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Czas na edukację 
regionalną

„Proszę Was: pozostańcie wierni temu dziedzictwu! 
Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! 
Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy! 
Przechowajcie to dziedzictwo! 
Pomnóżcie to dziedzictwo! 
Przekażcie je następnym pokoleniom!” 
Z przemówienia Jana Pawła II w Gnieźnie, 3 czerwca 1979

Edukację regionalną definiuje się jako proces kształ-
cenia i wychowania oraz kształtowania poczucia tożsa-
mości człowieka związanego ze swoją ziemią i kulturą. 
Można w tym zakresie regionalizować nauczanie, 
czyli wzbogacać obowiązujące programy nauczania 
treściami związanymi z regionem poprzez dodanie tre-
ści specyficznych dla regionu, albo nauczać regional-
nie, dobierając wartości i treści regionalne o charakte-
rze ogólnoludzkim.  Doceniając znaczenie tego procesu 
dla każdego człowieka, reforma oświaty z 1999 roku  
dała możliwość realizacji zajęć edukacji regionalnej  
w formie ścieżek edukacyjnych, między którymi zna-
lazła się Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe  
w regionie. Podstawa programowa określała treści  
i umiejętności, które powinny być realizowane na bie-
żących lekcjach, w blokach przedmiotowych lub na 
odrębnych zajęciach. Na tej podstawie powstało wiele  
autorskich programów opracowanych przez nauczy-
cieli pragnących poszerzać  wiedzę uczniów o historii, 
geografii, przyrodzie i dziedzictwie kulturowym „małych 
ojczyzn.” W wielu regionach kraju ożywiły się działania 
związane z budowaniem więzi emocjonalnych z miej-
scem zamieszkania, szukaniem własnych korzeni i wła-
snego miejsca na świecie, z ratowaniem dziedzictwa 
narodowego charakterystycznego dla danego regionu. 

Ostatnia reforma oświaty zniosła między inny-
mi międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne, w tym 
regionalną, która była przez ostatnią dekadę istot-
nym narzędziem ułatwiającym nauczanie o regionie.  
W tej sytuacji szczególna odpowiedzialność spoczywa 
na barkach samorządu na szczeblu lokalnym i regio-
nalnym. Obecnie, po kolejnej reformie programowej,  
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w systemie oświaty nie ma odrębnego przedmio-
tu o nazwie edukacja regionalna, a poszczególne 
treści regionalne znajdują się w podstawach pro-
gramowych różnych przedmiotów. 

W przypadku Górnego Śląska, którego histo-
ria znacznie różni się od dziejów reszty pań-
stwa polskiego, stwarza to istotny problem, który 
można krótko streścić jako nieobecność tre-
ści historycznych związanych z tym regionem  
w programach nauczania. Mniej wyraźny jest ten 
problem w przypadku innych przedmiotów powią-
zanych z nauczaniem o regionie, takich jak wiedza  
o społeczeństwie, geografia, język polski czy 
religia. Wsparciem środowiska nauczycieli-regio-
nalistów mogą być prace nad stworzeniem pierw-
szego górnośląskiego podręcznika do edukacji 
regionalnej oraz powołanie w ramach struktur 
Biblioteki Śląskiej Instytutu Badań Regionalnych. 
Szczególnie istotna wydaje się jednak rola samo-
rządu lokalnego, gdyż to właśnie gminy są orga-
nami prowadzącymi dla kilku tysięcy szkół i placó-
wek kulturalno-oświatowych.

Jedną z dziedzin szeroko pojmowanego dzie-
dzictwa jest język używany przez mieszkańców 
regionu, niezależnie od jego klasyfikacji – czy 
jest gwarą, dialektem czy językiem regionalnym. 
Ustawa o języku polskim mówi wprost o upo-
wszechnianiu szacunku dla regionalizmów  
i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi, co 
jest jedną z wymienionych form ochrony języka 
polskiego jako dobra narodowego. Językoznawcy 
zwracają uwagę na niewielki zasób współcze-
snych autentycznych tekstów pisanych językiem, 
którym posługują się mieszkańcy Górnego Śląska 
przy jednoczesnym zalewie tekstów stylizowanych  
na język tego regionu.

W tej atmosferze, po rozmowach z językoznaw-
cami i zainteresowanymi nauczycielami, w maju 
2015 r. powstał  Klub Regionalisty w Regionalnym 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji 
Pedagogicznej „WOM” w Rybniku. Parę miesię-
cy później grupa zajmująca się działaniami pro-
mującymi regionalizm zawiązała stowarzyszenie 
pod nazwą Demokratyczna Unia Regionalistów 
Śląskich (DURŚ) i zwróciła się do Prezydenta 
Miasta Rybnika z propozycją rozważenia możli-
wości wprowadzenia edukacji regionalnej do szkół  
w sposób bardziej zorganizowany. 

W tym celu w marcu 2016 r. odbyła się konfe-
rencja „Meandry edukacji regionalnej na Górnym 
Śląsku” pod patronatem Prezydenta Miasta 
Rybnika Piotra Kuczery   w Zabytkowej Kopalni 
Ignacy. Pokłosiem tej konferencji jest czaso-
pismo „Rechtor”, skierowane do  środowiska 
Górnoślązaków. Będzie ono propagować idee 
ochrony dziedzictwa kulturowego, a szczególnie 
języka – widziane oczami pracowników nauko-
wych, nauczycieli, miejscowych ludzi pióra i tych 
wszystkich, którym bliska jest idea regionalizmu. 
Materiały tu zamieszczane będą dodatkową pomo-
cą dla nauczycieli regionalistów. Stowarzyszenie 
DURŚ planuje uruchomienie w Internecie platfor-
my edukacyjnej z materiałami do edukacji regio-
nalnej na wszystkich etapach kształcenia. Może 
w przyszłości, przy współpracy wszystkich osób 
skupionych wokół tej idei, powstanie Centrum 
Edukacji Regionalnej w Rybniku? 

Oddając w Państwa ręce pierwszy numer 
naszego kwartalnika mamy nadzieję, że znajdzie 
on uznanie w oczach  naszych  Czytelników, któ-
rzy wkrótce mogą stać się jego współautorami.

Zespół redakcyjny
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Ponad tysiąc lat polskiej państwowości to budowa zrębów jednego 
z zachodniosłowiańskich państw, które znalazło się w kręgu cywiliza-
cji łacińskiej Europy, ale to również wejście w strefę zmagań o krainę 
nadodrzańską. Nazwa Śląsk dziś jest symbolem, który nie żyje już tylko 
według naukowego poznania, ale staje się także znakiem szukającym 
własnej tożsamości. Wyszedł z gmatwaniny niejasnych tropów, wiodą-
cych to tu, to tam. Śląsk jest łamigłówką jak poznanie znaczenia Ślęży 
i jej tajemniczych rzeźb. Owa nazwa to jeden z przejawów przenikania 
się różnych tropów. Czy Ślęża to słowo wywodzące się od pradawnego 
określenia ślęg – wilgotny teren, czy od nazwy rzeki, czy może plemię 
„niemieckich” Silingów nadało im tę nazwę. A może także ten czwarty, 
jakże niepoprawny wątek Ślęży – slyść – zejścia czy to z góry lub z gór 
otaczających granice Śląska od strony czeskiej (na bazie w sumie pięk-

ŚLĄSK POGRANICZA,
wymuszone 
czy naturalne 
zjawisko? Tropy 
wielowątkowego 
dziedzictwa 
dawnych czasów.

Bogdan Kloch
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Jan II Dobry, książę 
większej części 
Górnego Śląska, swój 
znak pośmiertnie 
nadaje księstwu i jego 
mieszkańcom. Błękit 
i złoto (żółć) to już od 
1532 roku własność 
Górnoślązaków. 

nej tezy prof. B. Czechowicza). Jak 
było naprawdę, nie dowiemy się 
zapewne nigdy, bo każda z tych 
wersji będzie miała za sobą oręż 
w postaci armii naukowców, auto-
rytetów, urzędów, państw, tradycji 
i narodów. 

Geneza nazwy, zanim u schyłku 
średniowiecza ogarnęła całą zie-
mię, została antycypowana, wtło-
czona jako wspólne wyznanie dla 
całości ziem od Zielonej Góry aż 
po Bielsko, zanim te jeszcze zro-
dziły się z tej dziwnej ziemi. IX–XI 
wiek – te rzymskie cyfry zamykają 
trzy stulecia niezwykłych zmagań, 
nie była to jednak matematyczna 
wyliczanka od roku 801 do 1100, 
lecz gdzieś w połowie wieku IX  

i gdzieś przed połową XII w., takie 
długie trwanie wczesnego pia-
stowsko-przemyślidzkiego śre-
dniowiecza na ziemiach plemion 
nadodrzańskich. W ciągu trzech 
wieków, nie licząc wcześniejszych 
wędrówek ludów, najazdów i pod-
bojów, w oczach badaczy, wtło-
czono to, co nazwano niegdyś – 
później – Śląskiem, w ramy zależ-
ności, wpływów lub oddziaływań 
Wielkich Moraw i początków 
chrześcijaństwa. Tak było z zagad-
kowym mnichem Osławem gorli-
wie nauczającym o Chrystusie po 
słowiańsku w Rybniku i okolicach. 
To znów włączono ziemie znane 
jako Śląsk w obręb monarchii cze-
skich Bolesławów, którzy „z pomo-

cą” Madziarów pozbyli się moraw-
skich książąt. Tu znów kolejny 
święty – biskup praski Wojciech, 
już nie taki obcy i anonimowy 
– balansuje na granicy czeskich  
i polskich dziejów. Jego wędrówki 
przez Śląsk nigdy nie zakończone, 
choć nie żyje już ponad 1000 lat 
(do dziś można się spierać, gdzie 
zawitał w górnośląskiej ziemi). 
Pięknie można go dostrzec na 
wzgórzu nieopodal opolskiego 
grodu i nurtu Odry. Nie można 
pominąć ciekawej, choć równie 
ideologizującej, tezy o podboju 
ziem aż do Odry, zanim je pod-
porządkowano Morawom, przez 
dumnego księcia Wiślan. Ale  
i lokalni książęta, nie znani, ano-

fot. Łukasz Kohut www.lukaszkohut.pl
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nimowi, swoich tajemnic strzegą 
najpilniej. Wreszcie ów Mieszko, 
władca tajemniczy, o którego dziś 
wiedzie się spory. Kim był, skąd 
przyszedł i czy był taki, jakiego 
chcemy go widzieć, czy był taki, 
jak opisują go skromne źródła, 
przez współczesnych badaczy 
wałkowane do tworzenia kolej-
nych opasłych tomów różnych tez. 
Może to on już w latach 80. X w. 

penetrował wschodni brzeg Odry 
(Wrocław i Opole). Pojawili się  
i Niemcy. Thietmar z Merseburga 
naszkicował coś więcej aniże-
li tajemniczy Geograf Bawarski,  
z jego plemionami, które miały 
żyć wzdłuż świętej rzeki Odry. Dał 
pamięci historycznej kraj Ślężan 
i Niemczę, którą zbudowali jego 
pobratymcy Nemczi, jak ich opisał. 

Duchowe drogi Śląska podążały 
różnymi szlakami. Chrześcijaństwo 
i jego materialna forma Kościół, 
myślę o tym, który dopiero powsta-
nie w ciągu X - XII w., jako  Ecclesia 
– wspólnota, był skierowany  
w cztery strony świata. Jedna 
część chrześcijaństwa śląskie-
go czerpała witalne soki życia 
duchowego z  morawskiego połu-

dnia - z Ołomuńca. Dwie kolej-
ne były skierowane  na zachód  
i wschód – do patronów dwóch 
narodów św. Wacława, księcia  
i męczennika  -do  Pragi i do św. 
Stanisława biskupa męczennika 
- do Krakowa (Kościół krakow-
ski również za współpatrona miał 
wspomnianego księcia). Na polu 
duchowo-ideologicznych zma-
gań pozostał jeszcze wrocławski  

św. Jan Chrzciciel. Głos wołające-
go na pustyni, szalony głos pro-
roka prostującego ścieżki grzmiał  
z Wrocławia (w czterech lub wię-
cej językach), ale pieron (Perun) 
stanął do walki z nim, by posiać 
zgniłe pogańskie ziarno na gro-
dzie wrocławskim (pogańska 
reakcja z lat 20. i 30. XI w.). Gdy 
nastał pustka po pogańskiej reak-
cji  albo ziarno nauki Chrystusa 
powoli gdzieś się tliło, wędro-
wali tu mnisi z Tyńca, Jędrzejowa, 
Pforty, by dać nowe życie. 

Zapomniany czas XI w. dał 
Magnusa, może potomka anglosa-
skiego króla Harolda II, i dał  postać 
w cieniu – Piotra Włostowica – 
Dunina – Duńczyka, może wręcz 
własnego księcia. Choć mógł on 

być Obcy, lecz mocno już wrośnię-
ty w tę ziemię.  Jest i Zbigniew, ten 
starszy z łona kobiety bez prze-
szłości, syn Władysława Hermana, 
i Bolesław III, brat „niewłosny”,  
w polskiej historiografii obarczo-
ny „krzywymi ustami”. I znów dwa 
lub trzy oblicza. Siła władzy mili-
tarnej młodych Piastowiców i siła 
romańskiego Ołbina (św. Michała  
i Wincentego) w kręgu Piotra  
i jego 77 kościołów  dała owoce.  
Czy aż 77 razy włączył lud tej 
dziwnej ziemi w krąg romańskiej 
kultury, czy tylko 7 razy (co może 
być bliższe prawdy), tego do końca 
nie wiemy. Lecz nawet jeżeli był 
jeden ołbiński raz, to wystarczył, 
by nie mieć kompleksów wobec 
świetnych romańskich centrów 
życia religijnego i kulturalnego 
nad Renem, Mozą, w Prowansji czy 
dalekiej Anglii.

Bolesław III Krzywousty – jakiż 
to piękny książę, śląski książę, 
korzeń, z którego tu wszystko 
wyrosło ! Niemiecki na wskroś 
kronikarz Hirschbergu (Jeleniej 
Góry) w XIX w. jego obdarzył 
prawem założenia tego mia-
sta, co pozwoliło współczesnym 
nam zaaklimatyzować się w te 
jakże nietatrzańskie Sudety 
(Riesengebirge). Bolesław III, 
pół Czech, pół polski-piastowski 
książę, dał tej ziemi tej ziemi 
syna - księcia Władysława. Jakaż 
ironia losu. Władysław z ruskiej 
księżniczki i ci inni jego „bracia”  
z niemieckiej księżniczki. Po 
tych śląskich  - z ruskiej księż-
niczki - przejdzie w 900 później 
ruska nawała w krwawym roku 
1945, bo ci będą już Nemczi, choć  
o swoich królewskich – piastow-
skich korzeniach będą pamiętali 
aż po łoże śmierci Jerzego IV 
Wilhelma. Drudzy odejdą stąd, 
bo choć z niemieckiej księżniczki, 
staną się domem królewskim, któ-
rego pamięć będzie kontynuowa-
na, jako wieczna walka, „Wieczny 
Grunwald” zmagań o to, czym jest 
prawdziwa polskość. 

Walter z Malonne za bratem 

Mapa Śląska według Martina Helwiga z XVI w.
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przybył do Płocka na Mazowszu, 
tu poznał inną mowę i stąd 
ruszył na zachód. We Wrocławiu 
zaszczepił dalekie światy. To 
nie tylko ów biskup, ale i inny 
legendarny Walon Wawrzyniec 
Angelus – pierwszy śląski Anioł 
– szukał kruszców, dając początek 
bergmańskiemu stanowi. 

Ale świetny świat XIII wieku 
otumanił tę ziemię, jak widok 
najpiękniejszego krajobrazu 
i zapachów wiosny po ciepłym 
majowym deszczu. Henrykowie 
dostojni kroczą w orszaku ksią-
żąt Europy. Przyjaciele władców, 
fundatorzy, wizjonerzy, budowni-
czowie, ale też i ludzie z krwi  
i kości, śmiertelni. Henryków, 
pisany w księdze, przez niemiec-
kiego z mowy mnicha z polską 
żoną czeskiego chłopa Kwiecika 
wpisany na wieki: „Day acz ja 
pobruszę…”, mówił Czech do żony  
z polskiej – polańskiej równinnej 
strony na wschód od Czeskiej 
Kotliny. Wokół Kwiecika rozsiadło 
się mnóstwo postaci, z czeskiej, 
bułgarskiej, merańskiej strony. 
Rycerze z Miśni, chłopi i rzemieśl-
nicy, zasadźcy z Flandrii zaludniali 
opustoszały jeszcze nie do końca 
Śląsk. Ci ostatni zakładali, kopali, 
odwadniali, zagospodarowywali 
Opole i Racibórz. Choć nie Niemcy 
wtopili się w ich krajobraz kultu-
rowy, choćby tylko w świadomości 
tych, którzy z nimi tu obcowali. 
Ale byli też i niemieccy osadnicy 
zasiadający na pięknych nasło-
necznionych terenach pomiędzy 
Koźlem a Głogówkiem. Spotkali 
się z lokalnym żywiołem, zmiesza-
li się z nim tworząc nową jakość 
lub trwali obok siebie. 

Byli i książęta oraz ich idee. 
Idee całkiem światowe. Kto dziś 
pamięta, że nie tylko piękny, 
rycerski trubadur Henryk IV Prawy, 
spoglądający z karty Kodeksu 
Manesse, był w żywiole cesarskie-
go świata. Władysław, jego dale-
ki krewniak z Opola i Raciborza, 
lansował idee, które dostrzegał 
na dalekiej Sycylii w pięknym 

królestwie króla Manfreda, cesar-
skiego potomka Sztaufów. To on 
znów, mając Wincentego z Kielczy, 
dominikanina, wpływał na roz-
wój kultu św. Stanisława Biskupa  
i także na ideę piastowskiego 
zjednoczenia w nowym Królestwie 
Polskim, które nastało bez Śląska. 

 Władcy z przydomkami i bez, 
o których prócz badaczy niewielu 
pamięta, szli służyć w różne stro-
ny Europy, to jak współczesny mi 
człowiek ze Śląska idący w świat. 
Władysław II Opolczyk – na Węgry 
i do Krakowa, choć ostatecznie 
wróg Jagiellonów, to jego dzie-
dzictwo ruskie dało Polsce owoce 
wielkości cywilizacji sarmackiej. 
I to on ofiarował inny dar, a ten 
przecież znalazł się w kopii po 
przeróbkach w małym Pszowie. 
Clarus Mons stała się domem 
ruskiej ikony „Czarnej Madonny”, 
gdzieś nieopodal śląskiej grani-
cy. Inni spoglądali na Pragę – 
Przemysł I Noszak z Cieszyna czy 
Jan II Żelazny z Raciborza, ale ten 
nie był już po mieczu Piastem. 
Jednak jego przodkowie książę-
ta Opawy Mikołaj I  i Mikołaj 
II, poprzez więzi krwi włączyli 
Przemyślidów do świata śląskie-
go, którego stali się integralną 
częścią aż po swój kres. 

Wiek XIV i XV to powolne 
przebudzenie. Książęta brze-
scy szukają swoich korzeni jako 
nasi pierwsi archeolodzy i to im 
wyśni się „Kronika książąt pol-
skich”. Choć nie są już tam, skąd 
– jak mniemają – przyszli, ale są 
z królewskiego polskiego rodu. 
Jednak ród obumiera. Gasną 
linie jak kolejne świece. Te, które 
trwają, wplatają się w silniejsze 
związki z Czechami, z domem 
Brandenburskim, przed którym 
niespodziewanie dla wielu otwo-
rzyła się wielka kariera. 

Nie są już tylko tym, co im 
dała przeszłość i świetność daw-
nej dynastii. Okrzepli i nabierają, 
niepewni swych kroków, nowej, 
autonomicznej tożsamości. Jan 
II Dobry, książę większej czę-

ści Górnego Śląska, swój znak 
pośmiertnie nadaje księstwu  
i jego mieszkańcom. Błękit i złoto 
(żółć) to już od 1532 roku wła-
sność Górnoślązaków. 

Kultura późnego średniowie-
cza, tak pięknie rozkwitła na Śląsku, 
nadaje mu to właśnie imię, tak 
jak i Górny Śląsk. Renesans, choć 
chodzi w parze z reformacją, nie 
daje się wepchnąć w świat upad-
ku całej przeszłości. Pogranicze 
kultur, choć nasiąka luterański-
mi nowinkami od zachodu do 
Wrocławia, Świdnicy czy Legnicy 
i od wschodu do Pszczyny, Żor,  
a od południa do Cieszyna  
i Bielska, to zachowuje w uśpieniu 
świat monastyczny, który odrodzi 
się w baroku. Stąd płynęła pamięć 
i piastowska, i nowa w kręgu 
cesarsko-habsburskiego maje-
statu. Johann Scheffler – Anioł 
Ślązak, luteranin i syn luterań-
skiego mieszczanina z Krakowa – 
na innowierczym Śląsku staje się 
katolickim duchownym o mistycz-
nym obliczu. Nawet Gerhart 
Hauptmann pięknie napisał, iż  
w każdej wsi śląskiej są obok 
siebie dwa kościoły – luterański  
i katolicki. Te dwa płuca, choć 
jakby z innych ciał, razem wdy-
chały to, co przyniósł im los. 

Na koniec pewien herbarz  
z początków rządów może ostat-
niego średniowiecznego roman-
tyka na tronie pruskim Fryderyka 
Wilhelma IV, gdzie tytułuje się on 
pruski król ostatnim „Suwerennym 
księciem śląskim”, nim pożarły tę 
ziemię romantyczno-narodowe 
uniesienia Polaków i Niemców. 
Świat się zmienił, a August 
Scholtis wołał do Górnoślązaków 
obu języków: Cóżeście sobie 
nawzajem uczynili! Zapomniany 
świat między niemieckimi a pol-
skimi czasy na czeskim pograni-
czu w slonskiej godce, jak to pięk-
nie ujął Henryk Waniek w symbo-
lu nieznanego i zapomnianego 
Śląska w „Wyprzedaży duchów”.
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fot. Adam Przewoski
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ORTOGRFIA  
I GRAMATYKA ŚLĄSKA. 
REFLEKSJE 
JĘZYKOZNAWCZE

Referat będzie poświęcony aktualnym pro-
blemom dyskusyjnym, dającym się zauważyć na 
obecnym etapie prac kodyfikacyjnych języka ślą-
skiego w kontekście jego ewentualnego wprowa-
dzenia do szkolnej językowej edukacji regionalnej.

Problemy ortograficzne powoli jednak schodzą 
na drugi plan i istotne stają się kwestie gramatyki, 
stylu i literackiego poziomu publikacji po śląsku. 
Tu zaś dochodzi do pewnego rozdwojenia:

1) na piśmiennictwo, które można by nazwać 
tradycyjnym, pieczołowicie obchodzącym się  
z mową starszych pokoleń, poszukujących 
językowej „czystości”;
2) piśmiennictwo nowe, odchodzące od lokal-
nych tradycji, kreujące nową ponadlokalną 
normę, konstruktywistyczne, upowszechnia-
jące niekiedy niekonsekwentnie i anarchicznie 
neologizmy leksykalne, nowe formy fleksyjne, 
słowotwórcze. 
Tworząc nowe gatunki tekstów, pisarze pró-

bują wypracowywać nowe wzorce stylistyczne.  
Z punktu widzenia badacza standardu autor wyra-
ża pewne obawy o jakość materiałów i pomocy 
dydaktycznych.

Z drugiej strony podkreślić trzeba prawo lokal-
nej społeczności do nadawania swojej mowie 
nowych kształtów, odpowiadających nowym funk-
cjom i sytuacjom.

W zakresie ortografii podstawowe jest pytanie, 
co aktualnie obowiązuje i który model ma być 
przyjęty. Ilościowo przeważają publikacje Marka 
Szołtyska, który w ostatnich latach stosuje jeden 
tylko znak różny od alfabetu polskiego: o – dosłow-
nie pochylone, ponieważ pisane kursywą i boldem 
o na oznaczenie śląskiego fonemu /ȯ/ (lub: /ů/). 
Być może to jest wystarczające minimum.

Oprócz kwestii stosowania znaków alfabetu 
„ślabikorzowego” istotne są kwestie gramatyczne. 

Do kategorii gramatycznych, w których zaobser-
wowałem rozchwianie czy wręcz zmianę normy  
w stosunku do użyć dawniejszych, spontanicznych, 
notowanych przez K. Nitscha (1939) i A. Zarębę (red., 
1961), należą:
1) rozszerzanie dystrybucji końcówki -e  

w rzeczownikach żeńskich. Wobec sygnalizo-
wanej m.in. przez Syniawę (2010: 59 – studni 
zam. studnie) ekspansji ogólnopolskiej koń-
cówki -i 
Godka Klachuli [nie: Klachule – A.C.] 
(„Kocynder” 1920, nr 12, Bytom, 10 listopada, 
s. 6); Łutopiec spod Fojtuli (Pilch 2006: 74), ale: 
„kroczała cestó koło Wymule”, następuje reak-
cja hiperpoprawnościowa, wywołana jednak 
brakiem pełnej znajomości systemu, a tym bar-
dziej umiejętności bezrefleksyjnego, a zgodne-
go z dawniejszym stanem (tradycją językową) 
użycia języka opisaną w Dialektach polskich 
Śląska. Końcówka -e pojawiała się w rzeczow-
nikach miękkotematowych z mianownikową 
końcówką -a i -å: „Dop. na -΄e powszechny 
jest w tematach niegdyś podniebiennych na 
całym Śl.: košule, ḿile, kuźńe, marekf΄e, pšyń-
ice, ul΄ice, Gole, Libůḿe, Bystršice, I̯åśyńice, 
paraf΄ii̯e (...) cel. – miejsc. nie wykazuje żadnych 
odstępstw od języka literackiego” (Nitsch 1939: 
118).
W rzeczownikach żeńskich zakończonych  
w mianowniku na spółgłoskę (końcówkę zero-
wą) -e występuje w kilku z pierwotnymi tema-
tami *-ū- i innych, które mają oboczne postaci 
mianownika z -a: „dop. l. p. na -΄e: krf΄e (...), 
marχf΄e, Půnv́e, groble (...). Natomiast na -i: fśi, 
spov́eʒ́i, maštål΄i, Kuopańi” (Nitsch 1939: 119).
I tu właśnie mamy do czynienia z procesa-
mi innowacyjnymi. Mianowicie końcówka -e 
dopełniaczowa rozszerza się:

Artur Czesak
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a) na dopełniacz rzeczowników żeńskich twar-
dotematowych:
Tyla rzeczy sie wydarzylo w tym roku, smierc 
moich kochanych rodzicow, ktorzy poszli oba  
w ciagu jednego tydnia. Moja dzioucha co 
mi uciykla do Argentyne [podkr. A. C.] i dali 
tam siedzi... mo przyjechac nazot w marcu. 
Proponujom ji robota w Meksyku i mysla ze 
dugo w doma niy usiedzi (S.R., zarchiwizowa-
na informacja z korespondencji internetowej, 
14.11.2007).
b) na dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowni-
ków żeńskich miękkotematowych z końcówką 
zerową innych niż wyżej wymienione: „Myni 
zowiście, wiyncyj dobrocie (Karwot 2006: 72); 
Zdrzymnół-ech sie koło gałynzie... (Stefan 
Owczarek, ur. 1949, Ornontowice, Widera, red., 
1986: 40).
c) na miejscownik liczby pojedynczej, co poja-
wiało się już w dwudziestoleciu międzywojen-
nym:
w Polonije, w drukarnie „Polska Zachodnia” 
21.04.1934, s. 6;
Minister Kwiatkowski będąc w depresyje,
Kazał wywieźć złoto do Aleksandryje (wiersz 
Jakuba Kani [Warszawa, Warszawa...]; cyt. za 

Bednorz, red., 1966: 203);
Pioter przeca znoł Ponboczka, kedy jeszcze 
we Ziymie Świyntyj w kupie z dwienastoma 
apostołami wszyndzie łazioł, na świynte nauki 
dowoł pozor i na cuda zaglądoł (Szołtysek 
2001: 12).
V tyj zjymje znalezjoono jurz njy minerou, nale 
sjvjadoomje uksztautovane rynkoom czovjeka 
vyroby broonzove, narzynjdzja, bronj a uozdo-

by (http://portal.katowice.pl, 13.08.2007,);
Wtynczos bōły rodzōne trzi politikery, kerzi we 
I tajle XX storoczo mieli srogi ańflus na dziōnie 
Ślōnska. (...) Memorioł we kwestyje niyprzino-
leżytoście Kreja Cieszińskigo naszrajbowoł tyż 
prominyntny a znony we cołkim welcie, ciesziń-
ski ekonom a jurista Edward August Schroeder 
(Jerczyński 2015).
Co ciekawe, to samo zjawisko obserwuję  
w piśmiennictwie i gwarze Podhala (Być nom 
przi nodziyje (Hodorowicz 2008: 218) oraz w 
literackiej kaszubszczyźnie (Gôdczi ò historie, 
„Pomerania”, môj 2015, s. 65)1. 

2) rozszerzenie zakresu użycia końcówki -o (-ŏ) 
<-- (*-ā) w rzeczownikach rodzaju nijakiego.
Stan historyczny jest znany: „Zakończenie *-ii̯e, 
stpol. -ˊē […] Dop. l. p. kończy się na -ˊå, zaś 
mian. l. mn. na -ˊa: do śńådańå, skåzańå, do 
v́eśelå obok dva kåzańa, dva spańa, ʒ́v́yrža” 
(Nitsch (1939: 115-116).
Zrozumiałe mogą być wahania wynikające  
z niedostatecznej korekty i wpływu języka 
polskiego na tekst tworzony lub dotwarzany  
w wersji śląskiej jako wtórnej:
–1774 – rok powstania gruby (...) Do wykonania 
tego ważnego zadanio trzeba by powołać fun-
dacyjo (...) Ksionżki te trzeba by łopracować, 
zatwierdzić do naucania i wydać (Kowol 2007).
w czasie kozania (Simonides, red., 1967: 103)
Nazywōm się Klaudiusz Kaufmann i je żech 
Ślōnzołkym – nie Ślōnzokym, bo moja muter 
urodziōła sie w Łopolskim, a łōni tam przeca goł-
dajōm, a niy godajom i besto joł tyż barzi gołdōm 
niż godom, choć żech się urodziōł w Gliwicach. 
To, co sam bajecie czytać, to je tako prōba zmie-
rzynia sie ze ślōnskościōm (chopwkuchni.pl,  
Ō mie).
Współcześnie zaś rozszerza się użycie tej 
dopełniaczowej końcówki na:
a) mianownik liczby mnogiej rzeczowników  
na *-ьi̯e:
Momy fest w zocy, że łopisali tyż nasze i Wasze 
staranio sie ło godka ślonsko na portalu nate-
mat.pl (gryfnie.com).
Pozdrowiynio dlo moigo chopa Szymona i cery 
Bogumiły. Kochom Wos! (Facebook, Radio 
Fest, 8.02.103)2.
b) dopełniacz rzeczowników nijakich z daw-
nymi tematami na *-en-, czego również daw-
niej nie notowano, gdyż panowała końcówka  
-a: raḿyńa, z raḿůna (Nitsch 1939: 116): „siy-
miynio” (Szołtysek 2002: 22). 
Gdy dostrzegłszy takie wystąpienia także  
w książce Dante i inksi M. Syniawy (2014), 
zadałem w Internecie pytanie wprost:
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Drodzy Górnoślązacy, jaki jest dopełniacz licz-
by pojedynczej rzeczowników, które odpowia-
dają polskim wyrazom plemię, ramię, brzemię, 
imię, ciemię, a także cielę, źrebię?,
otrzymałem odpowiedź od internauty o nicku 
czowiek:
Jo bych to ôdmiyniōł podobnie jak w polskij 
godce – plymiynio, ramiynio, brzemiynio, imiy-
nio/miana, ciymiynio, cielyńcio. Na ramiã żech 
znod taki słowo „pleco” w dykcyjōnorzu. A imiã 
to u mie „miano” i to ôdmiyniōm choby „dobro” 
(czesak.blog.pl, 12.12.2014).

3) zaburzenia w zakresie alternacji samogłosek 
pochylonych i jasnych na przykładzie o (ŏ, å):
Przyczyn pojawiania się tych odchyleń może 
być wiele. Mogą to być błędy korektorskie. Gdy 
jednak zjawisko staje się seryjne i kategorialne, 
trzeba widzieć w nim raczej odbicie procesów 
innowacyjnych oraz braku czynnej znajomości 
systemu, do czego przyczynia się zanik prze-
kazu międzypokoleniowego i częstego używa-
nia swojej gwary domowej przez osoby publi-
kujące teksty śląskie. Również i te wahania 
miały swoje antecedencje przed wojną, skoro 
obecne są w zbiorach S. Ligonia. Zaburzenia 
w zakresie repartycji i alternacji samogłosek 
jasnych i pochylonych (a ściślej mówiąc: ich 
kontynuantów) dotyczą:
a) postaci bezokolicznika, gdzie pojawia się -oć 
zamiast -ać:
No bo gdzież mógłby powiedzieć o sobie, że 
mówi gwarą ktoś, kto jak ja, pewnie nigdy nie 
będzie potrafił tak pięknie „godoć”, jak wielu 
moich kolegów, o starszych osobach już nie 
wspominając. Tymczasem okazało się, że dla 
osób z wcale nie tak odległych rejonów Polski 
to, w jaki sposób mówię, to gwara! Moi kole-
dzy Ślązacy wybuchali serdecznym śmiechem, 
kiedy im o tym opowiadałem (Głogowski 1997: 
36).
b) czasu przeszłego czasowników w rodzaju 

żeńskim i niemęskoosobowym:
S krugulcym przijechoły gołambie s kadzidłym, 
Emanuel Mojza, Ptajsie wesely, Dolna, pow. 
strzelecki; zapisał Ludwik Kozołub, „Kwartalnik 
Opolski”: 1965, z. 3, s. 101-103.
c) zaimków:
α. nasz i wasz;
A we nŏszyj kolekcjŏ mŏgecie znŏlyźć tyż 
inksze treski. Kerŏ jest wŏszym faworytym? Jŏ 
ôsobiście przajã małymu maszketnikowi (http://
gryfnybajtel.pl).
β. „zwrotnego”:
Wziyni ze sia tasza (Grynicz, Roczniok 2010: 
30).
d) inne:
D. Simonides (1984: 80) w przekazie przez 
siebie zanotowanym w Janowie (Katowice) 
konstruuje narrację, nie zważając na językowe 
prawdopodobieństwo. Nie ma ona cech ani 
języka mówionego, ani pisanego, np. zdrowaś-
ki odmawiała , pokozywała  mi sine poski na 
całym ciele .
A wielaście to nazbieroły tych pie-
niędzy? (Simonides, red., 1967: 101) 

1 Rzecz wymaga szerszego, monograficznego historycz-
nojęzykowego ujęcia, na które nie ma miejsca w niniejszej 
publikacji.

2 Zwróćmy uwagę, że część powyższych zjawisk ma szerszy 
zasięg etno- i geograficzny. Można je odnotować nie tylko 
na Górnym Śląsku, ale także na Podhalu. Wobec braku kor-
pusu nie można oczywiście formułować jakichś ostrych tez, 
ale zdaje się, że u podstaw może leżeć zaburzenie poczucia 
fonetycznej pewności, „normy” gwarowej, która występuje 
w sytuacji pokoleniowej ciągłości i stałego używania gwary 
przez kolejne pokolenia. Tymczasem wyrazisty – różny od 
(ogólno)polskiego dopełniacz z kontynuantami *ā (śl. -o, -ou̯, 
-åu̯, -au̯; podh. -o, dawniej -å) okazuje się podświadomie tak 
atrakcyjny, że przechodzi do mianownika liczby mnogiej.
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4) Liczne inne zmiany dotyczące słowotwórstwa 
przymiotników i rzeczowników oraz składni  
i neologizacji.

W „nowym” pisanym języku śląskim mamy 
współcześnie do czynienia nie tylko z tendencja-
mi zachowawczymi, pieczołowitym odtwarzaniem 
gwary swojego „zakątka” (por. Rucki [1999]), nie 
tylko z zabiegami standaryzacyjnymi opieranymi 
na danych dialektologicznych, jak w przytacza-
nych tekstach Towarzistwa „Danga” czy zalece-
niach poprawnościowych M. Syniawy, ale także ze 
śmiałym używaniem form nowych, poszerzaniem 
możliwości składni języka pisanego przez odrywa-
nie jej od schematów „mówionych” i transpono-
wanie składni pisanej polszczyzny, niekiedy języka 
niemieckiego (gdy niektórzy z piszących usilnie 
umieszczają orzeczenia na końcu) . 

Nową tendencją jest podawanie form przy-
miotnikowych w formie niemieckiej, nie zawsze 
dokładnej, nierzadko niezgodnej z rodzajem okre-
ślanego rzeczownika bądź wręcz w formie przy-
słówkowej:

Na links zajtach, na tych ku pary, mocie teksta 
ôrginal, a na recht zajtach, na tych niy do pary, 
teksta podug kan[ōn]ōw (...) (A. Roczniok, Ôd 
wydawce, [w:] Steuer 2012: 3).

Przyimek ku w zasadzie w całej Słowiańszczyźnie 
wymaga celownika, a w niektórych nowych tek-
stach jest podstawiany za polski przyimek do  
i stawia się po nim dopełniacz.

Ta garść przykładów ma na celu pokazanie, 
że problem kształtowania normy języka literatury 
edukacji jest procesem złożonym. Oczywiście 
zwykle decyzje społeczności, działania wydaw-
nicze i edukacyjne wyprzedzają refleksje języ-
koznawcze, a językoznawcy wydają się dzielić 
włos na czworo i spowalniać, niemniej pragnę 
zwrócić uwagę, że wprowadzanie do szkoły ślą-
skiej edukacji językowej to sprawa wielkiej wagi. 
Oby pozytywna energia i synergia działań spo-
łecznych, nauczycielskich i samorządowych nie 
zostały narażone na odrzucenie przez uczniów  
i ich rodziców ze względu na formę.
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HAŁDA – OBCY 
CZY SWOJSKI 
ELEMENT KRAJOBRAZU?

Renata Dulias

Hałdy są najbardziej charakterystycznym ele-
mentem krajobrazu obszarów górniczych. Niemal 
przy każdej kopalni na świecie powstawały skła-
dowiska skały płonnej, zdjętego nadkładu czy 
odpadów przeróbczych. W Europie od czasu 
rewolucji przemysłowej usypano setki hałd, naj-
więcej w zagłębiach węglowych. Pojawienie się 
hałd przyniosło różne zagrożenia dla przyrody – 
zanieczyszczenie powietrza, wód, gleby, zniszcze-
nie roślinności, a mimo to dla pokoleń górników  
i ich rodzin krajobraz z hałdą był i jest krajobrazem 
swojskim – oczywistą konsekwencją funkcjono-
wania kopalni żywicielki. 

Do połowy XX wieku hałdy formowano na 
kształt wysokich stożków o bardzo stromych sto-
kach, dopiero w następnych dekadach na szeroką 
skalę tworzono hałdy stołowe. Obecnie odpady 
składowane są na nieregularnych zwałowiskach 
centralnych, w tym w nieczynnych wyrobiskach 
po eksploatacji piasku. Do podstawowych zagro-
żeń związanych ze składowaniem kamienia doło-
wego należą pożary, które na hałdach mogą trwać 
dziesiątki lat. Hałdy o stromych stokach są niesta-
bilne i narażone na procesy grawitacyjne – obrywy 
i osuwiska. Przyczyną osunięcia może być też 
wybuch gazów. Ze względu na ubogi grunt hałdy 

zasiedlane są przede wszystkim przez drzewa 
pionierskie – brzozy, osiki i wierzby. Część zwało-
wisk jest rekultywowana – wyrównywana, pokry-
wana warstwą urodzajnej ziemi i obsiewana trawą. 
Przez dziesiątki lat materiał składany na hałdach 
był traktowany jako odpad. Dzisiaj wykorzystuje 
się go, między innymi jako kruszywo do budowy 
dróg i autostrad oraz utwardzania nawierzchni. 
Przykładowo, z hałdy kopalni „Marcel” pozyska-
no w 2010 roku 750 tysięcy ton kruszywa. Hałdy 
niejednokrotnie były inspiracją twórców. Pojawiają 
się na obrazach malarzy, na przykład Pawła 
Wróbla czy Ewalda Gawlika, w filmach Kazimierza 
Kutza „Sól ziemi czarnej”, „Perła w koronie” czy  
w słynnym „Angelusie” Lecha Majewskiego. 

 Mamy więc hałdę – formę antropogenicz-
ną, która z jednej strony negatywnie oddziałuje na 
środowisko przyrodnicze, ale z drugiej strony jest 
swojskim elementem w krajobrazie i symbolem 
górniczej przeszłości regionu. Nie ulega wątpliwo-
ści, że wiele hałd wybitnie szpeci krajobraz i jest 
źródłem różnych zanieczyszczeń, ale nie ulega też 
wątpliwości, że część hałd po odpowiednim zago-
spodarowaniu mogłaby być swoistym wyznaczni-
kiem tożsamości regionalnej. 

W Zagłębiu Ruhry rozpisano szereg konkursów 

fot. Marcin Łukasiewicz
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na zagospodarowanie hałd. Projekty zrealizowane 
przez wybitnych planistów, architektów i artystów 
są teraz wizytówką i atrakcją turystyczną regionu. 
Przykładowo, na hałdzie Haniel w Bottrop powstał 
amfiteatr dla 800 widzów, w którym wystawiane 
są opery. Na hałdzie Hoheward w Herten utwo-
rzono prawie 20 km dróg spacerowych i reali-
zowany jest park astronomiczny – dotychczas 
powstało horyzontarium i zegar słoneczny. Na 
szczycie hałdy Rheinpreußen w Moers wzniesio-
no górnikom pomnik, mający kształt największej 
na świecie lampy górniczej, jest to jednocześnie 
platforma widokowa. Na hałdzie Prosperstraße  
w Bottrop utworzono najdłuższy na świecie kryty, 
całoroczny stok narciarski o długości 640 m. Hałda 
Oberscholven w Gelsenkirchen pełni dwie funk-
cje – religijną, bo odprawiane są tu nabożeństwa 
majowe, oraz ekonomiczną, gdyż postawiono na 
niej dwie turbiny wiatrowe o wysokości 100 m.

Na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 
wiele projektów zagospodarowania hałd z różnych 
przyczyn zostało zaniechanych. Najbardziej spek-
takularną formą zagospodarowania terenu pogór-
niczego było utworzenie Wojewódzkiego Parku 
Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Częściowo 
zrealizowano projekt rewitalizacji hałd kopalni 

„Piast” w Bieruniu. Wokół pięciu hałd ukształto-
wano spiralne ścieżki prowadzące na ich szczyty. 
Koncepcja zakładała rozwój funkcji rekreacyjnej, 
ale nie osiągnięto tego celu. W Sosnowcu na zre-
kultywowanej hałdzie utworzono stok narciarski. 
W regionie organizuje się też coraz więcej imprez 
z hałdą w tytule: „Od hałdy do kultury”, „Kolorowa 
hałda”, „Hałda Jazz”, „Hołda Race”. 

Postgórnicze, postindustrialne społeczeństwa 
Europy Zachodniej zrealizowały szereg udanych 
projektów utrwalenia hałd w krajobrazie jako ele-
mentów dziedzictwa kulturowego, symboli gór-
niczej przeszłości z jednoczesnym nadaniem im 
nowych funkcji – rekreacyjnych, kulturalnych, reli-
gijnych, naukowych, ekonomicznych. Dla hałd 
regionu śląskiego nie opracowano spójnej wizji 
zagospodarowania. Część jest rozbierana na cele 
budowlane, część rekultywowana w standardowy, 
inżynierski sposób. Wydaje się, że dla najwięk-
szego obecnie zagłębia węglowego Europy należy 
opracować koncepcję „osadzenia” wybranych 
hałd w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej.  
W dyskusji i pracach koncepcyjnych powin-
ni uczestniczyć wszyscy – planiści, architekci, 
naukowcy, samorządy terytorialne, przedsiębiorcy 
i mieszkańcy. 
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KNEDEL,
SIEMIENIOTKA,
AINTOPF

dr Aldona Urbanek

– rzecz o kodzie 
kulinarnym 
jako  jednym 
z najtrwalszych 
wyznaczników 
tożsamości 
społecznej 
na Śląsku.

Problematyka artykułu obejmuje trzy zakresy tematyczne. Pierw-
szym jest zjawisko tożsamości etniczno-kulturowej na Śląsku, dru-
gim – zagadnienie kulturowego oraz historycznego wpływu na akt 
kulinarny w kontekście tożsamości kulturowej mieszkańców Śląska, 
trzecim – skalarność i prototypowość procesów społecznych w róż-
nego rodzaju sytuacjach. Przedmiotem syntezy są sposoby kultu-
rowego i językowego postrzegania Śląska poprzez pryzmat tradycji 
kulinarnych i próba repliki na pytanie, czy występują kuchnie naro-
dowe, regionalne, czy też są wyłącznie utrwalonym konstruktem teo-
retycznym, zapisanym w świadomości określonej grupy społecznej. 
Celem bezpośrednim jest uwidocznienie systemu funkcjonowania 

fot. André Robillard
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najważniejszych czynników ma-
jących wpływ na tożsamość ku-
linarną wspólnoty pogranicza.

Pojęcie tożsamości, wprowa-
dzone w latach pięćdziesiątych 
XX wieku przez Edgara Erikso-
na i George’a Meada,  przyna-
leży do zasadniczych koncepcji 
społeczno- kulturowych. Nie 
jest ono konstruktem niezmien-
nym, lecz stale zmieniającym 
się, gdzie jednostka ukształto-
wana przez rzeczywistość sama 
wybiera rolę społeczną, którą 
chce pełnić. Sens tak rozumia-
nej tożsamości widoczny jest w 
definicji Roberta Morina, który 
podkreśla, iż wszyscy jesteśmy 
istotami wielotożsamościowy-
mi, łącząc tożsamość rodzinną, 
lokalną, regionalną, narodową 
i religijną. Wzrastający kryzys 
tożsamości jest obecnie siłą 
napędową jej badania, ale i re-
definiowania1. Pełna definicja 
tożsamości określa ją jako świa-
domość siebie i jest pokłosiem 
szacunku wobec dziedzictwa 
przodków oraz kultywowania 
podstawowych wartości.

Podczas szerokiej dyskusji 
nad nową tożsamością paneu-
ropejską, a jednocześnie lokal-
ną – nad tożsamością naszych 
małych ojczyzn, które współ-
tworzą Unię Europejską, poja-
wiła się koncepcja bliskiej każ-
demu człowiekowi tożsamości 
kulinarnej. Naturalną reakcją 
na narastającą globalizację jest 
poszukiwanie nietradycyjnych 
sposobów określania swojej in-
1 T. Edensor, Tożsamość narodowa, 
kultura popularna i życie codzienne, 
Kraków 2002, s. 68

dywidualności i niepowtarzal-
ności na poziomie wszystkich 
grup, począwszy od mikro po 
makro grupy. Wszechobecna 
popkultura fast-foodów pro-
wadzi do unifikacji tożsamości 
kulturowej, wreszcie do elimino-
wania jej regionalnych wyznacz-
ników – zapachów, smaków, 
etykiety stołu. Tymczasem po-
trzeba stabilności i tęsknoty za 
wspólnotą dowodzi nadrzędną 
funkcję domu2. Poczucie przy-
należności społecznej najlepiej 
wyrazić poprzez ideę domu jako 
miejsca komfortu: wygody, bez-
troski, bezpieczeństwa, zacisza 
i intymności. Jest też tym miej-
scem, gdzie rozgrywa się życie 
codzienne, a w efekcie zacho-
dzi transformacja spożywania 
pokarmów w wytwory kultury.  
Kuchnia sprzyja poczuciu bli-
skości, a także generuje kon-
kretne mechanizmy biesiadno-
ści. Przede wszystkim jednak  
u podstaw funkcjonowania 
domu leży potencjał emocjonal-
ny, generowany przez postrze-
ganie zmysłowe oraz zakorze-
nienie tych odczuć w pamięci. 
Czy zatem tożsamość narodo-
wa tkwi w tym, co banalne i co-
dzienne? Z pewnością tak. Po-
jęcie tożsamości jest zbyt płyt-
ko osadzone w codzienności, 
w aktywności danej wspólnoty. 
Postulatem historyków z francu-
skiej szkoły Annales w badaniu 
rzeczywistości było uwzględnia-
2 W. Żarski, Tożsamość kulinarna na 
Śląsku, [w:] M. Ursel, O. Taranek-
Wolańska [red.], Śląskie pogranicza 
kultur, t. 1, Wrocław: Oficyna 
Wydawnicza ATUT, 2012, s.169

nie wszystkich sfer ludzkiej ak-
tywności, również tych odnoszą-
cych się do życia codziennego. 
Do połowy lat sześćdziesiątych 
XX wieku spożywanie posiłków 
traktowano zasadniczo jako za-
gadnienie czysto biologiczne, 
co najwyżej jako temat książek 
kucharskich i poradników dla 
gospodyń. Również w bada-
niach kulturoznawczych poja-
wiało się sporadycznie, wywołu-
jąc nierzadko u twórców pewne 
kompleksy. Za sprawą autorów 
nowoczesnych badań kulino-
graficznych, takich jak: Claude’a 
Levi-Straussa, Mary Douglas, 
Norberta Eliasa nastąpił przełom 
w podejściu do sfery jedzenia. 
W Polsce również  etnografowie 
i historycy pozostawiali proble-
matykę kulinarną w kręgu kultu-
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ry materialnej. Tę swoista lukę 
uzupełniają współczesne opra-
cowania zbiorowe, np. Oczywi-
sty urok biesiadowania (1998), 
Smak biesiady (2000), Wokół 
stołu i kuchni (1994), W kuchni  
i za stołem (2003), oraz monogra-
fia Justyny Straczuk Cmentarz 
i stół (2006). Badacze dziejów 
kuchni podkreślają, że kuchnie 
nigdy nie stanowiły konstrukcji 
zamkniętych – zawsze odzwier-
ciedlały różnice regionalne, oby-
czajowe, czy religijne. Historia 
ludzkości i jej kultury jest sko-
relowana ze zmianami sposo-
bów odżywiania. W tle żywności 
wyrastały cywilizacje i ścierały 
się imperia, z jej powodu  usta-
nawiano prawa i zdobywano 
wiedzę. Tożsamość kulinarna to 
połączenie dwóch sfer: mate-

rialnej i duchowej, a one deter-
minują perspektywę społeczną, 
psychiczną i ekonomiczną oraz 
kulturową. Zatem kod kulinarny 
należy do jednych z najtrwal-
szych wyznaczników wzoru toż-
samości grupowej, społecznej  
i narodowej3.

Wielokulturowość Górnego 
Śląska i jej wpływ na kształto-
wanie się tożsamości regionu 
jest faktem społecznym, które-
go podstawę stanowią mniej-
szości narodowe i etniczne  
o bardzo zróżnicowanej kultu-
rze, współtworzące ścisły kultu-
rowy pejzaż regionu. W historii 
Śląska widać wyraźnie krzyżo-
wanie się i wzajemne oddziały-
wanie kultury polskiej, czeskiej 
i niemieckiej. Ale należy też nie 
3 Tamże, s. 171

zapominać o wpływach żydow-
skich, jak i elementach kultu-
ry romskiej4. Historia każdego 
regionu odbija się jak w zwier-
ciadle w jego kuchni. Rozpocz-
nijmy zatem tę podróż pełną 
smaków od czasów najdawniej-
szych. O sposobach odżywiania 
się ludności zamieszkujących 
Śląsk w epokach średniowie-
cza i odrodzenia dowiadujemy 
się w głównej mierze z opisów 
relacjonujących uczty książęce 
oraz mieszczańskich przepi-
sów kulinarnych, odnalezionych  
w rozprawach z drugiej połowy 
XIII wieku. Nowe źródła pojawia-
ją się wraz z rozpowszechnia-
niem się przekazów podróżni-
czych i pamiętników, w których 
opisy biesiad, a nierzadko ca-
łych jadłospisów goszczą coraz 
częściej. „Podstawą pożywienia 
średniowiecznych chłopów ślą-
skich były przetwory zbożowe, 
z których przyrządzano polewki 
i podpłomyki. Uprawiano żyto, 
jęczmień i pszenicę. Do przy-
rządzania zup wykorzystywa-
no warzywa ogrodowe – bób, 
groch, kapustę, cebulę, czo-
snek. Jadłospis uzupełniało 
mięso kurczaków i gęsi, ostre  
i łagodne sery, czasem dopra-
wiane ziołami. Sosy, przyrządza-
ne najczęściej z chleba i cebuli, 
gościły na stołach zamożniejsze-
go chłopstwa”5. Pierwszy moc-
4  M. Szczepański, A. Śliz, Dylematy 
regionalnej tożsamości. Przypadek 
Górnego Śląska [w:] Śląsk, nr 10, 2010 
s. 19
5  W. Żarski, Tożsamość kulinarna 
na Śląsku, [w:] M. Ursel, O. Taranek-
Wolańska [red.], Śląskie pogranicza 
kultur, t. 1, Wrocław: Oficyna 
Wydawnicza ATUT, 2012, s.175

fot. Allie Dearie
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niejszy akcent kuchni niemiec-
kiej odnotowujemy już w okresie 
Piastów śląskich, kiedy proces 
kolonizacji zwiększył liczbę lud-
ności niemieckiej w miastach 
i na wsi, a także w klasztorach 
żeńskich i męskich. Częściej też 
posługiwano się językiem nie-
mieckim oraz otaczano rycer-
stwem i duchowieństwem nie-
mieckim. Wtedy też zadomowił 
się obecny do dnia dzisiejszego 
na Śląsku zwyczaj spożywa-
nia piwa. Najstarszy dokument 
wzmiankujący o piwie w Polsce 
to kronika Thietmara z Mersebu-
rga, opisująca historię Niemiec  
i Polski na przełomie IX i X wie-
ku. Przełomowe znaczenie  
w ujednoliceniu produkcji piwa 
w browarach odegrał wydany  
w 1516 roku przez Wilhelma IV 
Wittelsbacha niemiecki nakaz 
czystości piwa. Bawaria stała 
się w ten sposób wzorem dla 

całego browarnictwa. Na Śląsku 
warzenie piwa zgodnie z regułą wy-
pracowaną w Bawarii, pojawiło się 
wraz ze zgromadzeniami zakon-
nymi: benedyktynami i cystersa-
mi. Już Leszek Biały, nie zamierza-
jąc brać udziału w krucjacie, tłu-
maczył się papieżowi, że nie może 
wybrać się do kraju, w którym nie 
ma piwa. Na Śląsku piwowarstwo 
zaczęło się rozwijać od XII wieku 
w miastach, ale i w większych go-
spodarstwach. W Polsce ceniono 
piwa śląskie, o czym kronikarz 
Marcin Bielski zapewniał, pisząc: 
„Piwa mają dobre”6. Natomiast  
w słynnym klasztorze cysterskim 
w Rudach w XIV wieku wymie-
niono nawet z imienia uzdolnio-
nego piwowara - brata Jana7. Na 
początku XVII wieku na Śląsku 
6 R. Kincel, Gliwice – miasto chmielu 
i piwa.„Zeszyty Gliwickie” 1991 T. 20, 
s. 185. 
7 S. Różański: Zarys dziejów 
piwowarstwa gliwickiego. Gliwice 2006, 
s. 32.

warzono cztery  gatunki piwa. Do 
sprzedaży przeznaczano piwo 
jasne (Weissbier), oparte na sło-
dzie pszenicznym lub miesza-
nym ze słodem jęczmiennym, 
lub piwo ciemne (Schwarzbier), 
oparte wyłącznie na słodzie jęcz-
miennym z dodatkiem żytniego8. 
Pozostałe dwa gatunki piwa były 
nienajlepszej jakości i przezna-
czano je do spożycia na miejscu 
w browarze. Piwo drożdżowe 
(Hefenbier) określane było jako 
mętne, niesklarowane. Najbar-
dziej popularnym gatunkiem było 
piwo równie słabej jakości, tzw. 
stołowe (Tischbier)9.

W codziennym menu Śląza-
ków gościły przede wszystkim 
kasze: jaglana, jęczmienna  za-
zwyczaj gotowane na osolonej 
wodzie z dodatkiem masła. Ni-
colaus von Hennefeld w swoim 
dziele Silesiographiae Henaliana 
z 1704 roku wzmiankuje, iż je-
dzenie na Śląsku jest bardziej 
wykwintne niż u innych ludów10. 
8  J. Kruczek: O piwowarach 
i browarach pszczyńskich. 
Pszczyna 1989, s.32. 
9  Tamże, s. 32
10  G. Wawoczny, Kuchnia raciborska. 
Podróże kulinarne po dawnej i obecnej 
ziemi raciborskiej, Racibórz 2005, s. 216
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Na śląskich dworach, jego zda-
niem, panuje obfitość i wykwint-
ność, która góruje nad niejed-
nym stołem książęcym. Na sto-
łach uboższej ludności podsta-
wowymi daniami gotowanymi 
były krupy jęczmienne, gryczane 
oraz żytnie. Na wschodzie Gór-
nego Śląska dominowały kasze 
jaglane i owsiane oraz grysiki 
jęczmienne. Powszednie były 
breje z krup pszennych oraz 
żytnich, prażone kluski z mąki 
jęczmiennej, zupy mleczne, po-
lewki oraz groch. Jadłospis na 
stałe uzupełniały kluski. W zimie 
szczególną rolę odgrywała ka-
pusta – najczęściej gotowana  
z mięsem wieprzowym, jako 
naturalne uzupełnienie tłusz-
czu, białka oraz węglowoda-
nów. Latem gotowano słodzone 
zupy owocowe, jedzone zwykle 
z chlebem. Dietę uzupełniano: 
ogórkami, rzodkwią, cebulą, 
pietruszką i sałatą. Na deser 

serwowano strucle i ciasta pie-
czono na maśle i drożdżach, nie 
dodawano jednak jajek, dlate-
go też ciasto było wyrośnięte, 
ale nie pulchne. Wysoko ocenił 
kuchnię śląską Lucjan Malinow-
ski w Zarysach życia ludowego 
na Szląsku: „Pożywienie Szlą-
zaków jest bardzo obfite i zdro-
we. Oto jest dieta Szlązaka: na 
śniadanie piją kawę z mlekiem 
i jedzą chleb z masłem. Kawa 
(kafej) nie jest tu zbytkownym 
napojem; na Szląsku Górnym 
piją ją powszechnie, nawet pa-
chołki i dziewki. Obiad koło go-
dziny pierwszej w południe skła-
da się z polewki, mięsa i sałaty, 
lub zsiadłego mleka z kartoflami. 
Jedzą z jednej miski, gospodarz 
z rodziną i służbą razem. Koło 
godziny czwartej na podwie-
czorek dostają chleb z masłem  
i z wybornym serem. Wieczór 
kolacja gotowana. Chleb wszę-
dzie jest biały, czarnego razo-

wego nigdzie na Szląsku nie wi-
działem”11. W tygodniu, jedzono 
wielokrotnie tę samą potrawę. 
Jadłospis zmieniał się w nie-
dzielę i dni świąteczne. 

Kolejne zmiany w strukturze 
społecznej, kulturze i zwycza-
jach przynosi podporządkowa-
nie księstw górnośląskich Ko-
ronie Czeskiej, które włączyło te 
ziemie w strefę kultury czesko-
-niemieckiej, gdzie język czeski 
obowiązywał do XVIII wieku,  
a od XVI wieku towarzyszył mu 
język niemiecki. W wyniku wo-
jen śląskich w XVIII wieku zie-
mie górnośląskie znalazły się 
w zdecydowanej większości  
w granicach Prus, które nie 
zmieniły wielokulturowości tej 
ziemi, zamieszkiwanej przez 
Polaków, Niemców, Morawian 
(Czechów) i Żydów. Okres in-
dustrializacji Górnego Śląska 
11  Tamże, s. 218



20  • „Rechtor” FORUM REGIONALISTÓW ŚLĄSKICH  •  www.e-rechtor.edu.pl

powoduje coraz większy napływ 
ludności niemieckiej, zatrudnia-
nej jako kadra techniczna, na-
uczyciele oraz kupcy12. Życie 
Polaków, Niemców, Czechów  
i Żydów w bliskim sąsiedztwie 
na Górnym Śląsku, podobnie 
jak cały górnośląski świat, zmie-
niało swój status z upływem 
kolejnych wieków i lat. Liczne 
źródła dziewiętnastowieczne  
i późniejsze – zarówno polskie, 
czeskie jak i niemieckie – opi-
sują śląską kuchnię regionalną 
jako tłustą, obfitą i ciężka. Na 
kulinarnej mapie Polski wyróż-
nia się swoją specyfiką i sma-
kiem. Kuchnia śląska była w tym 
czasie niemalże samowystar-
czalna, a produkty spożywcze 
pochodziły z własnych przydo-
mowych ogródków. Bywały jed-
nak okresy, iż dieta była skrom-
na i niejednokrotnie monotonna. 
Spożywano te same potrawy  
w ciągu dnia, a nawet tygodnia. 
Przeważały kartofle okraszane 
słoniną z kiszką (czyli kwaśnym 
mlekiem). Potrawy mięsne przy-

12  L. Szaraniec, Wielokulturowość 
Górnego Śląska, Muzeum Śląskie 

2007, s. 7

rządzano na święta lub z okazji 
uroczystości rodzinnych, tak 
ważnych dla Ślązaków. Różnice 
w sposobie odżywiania się na 
wsi i w mieście zanikły dopiero 
w XX wieku. 

Na skutek ruchów migracyj-
nych dochodzi do przemiesza-
nia zwyczajów kulinarnych róż-
nych środowisk i regionów. Na 
Śląsku jednak w dalszym ciągu 
dominuje przywiązanie do ro-
dzimej tradycji, wypracowanej 
przez pokolenia. Sposób odży-
wiania niemalże na równi z gwa-
rą pełnią podstawową funkcję 
społeczno-kulturowa, będącą 
jedną z cech tożsamościowych 
Śląska. „Jedną z kulinarnych 
odrębności Śląska były zupy 
jedzone na śniadanie. Do ulu-
bionych należały: żur, wodzion-
ka, ścierka, zacierki ze słoniną, 
germuszka oraz owsianka. Je-
dzone były z plackami ziemnia-
czanymi, pieczonymi na blasze 
bez tłuszczu, albo z chlebem 
razowym lub żytnim z masłem. 
Typowo śląską potrawą śniada-
niową jest tzw. fuła, przyrządzo-
na ze zmielonej pszenicy, pra-
żonej na tłuszczu z dodatkiem 

mleka. Obok produktów roślin-
nych chętnie jedzono nabiał. 
Najczęściej używanym tłusz-
czem było masło, zastępowa-
ne tłuszczami roślinnymi tylko 
w okresach postu. Smakosze 
kuchni śląskiej podkreślają wa-
lory gęstych zup, ze względu na 
dużą ilość zasmażki. Z najpow-
szechniejszych wymienić na-
leży żur żeniaty z ziemniakami, 
żurek ze śmietaną albo z ma-
ślanką, zupę grochową z kiszo-
ną kapustą, fasolową z octem, 
kwaśnicę, kapuśniak z kiszonej 
lub białej kapusty, zwany parzy-
brodą, oraz z żeberkami i wte-
dy nazywany kozibrodą, bioło 
zupa zwana aintopf, grzybionka 
ze świeżych grzybów”13. Popyt 
na żur wzrastał w okresie po-
stu, wtedy też był sporządzany 
w wersji postnej, na specjalnym 
zakwasie, przygotowywanym  
z litra przegotowanej wody, dwu-
dziestu dekagramów pszennej 
mąki razowej, skórki razowego 
chleba i czosnku. Kiszenie żuru 
następowało w kamiennym na-
czyniu, zwanym bunclokiem14. 
Na drugie danie podawano naj-
częściej karminadle15 z mięsa 

wołowo- -wieprzowe-
go, golonkę z kapustą 
i grochem, płucka na 

13  W. Żarski, Tożsamość 
kulinarna na Śląsku, [w:] 
M. Ursel, O. Taranek-
Wolańska [red.], Śląskie 
pogranicza kultur, t. 
1, Wrocław: Oficyna 
Wydawnicza ATUT, 2012, 
s.177
14  Tamże, s. 177-178.
15  Spotykane są również 
określenia: karbinadle oraz 
kardinadle
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kwaśno, gulasz z serc, duszoną 
kiszoną kapustę oraz krupnioki 
smażone z cebulą.  „Tłuszczu 
i nabiału dostarczała hodowla 
bydła, trzody, drobiu, królików  
i gołębi”.16 W piątki i dni postne 
podawano ryby – najczęściej 
dorsz, pstrąg i śledzie, zwane 
tutaj harynkami. Popularne były 
nie tylko śledzie marynowane, 
rolmopsy, lecz także sojki ze śle-
dziami, placuszki śledziowe oraz 
sałatka śledziowa. Zdaniem Ju-
lity Ćwikły, etnografa z muzeum 
w Raciborzu, mieszkańcy ziemi 
raciborskiej preferowali goto-
waną wieprzowinę. Niedziela  
i dni świąteczne były okazją do 
jedzenia bardziej wykwintnego. 
Przygotowania rozpoczynały 
16  I. Białas, Tradycje kulinarne 
[w:] Ludowe tradycje. Dziedzictwo 
kulturowe ludności rodzimej w 
granicach województwa
śląskiego, pod. red. B. Bazielich, 
Wrocław-Katowice 2009, s. 217−218.

się już w piątkowy wieczór, od 
pieczenia ciasta. Na śniadania 
jedzono zwykle gotowaną kieł-
basę domową z chlebem, ma-
słem i musztardą. W zamożnych 
domach podawano kawę natu-
ralną, w uboższych zbożową. 
Na obiad serwowano regionalny 
specjał: roladę wołowa, modrą 
kapustę i kluski śląskie, uwa-
żane za typowo śląskie danie, 
tymczasem upowszechniło się 
ono dopiero w XIX wieku. Jada-
no również pieczoną kaczkę lub 
kurczaki, schab sztygarski, pie-
czeń huzarską lub pieczonego 
królika17. Do tego zielona sałata, 
kiszona kapusta albo mizeria. 
Ambicją śląskiej gospodyni było 
jednak, aby dania się zbyt często 
nie powtarzały, stąd wiele prze-
17  G. Wawoczny, Kuchnia raciborska. 
Podróże kulinarne po dawnej i obecnej 
ziemi raciborskiej, Racibórz 2005, s. 
219

pisów np. na jaskółcze gniazda 
− rolady z mięsa wieprzowego 
z dodatkiem gotowanych na 
twardo jajek, na ptaszki cielęce 
− delikatne rolady z mięsa cielę-
cego, i wiele rolad z mięsa wo-
łowego z różnymi farszami. Na 
stole w niedzielę pojawiały się 
także: pieczeń na kwaśno, zwa-
na huzarską, schab sztygarski 
− przeznaczony najczęściej na 
proszony obiad, a do tego klu-
ski śląskie lub też czarne, zwane 
polskimi, oraz modro kapusta18. 
„Na wieczerzę, tak jak na obiad, 
podawano potrawy gotowa-
ne, zazwyczaj żur z ziemniaka-
mi, kwaśne mleko z kaszą lub  
z tzw. bratkartoflami (smażonymi 
ziemniakami), kaszę ze słoniną. 
W latach 30. XX wieku zaczęto 
na kolację powszechniej jadać 
18  W. Sztabowa, Krupnioki i moczka, 
czyli gawędy o kuchni śląskiej, 
Katowice 1985, s. 99-102

Wodzionka
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chleb razowy ze smalcem, sma-
żonkę (jajecznicę), wędliny mię-
sne lub podrobowe własnego 
wyrobu, głównie kiełbasy, wą-

trobiankę, krupnioki czy salce-
son. Podawano także takie po-
trawy, jak szałot śląski (sałatka 
na bazie ziemniaków i kiszonych 
ogórków), placki ziemniaczane 
z kiełbasą lub boczkiem wędzo-
nym, jarmuż z kaszą i boczkiem 
wędzonym”19.

Najbardziej tradycyjny cha-
rakter zachowała wieczerza wigi-
lijna. Na przeważającym obsza-
rze Górnego Śląska podawano 
siemieniotkę. W tym celu siemię 
konopne zalewa się wrzątkiem, 

19  E. Łabońska, Śląska kucharka 
doskonała, Katowice 1990,, s. 113.

odcedza i ubija w stępie, aż od-
padną łuski. Następnie wypłu-
kuje się je wodą i odrzuca, a wy-
ciśnięte z nasion mleczko gotuje 

się i podprawia mąką. Doprawia 
się solą lub cukrem. Spoży-
wano również moczkę − deser 
przyrządzony z rozmoczonego 
w ciemnym piwie z suszonymi 
śliwkami piernika, np. w okolicy 
Pszczyny gęsty sos przygoto-
wywano z moczonego piernika 
z bakaliami. Na stole królowały 
makówki − robione z kawałków 
bułki wymieszanych z makiem  
z dodatkiem miodu i bakalii, ka-
pusta z grzybami, kasza jaglana 
z cynamonem i cukrem, jabłka 
pieczone z konfiturami, kompot 
z suszonych owoców, kompot 

z dyni z odrobiną octu, strucle 
z makiem, pierniki z marmola-
dą, ciasteczka orzechowe. Na 
południowych krańcach Raci-

borszczyzny, gdzie były silne 
wpływy morawskie, podczas 
wigilii podawało się między in-
nymi puczki (kluski drożdżowe) 
z makiem, polane przed poda-
niem roztopionym masłem lub 
posypane kakao bądź cukrem 
pudrem. Gdzieniegdzie na ziemi 
pszczyńskiej, w wiejskich rodzi-
nach, na wigilię był ryż na gęsto 
lub grysek (kasza manna), poda-
wane na słodko z cynamonem.20

20  M. Lipok-Bierwiaczonek, 
Codzienność i świętowanie – w 
rodzinie i w społeczności lokalnej 
[w:] Śląskie Prace Etnograficzne, t. 3, 
Ziemia pszczyńska, pod red. M. Lipok-
Bierwiaczonek, Katowice 2007, s. 120.

fot. U nos w doma na Nikiszu
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Najtragiczniejszy w rela-
cjach między ludnością pol-
ską, niemiecką, czeską i ży-
dowską okres to czas drugiej 
wojny światowej i lata tuż po 
jej zakończeniu. Wówczas to 
ludność niemiecką, zamiesz-
kującą ziemie Górnego Śląska, 
przesiedlono do Niemiec, a na 
terytorium Śląska zaczęła przy-
bywać ludność z terenów Polski 
centralnej i wschodniej. Górny 
Śląsk pozostawał zatem wielo-
kulturowym tyglem, „[…] w któ-
rym mieszały się doświadczenia 
kulturowe i historyczne ludno-
ści miejscowej[…] i napływowej 
ludności z centralnej i wschod-
niej Polski, przesiedleńców z te-
renów II Rzeczypospolitej wcie-
lonych w 1945 roku do ZSRR 
oraz repatriantów z Francji i Bel-
gii […] wraz z ludnością polską 
na Górny Śląsk przyjechali mię-
dzy innymi Ukraińcy przyznają-
cy się do polskości, jako że byli 
obywatelami II Rzeczypospolitej 
oraz Żydzi ze wschodnich tere-
nów Rzeczypospolitej”21 Tożsa-
mość kulinarna Śląska również 
zmieniła się po II wojnie świa-
towej, szczególnie w miejscach 
zasiedlonych przez Polaków, a 
zmuszonych do opuszczenia 
swych domów na Wschodzie w 
wyniku zmian granic na mocy 
konferencji jałtańskiej. Przyby-
sze osiedlili się nie tylko na te-
renach przedwojennego Śląska, 
ale przede wszystkim na jego 
części wchodzącej w skład tak 
zwanych Ziem Odzyskanych. 
21  L. Szaraniec, Wielokulturowość 
Górnego Śląska, Muzeum Śląskie 
2007, s. 7

Sąsiadami stają się przedsta-
wiciele różnych tradycji, obrzę-
dów, zwyczajów kulinarnych, 
o zróżnicowanej tożsamości 
etniczno-kulturowej. Do uświę-
conej tradycją kuchni śląskiej 
dochodzą nowe potrawy, nowe 
obyczaje i nowy wzorzec kultu-
rowy22. 

Na tle tak szerokiego kon-
tekstu kulturowego szeroko 
opisuje śląską tożsamość kuli-
narną Wera Sztabowa, autorka 
poczytnej książki kucharskiej pt. 
Krupnioki i moczki, czyli gawędy 
o kuchni śląskiej: „Mówiono mi 
– kuchnia śląska? Ależ ona wca-
le nie istnieje! A do mnie upar-
cie powracał obraz kuchni mojej 
babci: olbrzymi kredens zajmu-
jący prawie pół kuchni, zdob-
ny w papierowe koronki, grube 
fajansowe talerze z kwietnym 

22  W. Żarski, Tożsamość kulinarna 
na Śląsku, [w:] M. Ursel, O. Taranek-
Wolańska [red.], Śląskie pogranicza 
kultur, t. 1, Wrocław: Oficyna 
Wydawnicza ATUT, 
2012, s.170

niebieskim wzorkiem, buncloki 
ustawiane w równym szeregu 
na ławie, kwyrdloki wiszące nad 
piecem i nie bardzo zrozumiała 
dla mnie sentencja, pracowicie 
wyszyta przez ciocię Annę na 
śnieżnobiałej wykrochmalonej 
„zawiesce”, głosząca, że „Kto 
rano wstaje, temu Pan Bóg 
daje”.  Inne dziewczynki obwo-
ziły po osiedlowych uliczkach 
wózki z lalkami, a ja siedziałam 
na kuchennym stołku i przyglą-
dałam się babci, jak „zarabia” 
ciasto na kołaczyki, układa na 
płatach mięsa plasterki boczku 
i smaruje je sowicie musztardą, 
a potem białą nitką zawiązuje 
zgrabne podłużne rolady; jak 
uciera ziemniaki na czarne klu-
ski i sieka czerwoną kapustę na 
modry szałot. A cóż to dopiero 
były za kulinarne przeżycia, gdy 
zbliżały się święta. Wtedy w ca-
łym domu pachniało wszystkimi 
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piernikowymi wonnościami: 
anyżkiem, cynamonem, wanilią, 
kolendrą, goździkami, imbirem. 
W wanience pluskały się ryby, 
w rondlu smażył się na miodzie 
mak do makówek i gotowała 
się Moczka”23. To najbliżsi, a nie 
przepisy podane w książkach 
kucharskich decydują o tożsa-
mości kulinarnej regionu, domu, 
rodziny.

W latach 70. ubiegłego wie-
ku z terytorium Górnego Śląska 
wyjechała liczna grupa ludności 
autochtonicznej, osiedlając się 
w przemysłowych ośrodkach 
Westfalii i Północnej Nadrenii. 
Wraz z tą ludnością wyjecha-
ła, już wtedy skromna liczebnie 
mniejszość żydowska, zmierza-
jąca do krajów Europy Zachod-
niej, Stanów Zjednoczonych 
Ameryki lub do Izraela. Okres 
realnego socjalizmu w Polsce 
to spotęgowane wysiłki w celu 
ujednolicenia zróżnicowane-

23  W. Sztabowa , Krupnioki i moczka, 
czyli gawędy o kuchni śląskiej, 
Katowice 1985, s. 6

go pod względem kulturowym 
i narodowym Górnego Śląska. 
Pielęgnowanie tradycji przywie-
zionych, ale i starannie podtrzy-
mywanych przez mniejszości 
narodowe i etniczne odbywało 
się głównie w sferze prywatnej. 
Polska kultura narodowa była 
jedynym w pełni akceptowa-
nym dobrem publicznym, której 
przewagi nie mogły zakłócić kul-
tury mniejszości narodowych. 
Dopiero wejście Polski w okres 
transformacji stworzył atmosferę 
pluralizmu kulturowego, którego 
rezultatem jest dzisiejsza wielo-
kulturowość. „Górny Śląsk ewo-
luował od stanu zróżnicowania 
kulturowego, poprzez pluralizm 
kulturowy, do stanu wielokul-
turowości. To faza obiektywnej  
i publicznej działalności na rzecz 
zachowania tożsamości etnicz-
nej i narodowej grup mniejszo-
ściowych. Region śląski stał się 
terenem kontaktu różnych kul-
tur otwarcie manifestowanych 
przez mniejszości narodowe  
i etniczne. To kulturowe zróżni-

cowanie wpłynęło na ukształ-
towanie tożsamości regionu 
śląskiego. Łączy ona w sobie 
zarówno płaszczyzny tradycyj-
nego rozumienia tożsamości, 
jak i będące efektem współcze-
snych procesów globalnych, 
które coraz wyraźniej zmierzają 
do unieważnienia terytorium”24. 
To mieszkańcy regionu śląskie-
go i niejednokrotnie ich bogate 
biografie współtworzą jego toż-
samość. Na specyfikę tej toż-
samości wpływają mniejszości 
narodowe, przede wszystkim 
niemiecka i śląska, nieco mniej 
czeska, romska czy żydowska. 
Dane Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Miesz-
kań z 2002 roku  wskazują,  
iż  odsetek ludności niepolskiej 
w województwie śląskim wy-
nosił 4%. Jest to zatem jeden  
z czterech najbardziej zróżnico-
wanych narodowo i etnicznie re-
gionów Polski25.

Górny Śląsk to terytorium 
pogranicza kulturowego, czyli 
region, w którym istnieje  świa-
domość społecznej odrębności, 
a powstały układ kultury stanowi 
wynik przenikania się licznych 
kultur i tradycji o zróżnicowa-
nej proweniencji26. W charak-
terystyce tożsamości etnicznej 
Ślązaków ważnym determi-
nantem staje się zasięg kuchni 
konkretnej grupy społecznej. 
Tożsamość etniczna wyrażana 

24  M. Szczepański, A. Śliz, Dylematy 
regionalnej tożsamości. Przypadek 
Górnego Śląska [w:] Śląsk, nr 10, 2010 
s. 19
25  Tamże, s. 19 - 20
26  Tamże, s. 19 - 20
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jest również w codziennym, ale 
i odświętnym przyrządzaniu po-
traw, uwarunkowanej tradycją, 
historią i stale zmieniającej się 
konwencji. Genezy obyczajowo-
ści aktu kulinarnego odnajduje-
my w tęsknocie za niezmiennym 
punktem odniesienia, odwołują-
cym się do domu, dzieciństwa, 
rodziny i ważnych wydarzeń  
z tego okresu. Zauważamy też 
korelację pomiędzy rodzajem 
pożywienia, sposobem biesia-
dowania, a sytuacjami społecz-
nymi uwarunkowanymi histo-
rycznie. „Jedzenie jako fenomen 
kulturowy staje się istotnym 
czynnikiem różnicującym i iden-
tyfikującym grupy społeczne 
i etniczne i mimo że należy do 
czynności codziennych, rutyno-
wych i powszechnych, wykazuje 
zdolność do symbolicznego wy-
rażania społecznej tożsamości 
biesiadników – klasowej, eko-
nomicznej, wiekowej czy płcio-
wej. Rodzina i dom najpełniej  
i najbardziej emocjonalnie de-
terminują upodobania i tradycję 
kulinarną i są jej najżywszym 
wspomnieniem. Doświadczenia 
kulinarne należą do najwcze-
śniejszych i najtrwalszych kon-
taktów etnicznych oraz czynni-
ków integracyjnych. Miernikiem 
stopnia integracji jest wymiesza-
nie i koegzystencja różnych tra-
dycji i preferencji kulinarnych”27. 

Trudno mówić o kuchni ślą-
skiej jako o homogenicznym 

27  W. Żarski, Tożsamość kulinarna 
na Śląsku, [w:] M. Ursel, O. Taranek-
Wolańska [red.], Śląskie pogranicza 
kultur, t. 1, Wrocław: Oficyna 
Wydawnicza ATUT, 2012, s.184

i zwartym systemie gastrono-
micznym. Ścierały się tu bo-
wiem kulinarne wpływy z róż-
nych stron świata: słowiańskie, 
niemieckie, czeskie, austriac-
kie, włoskie, a nawet tureckie. 
I wszystkie wywarły wpływ na 
kuchnię pogranicza. Nie ozna-
cza to jednak, że tradycyjne 
przepisy śląskie nie istnieją. Jak 
starałam się pokazać, jest ich 
nawet sporo, a potrawy według 
nich przyrządzane łączą w natu-
ralny sposób zawiłości kulturo-
we regionu. Do dnia dzisiejsze-
go najbardziej tradycyjny, a jed-
nocześnie najbardziej uroczysty 
posiłek w rodzinie śląskiej to 
niedzielny obiad, przypieczęto-
wany swoistym rytuałem. Biały 
obrus, lepsza zastawa niż na co 
dzień i nastrój, jako niezaprze-
czalny symbol łączności rodzi-
ny28. Czynnikiem decydującym 
o specyfice kuchni śląskiej i jej 
kulinarnej tożsamości jest klimat 
jej powstawania, postrzegany w 
kontekście kulturowym. Reflek-
sja nad tożsamością Ślązaków 
dokonywana przez pryzmat pro-
blematyki biesiadnej wymaga  
z pewnością antropologiczne-
go rozważenia, które umożliwi 
zrozumienie czynników jej iden-
tyfikacji w międzykulturowym, 
współczesnym otoczeniu. Tra-
dycje żywieniowe oraz próby 
ich wartościowania są zupełnie 
bezcelowe, bowiem nasze sma-
ki determinowane są wzorca-
mi kulturowymi, wynikającymi  
z długiej i bogatej tradycji różno-
rodnego Śląska.
28  Tamże, s.184
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JĘZYK KATALOŃSKI
i jego pozycja 
prawna 
jako model 
ochrony 
współczesnego 
języka 
regionalnego.

dr hab. Małgorzata Myśliwiec
(Uniwersytet Śląski)

Obecna debata dotycząca śląskiego etnolektu i kwestii edukacji re-
gionalnej skłania do przeanalizowania sytuacji dotyczącej tych probel-
mów w innych regionach europejskich. Doskonałym przykładem poka-
zującym pozycję języka regionalnego, zarówno pod względem regulacji 
prawnych, jak i pozycji języka regionalnego w systemie edukacji, jest 
kwestia języka katalońskiego. Jest to bowiem język regionu europejskie-
go, który jeszcze w XIX wieku posiadał głównie formę ustnego przekazu 
(choć istniały już piersze dokumenty świadczące o próbach jego zapi-
sywania), używanego w relacjach domowych i w tej formie przekazy-
wanego z pokolenia na pokolenie. Proces ten został jednak poważnie 
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zakłócony w okresie trwania rzą-
dów generała Franco w latach 
1939-1975. Podobnie bowiem 
jak śląski etnolekt w okresie PRL, 
język kataloński zaczęto brutal-
nie rugować z życia mieszkańców 
regionu. Posługiwanie się nim  
w relacjach z instytucjami pu-
blicznymi (w szkole, urzędach, czy 
sądach) było całkowicie zakazane,  
a przypadki jego zastosowa-
nia kończyły się poważnymi 
szykanami. Dominujący język 
kastylijski, który w Polsce po-
tocznie nazywany jest hiszpań-
skim, był także językiem awan-
su społecznego i zawodowego. 

Dzieła literackie, dokumenty,  
a także wszelkie formy komu-
nikacji w zawodach, uznawnych 
za społecznie prestiżowe, wią-
zały się z koniecznością posługi-
wania się językiem kastylijskim. 
W tej sytuacji kataloński zaczął 
być spychany do roli języka lu-
dzi prostych, niewykształconych, 
o niskiej kulturze ogólnej. Takie 
działania doprowadziły nie tylko 
do jego degradacji społecznej, ale 
także zapoczątkowały proces jego 
stopniowego zanikania. Wielu ro-
dziców bowiem, w obawie o losy 
swoich dzieci (niejednokrotnie 
bitych w szkole za posługiwa-

nie się językiem znanym z relacji 
domowych) i ich przyszłość za-
wodową zaprzestawali mówienia  
w domach po katalońsku. W poło-
wie lat siedemdziesiątych XX wie-
ku nad regionem zawisła groźba 
wymarcia własnego języka, który 
przez kilkanaście wieków stano-
wił jego kulturowe bogactwo.

Dopiero po śmierci generała 
Franco i rozpoczęciu przemian 
demokratycznych w Hiszpanii re-
gionalni politycy z całą stanow-
czością postanowilli zawalczyć  
o odrodzenie języka katalońskie-
go. Niniejsze opracowanie ma na 
celu pokazanie jak tego dokona-
no i uświadomienie, że brak in-
stytucjonalnej opieki ze strony 
podmiotów, sprawujących władzę 
polityczną oraz pozostawienie 
języka regionalnego poza strefą 
oficjalnej edukacji jest prostą dro-
gą do wymarcia każdego języka,  
w tym także języka regionalnego. 

Językiem katalońskim nie moż-
na się było oficjalnie posługiwać 
w czasach frankistowskich. Dlate-
go w okresie dyktatury liczba osób 
mówiących w tym języku, a nawet 
tylko go rozumiejących, drastycz-
nie zmalała. Dopiero po uchwale-
niu Konstytucji w 1978 roku i za-
twierdzeniu statutów autonomii 
poszczególnych regionów, liczba 
osób znających i rozumiejących 
język kataloński zaczęła rosnąć.  
U progu XXI wieku posługiwało 
się nim 7 300 000 osób, a rozu-
miało ponad 9 800 000. Ponadto 
poza historycznym  obszarem ka-
talońskojęzycznym, język ten był 
używany przez ponad 200 000 
osób, jako język relacji domowych.

Odrodzenie miejscowego ję-
zyka nie oznaczało tylko poja-
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wienia się wielkich dzieł w nim 
tworzonych. Kataloński stawał się 
ponownie językiem ludności, za-
mieszkującej ten region. Do jego 
spopularyzowania przyczynił się 
bez wątpienia rozwój lokalnej 
prasy. W XIX wieku rozpoczęto 
prace nad ujednoliceniem kata-
lońskich zasad gramatycznych  
i ortograficznych. Powstały także 
pierwsze słowniki języka kataloń-

skiego. 
Pierwszy etap normalizacji 

językowej miał polegać na pro-
mocji języka katalońskiego i miał 
podlegać kontroli regionalnego 
rządu. W tym celu program (…) za-
kładał przyznawanie specjalnych 
stypendiów, przeznaczonych na 
prowadzenie badań nad językiem 
i kulturą tego regionu, nagradza-
nie najlepszych dzieł literackich, 
opracowań historycznych i geo-
graficznych, a także programów 

audiowizualnych, mogących przy-
bliżyć katalońską kulturę. Zgod-
nie z założeniami programu wy-
borczego (…), władze regionalne 
miały wspierać tworzenie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, 
które przybliżałby język i kulturę 
katalońską. Podejmowanie tych 
działań miało doprowadzić do 
upowszechnienia języka i miej-
scowej kultury wśród wszystkich 

mieszkańców Katalonii. Należy 
przy tym podkreślić, że politykom 
(…) w szczególny sposób zależało 
na dotarciu do tych mieszkań-
ców regionu, którzy przybyli tam 
już w wieku dorosłym, a także do 
osób, które nie miały możliwości 
uczenia się języka katalońskiego  
w czasach frankistowskich. 

Zaprezentowany w 1980 roku 
program przywrócenia języko-
wi katalońskiemu pozycji języka 
tego regionu, zakładał powrót 

do tradycyjnych nazw gmin, ulic, 
placów, dzielnic, osiedli, etc. Poli-
tycy (…) uważali, że powinny one 
odzyskać oryginalne, katalońskie 
brzmienie. Zgodnie z wysuniętymi 
postulatami, nad przywracaniem 
owych nazw miał czuwać Instytut 
Studiów Katalońskich (l’Institut 
d’Estudis Catalans), będący naj-
wyższym autorytetem w sprawach 
dotyczących języka katalońskiego.

Uchwalenie ustawy o norma-
lizacji językowej w Katalonii było 
olbrzymim sukcesem rządzącej 
wówczas koalicji Convergència  
i Unió. Wiele postulatów, przed-
stawionych przez nią w programie 
wyborczym przed wyborami do 
Parlamentu Katalońskiego, znala-
zło bowiem swoje odbicie w prze-
pisach poszczególnych artykułów 
tego dokumentu. Lecz przyjęcie 
owej ustawy oznaczało zaledwie 
zamknięcie kolejnego etapu w dą-
żeniach do nadania językowi kata-
lońskiemu odpowiedniej pozycji 
prawnej. Stworzenie możliwości 
uruchomienia pewnych procedur 
było punktem wyjścia do dalszych 
działań, które musiał podjąć regio-
nalny rząd. Celem prowadzonej 
przez niego po 1983 roku polityki 
językowej stało się wprowadzenie 
w życie postanowień przyjętych  
w przedstawionej ustawie.

Problem innych języków hisz-
pańskich, będących obok kasty-
lijskiego językami urzędowymi 
w poszczególnych wspólnotach 
autonomicznych, zgodnie z ich 
statutami, stał się elementem 
programu wyborczego, zaprezen-
towanego przez CiU przed wybo-
rami do Kortezów Generalnych, 
które odbyły się 22 czerwca 1986 
roku. Wysunięto wówczas dwa 
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główne postulaty, dotyczące poli-
tyki językowej. 

W pierwszym rzędzie zazna-
czono, że bogactwo języków i kul-
tur hiszpańskich powinno stać się 
przedmiotem szczególnej ochrony, 
zgodnie z założeniami art. 3.2. Kon-
stytucji. Dlatego politycy CiU po-
stulowali przyjęcie odpowiednich 
regulacji prawnych, gwarantują-
cych możliwość używania języków 
regionalnych przez organy admini-
stracji państwowej w poszczegól-
nych wspólnotach autonomicznych. 

Drugim elementem programu 
wyborczego, przedstawionego 
przez CiU w 1986 roku, była kry-
tyka prac rządu w zakresie prowa-
dzenia polityki kulturalnej. Polity-
cy tego ugrupowania uważali bo-
wiem, że jednym z jej podstawo-
wych celów powinno być dążenie 
do rozwoju różnorodnych kultur  
i języków państwa, do czego ów-
czesny rząd nie przywiązywał 
większej wagi. Dlatego koalicja CiU 
zaproponowała w swoim progra-
mie, aby rozwiązać ministerstwo 
kultury, jako instytucję zbędną,  
i przekazać wszystkie kompeten-
cje władz centralnych, związane 
z polityką kulturalną państwa, 
wspólnotom autonomicznym. 
Przyjęcie takiego rozwiązania 
miało doprowadzić do zwiększe-
nia uprawnień władz regional-
nych w tym zakresie, a w konse-
kwencji do umożliwienia realiza-
cji polityki ekspansji kulturalnej 
i językowej wspólnot szczegól-
nie wyróżniających się pod tym 
względem. 

Po czternastu latach od 
uchwalenia ustawy o normaliza-
cji językowej w Katalonii, sytuacja  
socjolingwistyczna w tym regio-

nie przedstwiała się już zupełnie 
inaczej niż w roku 1983. Praca ka-
talońskiego rządu doprowadziła 
do znacznego podniesienia pozio-
mu znajomości miejscowego ję-
zyka wśród mieszkańców regionu,  
a ustanowione akty prawne regu-
lowały zasady jego użycia.

Koniec lat dziewięćdziesiątych 
charakteryzowało także pojawie-
nie się i upowszechnienie wielu 
nowych zjawisk, które w znacznym 
stopniu przyczyniły się do zwró-
cenia uwagi na konieczność przy-
jęcia nowych regulacji prawnych. 
Należy do nich zaliczyć przede 
wszystkim zmiany technologiczne, 
takie jak upowszechnienie dostę-
pu do internetu i związany z tym 
prawie nieograniczony dostęp do 
informacji, a także postępujący 
proces globalizacji. 

Zmieniła się także sytuacja po-
lityczna Hiszpanii, która pod ko-
niec lat dziewięćdziesiątych była 
już pełnoprawnym członkiem Unii 
Europejskiej. Przystąpienie do 
tych struktur oznaczało przyłą-
czenie się do wspólnoty różnych 
kultur i języków, z których każda 
uważana była za element bogac-
twa europejskiego. 

Inna była wreszcie pozycja 
polityczna samej Katalonii, która 
zdołała przejąć większość kompe-
tencji, określonych w statucie au-
tonomii. Pozwoliło to regionalnym 
władzom na większą swobodę  
w zakresie możliwości stanowie-
nia przepisów prawnych. Lecz 
podjęcie nowych wyzwań, zwią-
zanych z prowadzeniem polityki 
językowej, wymagało przyjęcia 
nowej regulacji prawnej, która 
zastąpiłaby ustawę o nornalizacji 
językowej z 1983 roku. 

Dokumentem, którego przyję-
cie oznaczało zakończenie proce-
su normalizacji, była ustawa o po-
lityce językowej z 7 stycznia 1998 
roku. Jej uchwalenie oznaczało 
rozpoczęcie etapu swobodnego 
posługiwania się obydwoma języ-
kami urzędowymi. W art. 1 zostały 
sprecyzowane cele jej uchwalenia. 
Do najważniejszych z nich zaliczo-
no konieczność zagwarantowania 
równości praw w posługiwaniu 
się obydwoma językami urzędo-
wymi, oraz zapewnienia możli-
wości poznawania obydwu z nich, 
umożliwienie swobody posługi-
wania się i nauczania języka arań-
skiego, dalsze upowszechnianie 
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znajomości języka katalońskiego 
wśród mieszkańców tego regio-
nu, a także ustanowienie norm 
prawnych, regulujących zasady 
posługiwania się językami urzę-
dowymi w organach administracji, 
szkolnictwie, środkach masowego 
przekazu, oraz w instytucjach spo-
łecznych i ekonomicznych. W art. 
2 język kataloński został określo-
ny językiem własnym tego regio-
nu i jego mieszkańców. Został on 
uznany za język oficjalny wszyst-
kich instytucji, działających na te-
renie Katalonii, będących zarów-
no organami władzy regionalnej 
i lokalnej, jak i reprezentantami 
władzy państwowej. Mocą art.3 i 4 
uznano prawną równość języków 
katalońskiego i kastylijskiego. 
Wyraźnie zaznaczono przy tym, że 
każdy mieszkaniec Katalonii ma 
prawo do swobodnego wyboru 
języka, w którym chce się poro-
zumiewać, zarówno w kontaktach  
z instytucjami publicznymi, jak  
i w życiu prywatnym. Duże znacze-
nie miało również przyjęcie przepisu 
uznającego jednakową moc prawną 
wszystkich dokumentów spisanych 
w obydwu językach oficjalnych. 

Nowością w stosunku do 
ustawy o normalizacji językowej  
z 1983 roku było wprowadzenie 
regulacji, dotyczącej działalności 
rządu regionalnego w związku  
z ochroną jedności języka kata-
lońskiego na całym terytorium, na 
którym jest on używany. Art. 6.1 
ustawy mówi o tym, że język ka-
taloński jest dziedzictwem, które 
Katalonia dzieli z innymi teryto-
riami, wraz z którymi tworzy jedną 
wspólnotę językową. Zadaniem 
regionalnego rządu jest natomiast 
ochrona jedności tego języka, za-

pewnienie możliwości posługiwa-
nia się nim i upowszechnianie go 
poza obszarem Katalonii, a także 
czuwanie nad utrzymywaniem 
kontaktów pomiędzy terytoriami 
katalońskojęzycznymi. Zgodnie  
z postanowieniem art. 6.2 ustawy, 
najwyższy autorytet w sprawach 
językowych przynależy Instytuto-
wi Studiów Katalońskich. Wpro-
wadzenie takiego przepisu było 
przejawem ambicji polityków CiU 
w dążeniu do przejęcia kultural-
nego przywództwa na całością 
terytorium katalońskojęzycznego.

Uchwalenie ustawy o polityce 
językowej w 1998 roku zakoń-
czyło etap przywracania językowi 
katalońskiemu utraconej pozycji 
prawnej. Politycy CiU doskonale 
wiedzieli o tym, że proces norma-
lizacji językowej może przynieść 
spodziewane rezultaty głównie 
dzięki wzmocnieniu pozycji języka 
regionalnego w systemie eduka-
cji. Zasadniczym celem podejmo-
wanych działań było zapewnienie 
możliwości nauczania w języku 
regionalnm na terytorium wspól-
noty autonomicznej, bez szkody 
dla języka urzędowego, obowią-
zującego w całym państwie. Ów 
postulat dotyczył wszystkich pla-
cówek edukacyjnych, od poziomu 
przedszkolnego, poprzez szkoły 
podstawowe i średnie, aż do szkół 
zawodowych i technicznych. Jedy-
ny wyjątek miały tu stanowić uni-
wersytety i inne wyższe uczelnie, 
którym nie można było narzucić 
języka wykładowego. Upowszech-
nianiu znajomości języka powin-
ny były służyć także odpowiednie 
kursy dla dorosłych. 

Obok postulatów dotyczących 
upowszechniania języków regio-

nalnych, ważnym elemente poli-
tyki władz regionalnych w Kata-
lonii po śmierci generała Franco 
były postanowienia dotyczące ko-
nieczności podnoszenia poziomu 
wiedzy na temat historii i kultury 
danego regionu. Wiązało się to  
z dążeniem do umieszczenia  
w programach nauczania zagad-
nień z tego zakresu.

Wnioski

Podjęte powyżej rozważania 
dotyczące przywracaniu prawnej 
pozycji językowi katalońskiemu 
od połowy lat 70 XX wieku są za-
pewne warte analizy na gruncie 
innych regionów europejskich,  
w tym również na Śląsku. Współ-
czesne kultury europejskie są bo-
wiem kulturami piśmienniczymi  
i ich trwanie oraz rozwój są uza-
leżnione od zastosowania praw-
nej i instytucjonalnej ochrony. Za-
pewniają ją natomiast w praktycz-
nym wymiarze nie tylko stanowio-
ne przepisy, ale przede wszystkim 
skuteczny system edukacji. 

Przykład Katalonii może być dla 
Ślązaków dobrym modelem poka-
zującym jak poprzez system edu-
kacji zadbać o szczególne dobro, 
jakim jest język i kultura regionu.

Z względu na znaczną objętość 
artykułu autorstwa dr hab. Małgo-
rzaty Myśliwiec redakcja prezen-
tuje tylko wybrane fragmenty. Cały 
artykuł znajdzie się w kolejnym 
numerze naszego kwartalnika.
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„GÓRNY ŚLĄSK – PROGRAM 
EDUKACJI REGIONALNEJ”
(2005), DKOS-5002-14/05 
– WCIĄŻ AKTUALNA PROPOZYCJA DLA RYBNICKICH SZKÓŁ

Dr hab. Adam Hibszer 

Omawiany program został opracowany przez 
interdyscyplinarny jedenastoosobowy zespół 
autorów z województw śląskiego i opolskiego. 
Nad całością czuwała siedmioosobowa rada pro-
gramowa składająca się z wybitnych naukowców 
– regionalistów. To jedyny program dopuszczo-
ny przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do 
wszystkich etapów kształcenia (od przedszkola 
po szkoły ponadgimnazjalne). Uzyskał patronat 
dwóch kuratorów oświaty: śląskiego i opolskiego.

Program dotyczy obszaru Górnego Śląska  
w jego historycznych granicach. Podejmuje tema-
tykę wynikającą z bogactwa kultury materialnej 
i symbolicznej regionu śląskiego, specyfiki śro-
dowiska przyrodniczego, właściwości życia spo-
łecznego, z zaznaczeniem jego wielokulturowego 
charakteru. 

Program eksponuje zagadnienia lokalne, pro-
mując walory geograficzne miejscowości oraz jej 
historię i tradycje. W obrębie tematów geograficz-
no-przyrodniczych uwzględnia się różnorodność 
krajobrazową poszczególnych części regionu, 
zwraca uwagę na przyczyny oraz konsekwencje 
zróżnicowania przyrodniczego, podejmuje tre-
ści dotyczące degradacji przyrody i akcentuje 
potrzebę jej ochrony. W programie wskazano na 
bogactwo związane ze zróżnicowaniem etnicz-
nym i narodowym Górnego Śląska. Odwołanie do 

tradycji ma na celu ukształtowanie takiej postawy 
młodego człowieka, która pozwoli mu chronić  
i popularyzować własne dziedzictwa kulturowe.

Program może być realizowany zarówno jako 
ścieżka edukacyjna (na lekcjach różnych przed-
miotów), jak i na oddzielnych zajęciach z edukacji 
regionalnej. 

Zakres treści został zaprojektowany dość sze-
roko, aby nauczyciel mógł wybrać zagadnienia 
stosownie do specyfiki szkoły, miejscowych tra-
dycji oraz dostępności materiałów. Proponowane 
formy opracowania treści programowych wyma-
gają m.in. korzystania z różnych źródeł infor-
macji, prowadzenia szkolnych badań w terenie 
oraz pracę metodą projektu. Program zakłada 
współpracę z rodziną i środowiskiem lokalnym 
oraz podejmowanie działań służących poznawa-
niu innych kultur regionalnych.

W programie dla każdego etapu kształcenia 
przewidziano trzy kręgi tematyczne:

I.   Moja rodzina. Mój dom rodzinny.

II.  Moja miejscowość, najbliższa okolica.

III. Mój region – Górny Śląsk 
A. Uwarunkowania geograficzne i historyczne. 
B. Społeczeństwo i kultura.
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WSTĘPNE ZASADY 
PISOWNI ŚLĄSKIEJ
przyjęte na 
spotkaniu w 
Cieszynie w dniu 
10 sierpnia 2009 r.
przez zespół do 
standaryzacji pod 
kierownictwem 
prof. J. Tambor

Ogólne zasady teoretyczne kodyfikacji pisowni:

A) Zachowanie ortograficznych przyzwyczajeń polskich i - co się  
z tym wiąże - ograniczenie do minimum nowych liter.

B) Trzymanie się reguł i zasad - nieszukanie wszelkich wyjątków  
i archaizmów - jeśli na dużym obszarze Górnego Śląska wymawia 
się zgodnie z ogólniejszą regułą, a na małych obszarach występują 
pewne od niej odstępstwa, wybiera się wymowę (a wraz z tym zapis) 
zgodny z ową ogólną regułą.

W zasadach pisowni trzeba się zdecydować na dwie właściwie 
sprzeczne tendencje, które jednakże trzeba starać się godzić:
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a) wybór cech, więc i sposobów zapisu cha-
rakterystycznych dla Śląska, wyróżniających 
Śląsk; takich, które są wskazywane, wymie-
niane jako charakterystczne przez wielu 
badaczy, dialektologów (do takich 
należałoby m.in. uproszczenie grup 
spółgłoskowych z drugim elementem „ł” przed 
samogłoskami tylnymi: Śląsk środkowy „Zanik 
/ po spółgłosce a przed samogłoską tylną: 
chop, cowiek, płakać, co zresztą jest zjawi-
skiem znanym na całym Śląsku północnym po 
Lędziny, Gliwice, Koźle, okolice Głogówka na 
lewym brzegu Odry, np. do Wrocawia…” (Bąk 
416) „wymowa grup spółgłoskowych z / (reduk-
cja ł): gowa, gupi, chop, tuste wosy” (Cząstka-
-Szymon, Synowiec, 12),

b) wybór cech i sposobów zapisu, które pozwa-
lają na łatwiejszą identyfikację wyrazu 
poprzez ciągłość historyczną zapisu: 
np. „rz”, np. „strz”: strzimać, choć budzi 
wątpliwości swym wyglądem np. wyraz 
strzewiki - dlatego też w tworzonych poźniej 
słownikach pisownia szczewiki zostanie 
uwzględniona jako równorzędna z pokazaną 
w elementarzu pisownią strzewiki;
[Na części Śląska nie doszło poza tym do 
uproszczenia: strz > szcz, zdrz > żdż, więc 
wymowa jest bliska pisowni: strzewiki, trześnia, 
strzylać, zdrzódło, ujzdrzeć; pisownia uświada-
mia etymologię i pewne zjawisko fonetyczne; 
oczywiście, wymowa uproszczona wszędzie 
tam, gdzie obowiązuje, jest zalecana].

Przyjęte rozwiązania szczegółowe:
I Dodatkowe litery w alfabecie śląskim:

1. ō - na oznaczenie dźwięku nazywanego „o” 
pochylone, czyli dźwięku pośredniego w swojej 
barwie między [o] oraz [u], który w większo-
ści jest kontynuacją historycznego „o” długie-
go (czyli tam, gdzie w języku ogólnopolskim 
występuje litera ó), zdarza się jednak także 
w miejscach, w których ogólna polszczyzna 
stosuje zapis u - czasem zresztą w wyniku 
ortograficznej zmiany historycznej: kluski, buty)

2. ô - na oznaczenie nagłosowego (początkowe-
go) „o”, które może być (bardzo często jest) 
labializowane, tzn. poprzedzone protetyczną 
głoską [ł] - labializacja nagłosowego „o” nie jest 
w śląszczyźnie obligatoryjna, może wystąpić, 
ale nie musi; nawet u tej samej osoby mogą 
występować formy labializowane i nie, np. 

ojciec i łojciec, oko i łoko, okno i łokno itd.; 
przyjęcie osobnej litery na oznaczenie tych 
pozycji wyrazowych daje podwójną korzyść: 
a) pozwala odczytywać te miejsca w zależno-
ści od przyzwyczajeń mówiącego, b) ułatwia 
układanie słowników: słowa z nagłosowym 
o podlegającym labializacji znajdą się w nim 
tylko raz, nie trzeba ich umieszczać w słowniku 
dwukrotnie (litery o oraz / są bardzo od siebie 
oddalone).

UWAGA: Przyznaje się pierwszeństwo oznacza-
niu labializacji na początku wyrazu (w nagłosie) 
przed oznaczaniem „o” pochylonego; wydaje 
się bowiem, że zwężenie artykulacji o w nagłosie 
następuje prawie wyłącznie przed spółgłoskami 
sonornymi, które także w polszczyźnie silnie wpły-
wały na zwężenie artykulacji samogłosek, jest to 
więc sposób wymowy dość naturalnych w tych 
pozycjach u osób, które (nawet częściowo) opa-
nowały sposób wymowy pochylonego „o” i jego 
bardzo wysoką frekwencję w śląszczyźnie.

3. Oznaczanie w tworzonym elementarzu za pomo-
cą „6” miejsc, w których występuje „a” pochy-
lone - głoska (w pewnym, aczkolwiek dopusz-
czalnym, uproszczeniu rzecz ujmując) na Gór-
nym Śląsku (przemysłowym) oraz na Śląsku 
Cieszyńskim wymawiana jako „o”, na Śląsku 
Opolskim wymawiana jako dyftong „oł” (opol-
ski dyftong „oł” zaznaczamy przez ŏ (o z łucz-
kiem) - na terenach bezdyftongicznych można 
pisać bez tego łuczka: jest to dopuszczalny  
i traktowany jako równorzędny wariant zapisu 
w każdej publikacji poza terenami dyftongicz-
nymi czy też po prostu możliwy do stosowania 
przez autorów używających śląszczyzny bez-
dyftongicznej): gódać : godać.

UWAGA: W niektórych pozycjach - szczególnie 
przed spółgłoskami nosowymi „a” pochylone 
jest wymawiane z większym stopniem zwężenia 
artykulacji, a więc jako głoska wyższa niż [o], czyli 
jako „o” pochylone - w tych miejscach - zgodnie 
z faktyczną wymową - zapisywane jest także ō.

II Sposób zapisu pewnych połączeń gło-
skowych:

1. w miejscach, w których w języku pol-
skim występuje rz (czyli pozostałość 
prasłowiańskiego „r” miękkiego) w śląszczyź-
nie także zapisujemy rz; w szczególności 
dotyczy to także połączeń: trz, strz, drz, 
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zdrz - pomimo tego, że w tych sytuacjach  
w wymowie następuje prawie obligatoryjne 
uproszczenie: [šćeviki], [šćylać], [ždžadło]; taki 
zapis, czyli: strzewiki, strzylać, zdrzadło, trzi-
na, trzidziści, trzi pozwala zachować ciągłość 
historyczną (z uwzględnieniem dopuszczal-
nych równorzędnych obocznych form zapisu  
w późniejszych słownikach, typu: szczewiki).

2. Nie zapisujemy mazurzenia (ale na terenach 
mazurzących każdy może czytać, a nawet 
powinien z mazurzeniem).

UWAGA: W regionalnych publikacjach (nienorma-
tywnych: elementarze ogólnośląskie itp.) mazurze-
nie może być zaznaczana.

3. Labializacja - zaznaczana jest odpowiednią 
literą w każdym miejscu, gdzie można się jej 
spodziewać.

4. Uproszczenie grup spółgłoskowych (szczegól-
nie na początku wyrazu), których drugim ele-
mentem jest / - wypadnięcie owego drugiego 
elementu / - gowa, chop, za bozna, tuste.

UWAGA: Regionalnie tam, gdzie panuje wymowa 
ze spółgłoską /, bdzie ona także występować  
w zapisie: głowa, chłop, tłuste.

5. Usunięcie / w grupach spółgłoskowych 
wygłosowych (gdy jest ono morfologicznym 
wyznacznikiem czasu przeszłego w języku pol-
skim) - Ø morfologiczne w 3. osobie liczby 
pojedynczej rodzaju męskiego w czasie prze-
szłym jest wykładnikiem trzech kategorii:  
a) jako wyznacznik czasu przeszłego, b) jako 
wyznacznik rodzaju męskiego, c) końcówka 
osobowa; tym samym w 1. os. zapisujemy 
formy: znodech, prziniósech, prziniósżech,  
a w 2. os. formy: znodżeś, prziniósżeś.

6. Połączenia ke, ge piszemy bez elementu gra-
ficznego /, czyli do zapisu wybiera się wymowę 
twardą, a mówić można w zależności od zwy-
czaju; w przypadku końcówek przymiotniko-
wych, w których pojawia się „e” pochylone, 
możliwe są dwa typy wymowy, a więc i dwa 
typy zapisu:
a) -yj, -ygo, -ymu, wtedy w zapisie przed koń-

cówką występuje litera /: -Myj, -giyj, -kiygo, 
-giygo, -kiymu, -giymu (polskiyj, polskiygo, 
drogiymu),

b -ij, -igo, -imu: polskij, polskigo, drugimu.

7. Zakończenia: -yj / -ij (ślónskiyj, dalij, przodzij, 
piyrszyj) nie ulegają w zapisie uproszczeniu, 
czyli nie tracą litery j, choć w wymowie jest to 
możliwa oboczna wymowa.

8. Nosówki rozłożone z wyjątkiem odpowiednika 
ogolnopolskiego „ę” na końcu -

8.1. Rozkład przed spółgłoskami zwarty-
mi i zwarto-szczelinowymi taki sam, jak  
w polszczyźnie, czyli:
a) -om-, -em- przed wargowymi (wymowa  

i zapis),
b) -on-, -en- przed przednioj ęzykowymi (zębo-

wymi i dziąsłowymi) i tylnojęzykowymi  
(w tym drugim przypadku jako graficzny 
odpowiednik [ŋ]),

c) -oh-, -eń- przed środkowoj ęzykowymi.

8.2. Z kolei przed szczelinowymi zapis odzwier-
ciedla nosowość konsonantyczną, czyli -on-, 
-en- (Ślónzok, Ślónsk, mynżd).

8.3. W wygłosie -ōm jako odpowiednik ogólno-
polskiego grafemu -ą.

9. Odpowiedniki ogólnopolskiego grafemu -ę 
w wygłosie mają trzy realizacje fonetyczne 
zdecydowanie różniące się w trzech podstawo-
wych regionach Śląska, niedające się pogodzić 
w jednym typie zapisu - zostają wiec przyjęte 
trzy sposoby zapisu:
a) na Górnym Śląsku przemysłowym (w kato-

wickim) -a,
b) na Śląsku Opolskim a z tyldą,
c) w cieszyńskim w czasownikach w 1. osobie 

-ym, w bierniku -e.

10. Wstawne d i t w formach historycznie upraw-
nionych - zdrzadło i strzoda.

11. Przedrostek stopnia najwyższego przymiotni-
ków i przysłówków w postaci noj-: najlepszy, 
nojgryfnij.

UWAGA:
a) Możliwa jest jego wymowa z dyftongiem  

i w związku z tym zapisem odpowiednim: nŏ-, 
ndlepszy, nŏgryjhij,

b)możliwa jest jego wymowa z samogłoską  
-e-: nej-: nejlepszy, nejgryfnij.

Oba te regionalne typy wymowy i zapisu uważane są 
za równorzędne i mogą być używane na terenach, 
na których taka wymowa występuje. W niektórych 
regionach będą one nawet przeważające lub jedyne.
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12. W 1. os. liczby pojedynczej czasu przeszłego 
występuje (na wzór dawnego aorystu) koń-
cówka -eh (ruchoma): godałach, godołech / 
godołch / joch godoł / jożech godoł / godoł-
żech.

13. samogłoska kończąca temat czasu przeszłego 
(odpowiednik ogólnopolskiego -y-/-i-) może 
być zapisywana zgodnie z przeważającym 
u danej osoby/w danym regionie sposobem 
wymowy:
a) ō: bot, bota, boty; robiół, robióła, robióty; 
b) y-: był, była, były; robiył, robiyła, robiyły.

UWAGA: Regionalnie możliwa jest wymowa i tym 
samym zapis w tych pozycjach -i- po spółglo-
skach miękkich: robił, robiła, robiły.

14. Usunięcie (w stosunku do stanu ogólnopolskie-
go) w zapisie -ć jako wyznacznika bezokolicz-
nika po Ś-, Ź-: wlyź, niyś, kraś; tym samym dla 
tematów samogłoskowych wykładnikiem mor-
fologicznym bezokolicznika jest -ć: godać, prać, 
kitnóńć, a dla tematów spółgłoskowych, czyli 
zakończonych na Ś-, ź- wykładnikiem morfolo-
gicznym bezokolicznika jest Ø: wlyź, niyś, kraś; 

są też - oczywiście - bezokoliczniki o innych 
zakończeniach, np. pōmóż (mogą ci pōmóż).

Zasady dotyczące pisowni germanizmów:

Germanizmy to niezbywalna część etnolektu gór-
nośląskiego na każdym poziomie języka: fone-
tycznym, morfologicznym, składniowym, leksy-
kalnym. Ze względu na ich pochodzenie, czasem 
uświadamiane przez mówiących, a czasem nie, 
należy ustalić jednolite sposoby zapisu. W związ-
ku z tym, że ogólnie przyjęto zasadę, by nie 
odstępować od ogólnopolskich reguł i przyzwy-
czajeń ortograficznych, stosowne byłoby i w tym 
przypadku te normy zastosować. Przyjmuje się 
wobec tego następujące rozwiązania szczegóło-
we zgodne z wymową w śląszczyźnie:

1. Litera u w miejscu drugiego segmentu niemiec-
kiego dyftongu, jako odpowiednik drugiego 
elementu niemieckiej grupy grafemów au: jak  
w polskich wyrazach obcego pochodzenia typu 
auto, Australia: ausdruk, ausgus, autobana.

2. Brak w ortografii śląskiej niemego „h” przed 
spółgłoską wydłużającego wymowę poprzed-



36  • „Rechtor” FORUM REGIONALISTÓW ŚLĄSKICH  •  www.e-rechtor.edu.pl

niej samogłoski: autobana, bana, banka, na 
banhofie.

3. Zapis litery z na oznaczenie głoski [z], nawet 
gdy w źródłowym haśle niemieckim występuje 
litera s: szlagzana, z zachowaniem jednak zapi-
su aus- w funkcji prefiksoidu: ausdruk.

4. Zapis litery c na oznaczenie głoski [c], nawet 
gdy w źródłowym haśle niemieckim występuje 
litera z: cug, ancug.

5. Zapis dwuznaku sz w miejscu źródłowego 
sch: szlagzana, szlauch.

UWAGA: W nawiązaniu do tej zasady i do rozsze-
rzania się wymowy sz przed społgłoskami także 
w wyrazach nieniemieckiego pochodzenia przyj-
muje się możliwości zapisów wariantywnych: za 
równorzędne uważa się możliwości zapisu s i sz 
przed spółgłoskami w germanizmach i w niektó-
rych innych wyrazach, także we współczesnych 
zapożyczeniach: skarbnik / szkarbnik, snikers / 
sznikers, stympel / sztympel.

6. Zapis połączenia literowego aj w miej-
scu źródłowego niemieckiego et ajerkuchy, 
ajerkoniak, majzel.

7. Zapis oj w miejscu niemieckiego eu w wyra-
zach typu: Ojgyn.

Drugim etapem prac powinno być sformułowanie 
zasad ortofonicznych, które pokażą: a) obligato-
ryjną, b) dopuszczalną, c) wariantywną, d) regio-
nalną wymowę.


