
w różnorodny sposób przyczyniają się do zachowania, popularyzowania i rozwijania naszego etnolektu.
Inspiracją do ustanowienia tej trzystopniowej odznaki,
był plebiscyt internetowy o tej samej nazwie, przeprowadzony wiosną 2009 roku pod patronatem stowarzyszenia „Pro
Loquela Silesiana”. Plebiscyt ten organizowany jest corocznie, choć ma obecnie wyłącznie autorski charakter. Historia
pierwszej edycji, nieomal kronikarsko została przedstawiona w wydanej w 2011 roku tragifarsie zatytułowanej Plebiscyt we Necie.
Odznaka ZG przedstawia otwartą księgę o żółtych i błękitnych
stronicach, z naniesionym na nich
napisem „Pszociel Ślonski Godki”.
Książka obrazuje, iż etnolekt śląski rozwija się i przekazywany jest
obecnie nie tylko werbalnie, lecz
również w postaci pisanej.
Sam pomysł, regulamin i wizerunek wyróżnienia ma charakter
autorski. Odznaka może być nadawana nawet w gminach, gdzie
nie ma struktur Związku Górnośląskiego, wymaga to jednak
wtedy odrębnych uzgodnień z Kołem ZG, które ją ustanowiło.
Regulamin precyzuje również interwały czasowe pomiędzy nadaniami kolejnych stopni, jak też maksymalną ilość
nadań rocznie w danej gminie, co zależne jest od ilości jej
mieszkańców.
Warto podkreślić fakt sfinansowania odznaki w znacznej
części przez datki przedstawicieli naszej diaspory z Niemiec
i USA.
Same nadania zainaugurowane zostały przez halembskie
Koło ZG w lutym 2010 roku, stanowiąc swoisty akcent obchodów Międzynarodowego Dnia Mowy Ojczystej – Dnia
Śląskiej Mowy.
W chwili obecnej, odznaka „Pszociel Ślonski Godki”
regularnie przyznawana jest w Rudzie Śląskiej i Piekarach
Śląskich. Do sporadycznych nadań doszło w Mikołowie,
Siemianowicach Śląskich, Knurowie i w Jastrzębiu Zdroju.
Aktualnie nadano przeszło 150 odznak w stopniu brązowym
i 6 srebrnych. Wśród odznaczonych są obywatele Polski,
Niemiec i USA.
■
Bronisław Wątroba
Bronisław Wątroba – członek Zarządu Koła Halemba, pracuje w OSRG Zabrze. Kolekcjoner–numizmatyk, autor śląskich fraszek i rymowanek, animator kultury.

DOM ŚLĄSKI
miejsce spotkania
ludzi, kultur, czasów
W siedzibie Związku Górnośląskiego został otwarty pierwszy na Górnym Śląsku Dom Śląski. Adresatem
działalności tego Domu jest społeczność województwa
śląskiego identyfikująca się z kulturą śląską i wszyscy ci,
którzy kochają Śląsk i jego tradycje. Dom Śląski będzie
miejscem spotkań organizacji i stowarzyszeń śląskich,
młodzieży, seniorów oraz różnych grup zawodowych, artystów, naukowców, polityków, Ślązaków, którzy chcą pobyć w swojskim klimacie. Będziemy promować młodych
twórców, artystów, przedstawiać uznanych. Organizowane będą spotkania autorskie, wystawy, wernisaże, koncerty kameralne, recitale i biesiady przy muzyce regionalnej.

Fot. Marta Jura

AKTUALNOŚCI

Henryk Sławik – bohater na każdy czas
Wystawa światło – dźwięk – obraz.
Wernisaż 15 września 2014, godz.18.00

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godz.
10.00 do 14.00 i 16.00 do 18.00
W celu lepszej organizacji, termin – czas wizyty
w Domu Śląskim prosimy wcześniej uzgodnić. Telefon:
32 251 27 25, e-mail: domslaski@zg.org.pl
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Materiały prasowe Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich

Piekary Śląskie – Kopiec Wyzwolenia
W ubiegłym roku udało nam się uzyskać środki unijne na
projekt pod nazwą „Infrastruktura okołoturystyczna Kopca
Wyzwolenia”. Kilka miesięcy intensywnych prac i wreszcie
nastał oczekiwany przez mieszkańców Piekar Śląskich czas
skorzystania z efektów renowacji Kopca i dokonanej przebudowy jego otoczenia.

z lotu ptaka napis „Piekary Śląskie”. Wokół placu stanęły latarnie, a jego powierzchnię przecina linia z punktów
świetlnych, ukazująca kierunek Bazylika Kalwaria. Powstało
nowe podwyższenie dla imprez, z nową nawierzchnią, murkami z kamienia łamanego. Ustawiono nowy drewniany
krzyż oraz konstrukcję, która ma służyć jako ołtarz, trybuna

To pierwsza tak gruntowna modernizacja od czasu zakończenia budowy Kopca w 1937 roku. Warto pamiętać, że idea
budowy pojawiła się pod koniec XIX wieku dla upamiętnienia przemarszu wojsk Jana III Sobieskiego przez Piekary.
Pomysł zrealizowano dopiero w II Rzeczpospolitej, zaś dodatkowym impulsem do budowy kopca była wola i potrzeba
naszych przodków upamiętnienia trzech Powstań Śląskich.
– Zapraszamy do odwiedzania tego miejsca nie tylko przy
okazji świętowania ważnych wydarzeń historycznych, ale
zachęcamy również do skorzystania z wybudowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – mówi prezydent Piekar Śląskich Stanisław Korfanty. – To fantastyczne miejsce
dla naszych spotkań.
Teren wokół Kopca Wyzwolenia został gruntownie wyremontowany. Ulica „Droga do Kopca” została oświetlona,
odnowiono parking na 53 samochody. Plac przed Kopcem
wyłożono kostką betonową i granitową, która tworzy promieniście rozchodzące się łuki, ułożono także widoczny

lub scena i która może mieć zadaszenie i tył z materiału żeglarskiego. Po drugiej stronie placu jest miejsce, na którym
może stanąć scena przeznaczona do dużych imprez rozrywkowych – o czym można się było przekonać podczas weekendu otwarcia. Na inaugurację Kopca przewidziano występy
zespołów będących marką naszego regionu: Zespół Pieśni
i Tańca Śląsk, Anna Wyszkoni czy Kabaret Młodych Panów.

Obszar na którym znajduje się Kopiec wzbogacił się również o elementy sportowe i rekreacyjne: powstały ścieżki
spacerowe oraz trasa do nordic walkingu, są tu urządzenia
plenerowej siłowni, plac zabaw, stoliki szachowe z siedziskami oraz tzw. „wioska harcerska”, z możliwością rozbicia
namiotu. Na samym Kopcu ustawiono lunetę z której podziwiać możemy panoramę Górnego Śląska.
Dodatkową atrakcą jest iluminacja Kopca, który odtąd
widoczny będzie również nocą.
Koszt inwestycji to 2,5 mln zł, z czego 85 proc. to dofinansowanie unijne w ramach projektu „Zagospodarowanie
terenu i rozwój infrastruktury okołoturystycznej wokół Piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu”.
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DOBRZE
BRZMIĄCE
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Chorzów to oś metropolii,
która przyciąga jak magnes
ofertą rekreacyjną i kulturalną.
Największy w Pol sce park
miejski wraz z Planetarium,
Zoo, Wesołym Miasteczkiem,
teatr i liczne galerie, a także
lubiany deptak w centrum
z apet ycznym szl akiem
gastronomicznym odkrywają
przed mieszkańcami i gośćmi
najlepsze oblicze Śląskiego.
Miasto daje możliwość rekreacji,
regeneracji i nał adowania
pozytywną energią regionu. To
tutaj nabiera się wiatru w żagle,
rozpościera skrzydła i czuje
metropolitalną „pełnię życia”.

