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urodzil sie w 1945 roku. Politechnike Slaska na
Wydziale MechanicznoEnergetycznym
ukonczyl w roku 1970, tam tez
w 1976 roku uzyskal tytul doktora nauk technicznych. Od roku 1977 jest
adiunktem, obecnie na Wydziale Srodowiska i Energetyki. Opublikowal
ponad 60 prac naukowych w kraju i za granica. Od roku 1991 przez dwie
kadencje byl prezesem Zwiazku G6rnoslaskiego. Sygnatariusz "Kontra
ktu regionalnego dla wojew6dztWa katowickiego". Od 1994 roku pracuje
w samorzadzie chorzowskim, najpierw jako wiceprzewodniczacy Rady
Miasta, a od 1998 roku jako wiceprezydent
miasta. W latach 19941998
czlonek Prezydium Sejmiku Wojew6dztwa Katowickiego.
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J6zef

G6rdzialek: Pierwszy solidarnosciowywojewoda WojciechCzech
twierdzil, ze podstawq samorzadnoscispolecznoscilokalnych winien byc za
sadniczy podzial wypracowanychsrodk6w  jedna czescdo dyspozycjigmin,
druga czescdla wladz regionu,a reszta dopiero do centrum. Po przeprowa
dzonej reformie administracyjnejuksztaltowala sie zmieniona zasada uczest
nictwa w dochodachi wydatkach. Czy w obecnychwarunkach wladze miasta
Chorzowa czujq sie w pelni gospodarzami u siebieP
Joachim One: Jako zagorzaly regionalista, bedac swego czasu
prezesem Zwiazku
G6rnoslaskiego, czlonkiem Prezydium Sejmi
ku Wojew6dztwa Katowickiego, a obecnie wiceprezydentem mia
sta Chorzowa, stale odczuwam dyskomfort,
kt6ry wynika z tego, ze
realizowany system zarzadzania krajem znacznie odbiega od moich
oczekiwan. Zasada pomocniczosci, kt6ra winna byc podstawa orga
nizacji panstwa, nie jest w pelni respektowana. Zasada ta m6wi 
"tyle wladzy, ile konieczne  tyle wolnosci, ile mozliwe". Sprawo
wanie wladzy laczy sie z wykonywaniem
od powiednich zadan oraz
z pozyskiwaniem srodk6w finansowych na ten cel. Podstawa zas
kazdej rzeczywistej samorzadnosci jest samodzielnosc finansowa.
Przeprowadzona w 1999 roku reforme administracji panstwowej
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oceniam jako
polowiczna. Wprowadzono wtedy powiaty
i województwa samorzadowe, jednak bez podmiotowosci
w sprawie finansów. Nalezy podkreslic, ze dochody tych
jednostek prawie w calosci uzaleznione sa od centrali, stad
tez w ogóle nie ma powiazania
srodków przydzielanych tym
jednostkom z ich aktywnoscia gospodarcza. Mimo wiec prze
prowadzonej tzw. reformy administracyjnej, nalezy w dal
szym ciagu uznac, ze nie jestesmy gospodarzami u siebie.
J. G.: Czy mozna wiec powiedziec, ze reforma sie nie spraw
dzilaP
J. O.: W reformie tej dokonano decentralizacji zadan, na
tomi~st nie zrealizowano finansów. Wiekszosc naszych
wplywów budzetowych
to nie dochody wlasne, ale udzialy
w dochodach panstwa, co znakomicie utrudnia nasze plano
wanie rozwoju. Dotychczasowy system finansowania samo
rzadów ogranicza samorzadnosc do sfery zarzadzania niedo
statkiem. Mozna powiedziec, ze polski ustrój finansów pub
licznych pozostaje dzis w znacznej sprzecznosci z ustrojem
administracyj no terytorial nym.
Niezaleznie od staran gmin, powiatów i województw sa
morzadowych o dochodach samorzadu przesadzaja decyzje
Sejmu i urzednicy Ministerstwa Finansów. Sam podzial srod
ków i nadzór nad ich wykorzystaniem
angazuje ogromna
mase urzedników, co znacznie podraza koszt zarzadzania
panstwem.
J. G.: Wniosekplynacy ze szczebla samorzadowego jest byc mo
ze sluszny, ale niejest dla mnie jasne, w czym tkwi blad koncepcji
reformy. Za malo samorzadnofci, czy za malo pieniedzy.? Moze
struktury lokalne i centralne dopiero sie fcieraja.?
J. O.: Wedlug mnie przy wladzy centralnej
powinno zo
stac tylko tyle srodków, ile jest niezbednych do wykonywa
nia jej funkcji o znaczeniu strategicznym dla kraju, nato
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miast pozostala czesc powinna byc wypracowana i dzielona na do
le. Pobieranie podatków powinno nalezec do jednostek sa
morzadowych, które organizujac doplyw srodków oraz przekazy
wanie okreslonej ich czesci do centrum moga wplywac
na mobil
nosc gospodarki i zasobnosc budzetu panstwa.
J. G.: Rysuja sie wiec sugestie zmian plynace z
dofwiadczenia sa
morzadowego. Przypomina to bowiem traktowanie instytucji samorzado
wej, terytorialnej jak rodzaj firmy uslugowej.?
J. O.: Dokladnie tak. Jesli dotychczasowe struktury panstwowe
tak nieefekrywnie sciagaja i rozdzielaja wplywy podatkowe, to
w gruncie rzeczy odbija sie na tempie rozwoju kraju. Osiagali
bysmy lepsze wyniki, gdyby mozliwosci dzialania jednostek sa
morzadowych wprzegnieto w system polityki finansowej panstwa.
W pelni bedziemy sie czuc gospodarzami tylko wtedy, gdy bedzie
my miec realny wplyw na dochody
i wydatki. Przedstawione prze
ze mnie zalozenia w gruncie rzeczy prowadza do modelu regionu
autonomicznego.
J. G.: Odczuwam w tej konkluzji z bieznost z opiniami z innych zró
del,jakoby realizowana koncepcja samorzadnosci pochodzila z zewnatrz
i zawiera zbyt wiele ograniczen wolnosci samorzadowej. Potrzeby i ini
cjatywy lokalne, terenoweujawniaja sie dopiero teraz, po okresiedofwiad
czen, prób i bledów. Sygnaly krytyczne mogajednak dochodzic do tychkre
gów, które decyduja o zasadniczych rozstrzygnieciach.
J. O.: Rzeczywiscie stalo sie tak, ze przyjety i obecnie realizowa
ny system samorzadowy oparto na modelu francuskiej sa
morzadnosci, która jest wedlug mojej oceny zbyt skrepowana pan
stwowym nadzorem i ogranicza w duzym stopniu
aktywnosc gmin.
Szkoda, ze nie skorzystano z doswiadczen krajów blizej lezacych.
W obliczu zapowiedzi kryzysu finansów publicznych w naszym pan
stwie mozna pokusic sie o refleksje, ze im wiecej samorzadnosci
w panstwie, tym wiecej racjonalnosci w dysponowaniu srodkami
publicznymi. I tak w jednostkach samorzadu nie do pomyslenia sa
zjawiska tzw. "dziury budzetowej", o której teraz tak glosno. Sa
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morzady zobligowane sa do "chodzenia po ziemi", do realistyczne
go traktowania zobowiazan na róznych plaszczyznach.
J. G.: Przejdzmy do nastepnego kregu spraw. Jesli rekonstrukcja prze
myslu, likwidacja duzych zakladów, hut i kopaln wykracza poza kompe
tencje samorzadu miejskiego, to skutki spoleczne, odpowiedzialnosc za
skale bezrobocia obciazaja równiez konto decydentów miejscowych, lokal
nych. Wjakim zakresie, w jakim stopniu wladze powiatu i miasta biora
udzial w decyzjach, wplywaja na zmniejszenie napiec.?
J. O.: Restrukturyzacja jak i likwidacja duzych zakladów prze
myslowych odbywa sie poza nami. Ich wlasciciel, czyli Skarb Pan
stwa nawet nie konsultuje z nami swoich decyzji. Popatrzmy na
Chorzów. Jeszcze kilkanascie lat temu miasto to bylo sztandaro
wym miastem przemyslowym;
miastem wegla, stali i chemii. Kilka
kopaln, dwie duze huty (Kosciuszko i Batory), Zaklady Azotowe
i Zaklady Chemiczne "Hajduki" stanowily o duzych zasobach
miejsc pracy. Obecnie nie pracuje juz zadna kopalnia, pozostale
zas zaklady ledwie zipia. Trzeba stWierdzic, ze na naszych oczach
rozpadl sie przemysl ciezki. Ubylo bardzo wiele miejsc pracy,
a my
nie mielismy na to wplywu. Musielismy takie przemiany przyjac
do wiadomosci, wraz z calym bagazem skutków spolecznych.
Jako samorzad gminny i powiatowy stanelismy przed problemem
jak wspomóc zagospodarowanie terenów poprzemyslowych i przede
wszystkim jak poradzic sobie z rosnaca liczba bezrobotnych.
W krót
kim czasie procentowy wskaznik bezrobocia osiagnal w Chorzowie
wartosci bliskie 20%. Po okresie pobierania zasilków w Powiatowym
Urzedzie Pracy, bezrobotni udaja sie do naszych instytucji pomoco
wych, w tym glównie do Osrodka Pomocy Spolecznej. Wtedy spoty
kamy sie z objawami frustracji bezrobotnych, szczególnie tych, któ
rzy przepracowali 1520 lat, a teraz otrzymuja bardzo niski zasilek.
Stresujaca i dla mnie, przedstawiciela wladz samorzadowych, jest
swiadomosc, ze niewiele moge pomóc.
J. G.: Jakie zatem perspektywy rysuja sie dla mieszkanców?
]. O.: Jakkolwiek zywotnie jestesmy zainteresowani ogranicze
niem bezrobocia, to jednak miejsca pracy stwarzac n10zna przez
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nowe inwestycje. Stad tez bierze sie nasze wspieranie inicjatyw
produkcyjnych, handlowych i uslugowych przez tworzenie korzy
stnych warunków dla inwestujacych.
Ze wzgledu na skale zmian,
efekty naszych wysilków na pewno nie sa satysfakcjonujace.
W sferze programowej dysponujemy kierunkowym dokumentem
"Strategia zrównowazonego rozwoju miasta Chorzowa do roku
2010", który z pozycji inwestora pozwala lepiej odczytywac prze
widywane kierunki i mozliwosci rozwoju.
Za wiodacy priorytet przyjelismy edukacje, co moze nie jest ni
czym odkrywczym,
ale w stosunku do innych gremiów podej
mujacych ten sam temat, traktujemy nasze zapisy na serio, reali
zujac konkretne przedsiewziecia programu edukacyjnego Chorzo
wa od przedszkoli do szkól wyzszych.
J. G.: Jakie sa rezultaty tych dzialan w zakresie edukacjiP
J. O.: Przede wszystkim staralismy sie wypracowac nasz lokalny
system edukacyjny, który oprócz zgodnosci z programem Minister
stwa Edukacji Narodowej zawiera sporo elementów wspierajacych
edukacje. Sa to miedzy innymi rozwój i podwyzszanie standardu
bazy edukacyjnej, rozwijanie edukacji regionalnej na wszystkich
szczeblach oraz wspieranie powstawania szkól wyzszych. Warto
podkreslic, ze Chorzów jest osrodkiem edukacyjnym dla ksztalcenia
ponadgimnazjalnego, gdyz prawie 50% uczniów pochodzi z miast
osciennych Katowic, Siemianowic i Swietochlowic. Dorobkiem
ostatnich lat jest powstanie przy naszej inspiracji trzech szkól wyz
szych. Jest to Szkola Zarzadzania Uniwersytetu Slaskiego, która
wkrótce przeksztalci sie w regularny wydzial uniwersytetu. Funk
cjonuje ona na terenie bylej jednostki wojskowej. Istnieja ponadto
dwie szkoly niepanstwowe grupujace okolo 3 tysiecy studentów.
Sa to Wyzsza Szkola Bankowa Wydzial Zamiejscowy w Poznaniu
oraz najmlodsza z nich, Górnoslaska Wyzsza Szkola Przedsiebior
czosci.
Rozwój zasobów intelektualnych
miasta jest niezbednym wa
runkiem jego rozwoju. Obecnie mamy 5% mieszkanców z wyz
szym wyksztalceniem, czyli zdecydowanie ponizej sredniej krajo
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wej. Sam osobiscie wiele wysilku wlozylem w to, by w Chorzowie
stworzyc jak najwieksze mozliwosci rozwojowe mlodziezy i dac
szanse przede wszystkim odpowiedniego
wyksztalcenia.
J. G.: Mam watpliwosci czy mimo wszystko nie dochodzi do rozminie
cia z odczuciami mieszkanców. Jesli nie ma przemyslu, to jaka wizja
Chorzowa teraz dysponujemy.?

]. O.: Chorzów jako miasto na prawach powiatu posiada w sto
sunku do innych miast aglomeracji katowickiej szereg szans i moz
liwosci rozwoju. Potencjal rozwojowy naszego miasta to miedzy
innymi centralne polozenie w regionie, rozwinieta infrastruktura
komunikacyjna z przebiegajaca przez Chorzów Drogowa
Trasa
Srednicowa i autostrada ChorzówKraków, lokalizacja szkól wyz
szych, wielosc placówek ochrony zdrowia, dobrze rozwiniety han
del i uslugi oraz unikalny kompleks w postaci Wojewódzkiego Par
ku Kultury i Wypoczynku.
Wszystko to, w polaczeniu
z przedsiewzieciami zapisanymi
w "Strategii zrównowazonego rozwoju Chorzowa", prowadzi do
wizji Chorzowa jako: miasta przemyslowego z postepujaca domi
nacja malych i srednich przedsiebiorstw, osrodka uslug handlo
wych i ochrony zdrowia, regionalnego osrodka uslug edukacyjnych
na poziomie srednim i wyzszym i wreszcie jako regionalnego
osrod
ka kultury, rekreacji i sportu. Mysle, ze wizja Chorzowa miasta
XXI wieku jest wystarczajaco bogata i atrakcyjna.
]. G.: Jest korzystne, ze teren Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypo
czynku objal nieuzytki pomiedzy Chorzowem i Katowicami zagospodaro
wane zbiorowym wysilkiem, to jednak zabezpieczenie bytu takim atrak
cjomjak Ogród Zoologiczny czy Planetarium Slaskie jest obecniepewnym
problemem. Czy kultura w samorzadzie chorzowskim posiada swojego
mecenasa.?

J. O.: Polityka kulturalna w Chorzowie bazuje na funkcjonowa
niu w dzielnicach miasta miejskich domów kultury, które spelniaja
zadania lokalnego osrodka kultury dla dzieci, mlodziezy i do
roslych. Oczywiscie wizytówka miasta jest Teatr Rozrywki, który
jest przez nas wspierany. Naszym strategicznym celem jest
rekon
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strukcja budynku dawnego Teatru Miejskiego i powolanie tam
Chorzowskiego Centrum Kultury. Ulice Wolnosci i jej zaplecze
pragniemy uczynic jadrem zycia kulturalnego
i handlowego. Reali
zacja tej wizji wymaga jednak okreslonych srodków finansowych.
J. G.: Rozwój pionu uslugowegomiasta sprawia, ze Chorzów staje sie
ofrodkiem fwiadczen na potrzeby róznych frodowisk o zasiegu ponadlo
kalnym. Oznacza to podtrzymanie aspiracji wladz i ozywianie infrastru
ktury miejskiej dla funkcji spolecznychsprzyjajacych aktywizacji mieszkan
ców oraz przeciwdzialanie nastrojom kryzysowym, choc w dziedzinach
nowych. Czy to niejest ryzykowne.p
J. O.: W zakresie aktywizacji mieszkanców staramy sie wyko
rzystywac wszystkie mozliwosci, niemniej trzeba jasno stwierdzic,
ze oprócz ograniczenia srodków finansowych
dla jednostek sa
morzadu terytorialnego mamy do czynienia z brakiem rozwiazan
prawnych, szczególnie w odniesieniu do sfery upadajacego
prze
myslu ciezkiego, a glównie dotyczy to zagospodarowania terenów
poprzemyslowych i tworzenia nowych miejsc pracy. Mimo tych
wyraznych trudnosci perspektywy rozwoju miasta, szczególnie
w dluzszym horyzoncie czasowym, wydaja sie w miare stabilne.
1. G.: Próbuje sie jednak zorientowacjak wladze miasta widza, jak
oceniaja wspóldzialanie szeregowych obywateliP Czy najwieksze rezerwy
aktywnofci tkwia na dole spolecznofciP
J. O.: Dochodza do nas sygnaly o pewnych pomyslach, zamia
rach, pretensjach, ale rzadko przybieraja bardziej dojrzale, zbioro
we formy. Odczuwamy slabnace zainteresowanie udzialem w wy
borach. Dominuje przeswiadczenie,
ze spoleczenstwo nie ma
wplywu na bieg spraw zasadniczych,
ze niezaleznie od wyników
wladza decyduje o tym co potrzebne. Trudno jest nam dotrzec do
wszystkich mieszkanców z propozycjami i sondazami. Co pewien
czas robimy badania socjologiczne nastrojów i potrzeb mieszkan
ców. Jednym z takich przykladowych
rozpoznan jest mapa sytuacji
rodzin przeprowadzona w roku
1998 silami uniwersyteckimi.
Okresowo organizujemy sondazowe spotkania przedstawicieli
wladz miejskich z mieszkancami.
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J. G.: Sadze, ze takie sondaze i fotografie daja obraz rozproszony,
malo precyzyjny. Wazniqsze byloby chyba uruchomienie czy ozywienie
kontaktów z grupami zorganizowanymi, lepsze wykorzystanie tkanki in
stytucjonalnq, bo tam grupuja sie, dojrzewaja i artykuluja poglady zra
cjonalizowane.
J. O.: Prawidlowo Pan ujal kierunek naszych dazen. Staramy sie
dobrze wsp6lpracowac z organizacjami pozarzadowymi, klubami,
kt6re sa wiarygodna reprezentacja r6znych segment6w srodowisko
wych, wiekowych itp. Tam wstepnie
konfrontujemy nasze plany
i mozliwosci z oczekiwaniami grup zawodowych oraz dzielnicowych.
Ewenementem na skale krajowa jest to, ze ugrupowanie, kt6rego
jestem czlonkiem, sprawuje z wyboru wladze w miescie juz trzecia
kadencje, przy czym wywodzimy sie z organizacji pozarzadowych i z
ruchu solidarnosciowego, kiedys zwanych komitetami obywatelski
mi. Nie jestesmy zwiazani z zadna partia polityczna. Stworzylismy
szersza formacje spoleczna pod nazwa "Wspólnie dla Chorzowa"
zwiazana glównie ze Zwiazkiem Górnoslaskim.
Moge powiedziec,
ze staramy sie nawiazac i utrzymac dobry kontakt z mieszkancami,
bo chcemy byc wiarygodni. Pozwala to lepiej odczytywac potrzeby
chorzowian. Przekazujemy tez czesc zadan, np. w zakresie pomocy
spolecznej do realizacji organizacjom pozarzadowym i stowarzysze
niom miejskim, którym dajemy do dyspozycji okreslona pule srod
ków, co zapewnia trafniejsze ich wykorzystanie. Organizacji opieku
nczopomocowych jest duzo. Regulaminy naszych dotacji podawa
ne sa do publicznej wiadomosci. Ta strona dzialalnosci wspoma
gajacej jest dobrze odbierana przez gremia opiniotwórcze.
J. G.: Kiedy usiluje uporzadkowac sobie obraz stanu swiadomosci
wladz miasta i jego mieszkanców, staje przed trudnym dylematem  czy
przyjac wersje urzedowa, oficjalna, czy siegnacpo odczucia oddolne, mo
ze impresyjne, wyrazajace jednak sady niezbyt optymistyczne. Jesli pój
dziemy tropem myslenia zyczeniowego, technokratycznego, to diagnoza
bedzieprosta: wladze miejskie niezle sobieradza z zarzadzaniem, przetar
gami bankrutów; duzo zrobily dla mieszkanców. Jezeli jednak wezmiemy
pod uwage rzeczywisty budulec organizmu miejskiego, to nasza wiedza
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o stanie samopoczucia obywateli skomplikuje sie znacznie.Chorzów stracil
marke przemyslowa, niewieleprodukuje, nie zarabia na siebie, zyje wiec
na kredyt. Dal sie zepchnac do drugorzednej roli uslugowej, bo elementy
rozwojowe oparl przede wszystkim na imporcie sil i srodków. Na pytanie
realne jak sobieporadzimy z kryzysem  nie znajdziemy rychlojednoz
nacznej odpowiedzi, jesli w strategii rozwoju odkryjemy podskórna stra
tegiezamazywania istoty rzeczy.
Poszerzam punkt widzenia. Górny Slask stanowi ostoje regionalizmu.
Mozemy w tym zjawisku dostrzec odmiennosc tradycji, kultury, pracy, ale
takze umiejetnosc instytucjonalizacji dazen odrebnosciowychwyrazajacych
sie w powstawaniu lokalnych organizacji,jak chocbyZwiazek Górnoslaski,
który Pan wspóltworzyl. Jeslipominiemy motyw niezadowolenia, niedowar
tosciowania w stosunku do minionego ustroju, tojakie przeslanki pozytyw
ne podkreslimy na poczatku zrzeszania sie i artykulacji potrzeb zbioro
wych. Co bylo glówna idea Zwiazku.P
J. O.: Glówna idea zapisana w deklaracji Zwiazku Górnoslaskie
go stWierdza, ze celem jest obrona wartosci kulturowych i cywiliza
cyjnych Górnego Slaska. W tym samym zdaniu równorzednie trak
tuje sie sprawe integracji regionu wokól wartosci dawnych,
uksztaltowanych historycznie i nowych, wynikajacych ze wspólczes
nosci, z oceny biezacych zadan.
W roku 1990 spotkalismy sie z zajadlymi atakami nacjonalisty
cznymi tzw. "prawdziwych Polaków". Kwestionowano szczególnie
zalozenia naszego poczucia odmiennosci regionalnej przeczace ja
koby lojalnosci obywatelskiej. Wykpiwano role gwary, która chcie
lismy docenic, ale widziano w tym zagrozenie czy tez obowiazek
poslugiwania sie i uczenia dialektu przez przybyszów. Tradycje
autonomiczne regionu wiazano tylko z przeszloscia, ze statusem
przedwojennym,
bo teraz wszyscy powinnismy byc jednakowi.
Tymczasem wlasnie szanse przelomu wyzwolily w Slazakach silne
pragnienie dowartosciowania swojej tozsamosci, podkreslenia in
nosci mowy potocznej, zwyczajów, odrzucenia wstydu, dotkliwego
poczucia nizszosc wobec krajowej normy.
Spory tego okresu ujawnily wielkie poklady bogactwa naszej
krainy w nas samych i na tle tendencji polskiej przecietnosci. Po
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twierdzilo sie wkr6tce w wyborach samorzadowych, ze czlonkowie
Zwiazku zyskiwali coraz szersza akceptacje spoleczna, zostawali
czesto prezydentami miast jako ludzie nowi z czysta karta. I zn6w
towarzyszyla temu kontrakcja, pr6by oczerniania etykietami za
sciankowosci. A przeciez nazwa Zwiazek G6rnoslaski zakladal, ze
nie zmierzamy tworzyc skansenu, wylacznosci G6rnoslazak6w, ale
chcemy skupiac, dac ujscie inicjatywom integrujacym cala zbioro
wosc regionu. U nas moga sie znalezc nie tylko ci, kt6rzy tu sie uro
dzili, lecz r6wniez ci, kt6rzy sa aktywni, pragna dzialac, bo cenia
partnerstwo cel6w spolecznych
i chca byc wsp6lgospodarzami.
Wydaje sie, ze zamieszanie, pewien chaos byl naturalna reakcja na
poprzedni okres, trwal jakies trzycztery lata. Jednym z oredowni
k6w koncepcji wielkiego G6rnego Slaska wlacznie z Opolem, byl
wojewoda Wojciech Czech.
J. G.: Po odejfciu z tejfunkcji wojewoda zaprzeczal zarzutom, iz pre
ferowalw Urzedzie czlonków Zwiazku Górnoflaskiego.
J. O.: Moge powiedziec po latach, ze minal juz czas, kiedy mu
sielismy bronic Zwiazku przed zarzutami konfliktu, separatyzmu.
Ewolucja nastepowala w akcentowaniu tozsamosci partnerskiej re
gion6w nie dazacej do izolacji, lecz wsp6lpracy miedzyregionalnej,
og6lnopolskiej. Wygasly zapieklosci postrzegania zagrozen burzy
cielskich, odrebnosciowych z naszej strony, bo i my polozylismy
nacisk na aspekt
promocji Slaska, promocji wartosci slaskich
w calym kraju. Wiele uwagi poswiecilismy tej idei przy dyskusjach
o reformie samorzadowej, o zakresie samodzielnosci dwunastu re
gion6w. Niestety, ta koncepcja nie znalazla uznania w Sejmie,
choc nawiazalismy do przedwojennego
statusu autonomicznego
wojew6dztWa slaskiego. Ruch Autonomii Slaska takze nie chce de
montowac jednolitosci panstwa, jednak mocniej akcentuje aspira
cje odrebnosci gospodarczej i historycznej.
J. G.: Chcialbympodkreflic, ze Zwiazek Górnof/aski potrafil zmobili
zowac i zrzeszyc najcenniejszych ludzi Slaska, Slazaków o takim pozyty
wnym, bezkonfliktowym nastawieniu, ze stal sie wiodacym ugrupowa
niem regionalnym bez specjalnych rozgrywek o dominacje, oprzywództwo
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wsród kilku innych organizacji. Choc odczucie, ze grupuje przede wszy
stkim Górnoslazaków,jest oczywiste.
J. O.: Zwiazek nasz rozwijal sie na poczatku bardzo dynamicz
nie, ze zdawalo nam sie wszystko
latwe do osiagniecia. Trafilismy
w sedno
oczekiwan spolecznych wczesnych lat dziewiecdzie
siatych. Kiedy jednak startowalismy w wyborach do Sejmu w koa
licji z Kongresem LiberalnoDemokratycznym
jako sprzyjajacym
samodzielnosci region6w, popelnilismy blad w ocenie szans polity
cznych. W6wczas partie polityczne dopiero startowaly z haslowymi
programami i nie zyskiwaly szerszego poparcia. Doswiadczenie
uczylo nas dystansu wobec opcji partyjnych, bo dla naszej bazy
czlonkowskiej najwazniejsza byla idea samorzadnosci, szkola pod
stawowych umiejetnosci wsp6ldzialania. Czesc naszych czlonk6w
zaangazowala sie politycznie, ale nawet jako poslowie nie wyste
puja oni pod szyldem Zwiazku G6rnoslaskiego. Podobnie podcho
dzimy do uczestnictWa w lokalnych samorzadach. Praca z ludzmi,
praca dla ludzi  to konkrety, a polityka wchodzi w zakres czesci
dzialan albo jako ukoronowanie zainteresowan.
J. G.: Wiemyjuz, ze rozwój slaskiej tozsamosci przybieral rózne po
stacie w zmieniajacych sie warunkach. Przed wojna ujawnilo sie np. od
czucie lekcewazenia Slazaków w ojczyznie, rozczarowanie "panskq
Polska". Po wojnie proces centralizacji i ubezwlasnowolnienia regionów
zaowocowal stanami frustracji na tle "slaskiej krzywdy", copodzielaja
m.in. tak wybitne osobowoscijak rezyser Kazimierz Kutz czy profesor Do
rota Simonide.s. Ale mit cierpietniczy czasem zabarwia inaczej nastroje
i oceny. Kiedy pod "slaska krzywde" podklada sie równiez "krzywdy nie
mieckie" (np. wypedzenia), tworzy sie tym samym nowy pomost identyfi
kacji, wspólnoty losów slaskoniemieckich. Taki charakter obrazu rysuja
wypowiedzi Dietmara Brehmera i Stanislawa Bieniasza. Zauwazmy, ze
nie bedzie tu chodzilo tylko o rzetelnosc, o prawde, ale dobór elementów,
wymowy calosci. Jakiejest Panskie zdanie w teJkwestiiP

J. O.: Artykulacja slaskiej tozsamosci przed wojna przebiegala
z zahamowaniami. Wprawdzie stworzono autonomiczne wojew6dz
two slaskie, to jednak z "pomoca administracyjna" starano sie na
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sile polonizowac te czesc G6rnego Slaska tlumiac przy okazji
aspira
cje wyzsze, jak chociazby powolanie plac6wki uniwersyteckiej na
potrzeby regionu. Stad rodzace sie poczucie uposledzenia Slazak6w.
Reakcje na te odczucia znajdujemy z pewnoscia w wynikach wy
bor6w samorzadowych z owego czasu. Po wojnie, na rozszerzonym
juz terenie G6rnego Slaska, nie rozumiano miejscowych i to w sen
sie doslownym jak i w przenosni,
zas Uniwersytet Slaski powstal
dopiero w 1968 roku. Inicjatywy utworzenia uczelni dla przygoto
wania kwalifikowanych kadr odsuwano wielokrotnie, tlumaczac,
ze wystarczy zaplecze Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie.
Nasze poczucie niedowartosciowania tkwi w stereotypie slas
kiej tozsamosci i wsp6lgra tu z tym, co Kutz przekornie nazwal
"slaska dupowatoscia" . Mysle, ze pojawia sie tu kompleks
niesty
cznosci los6w Polski i Slaska i "odwr6conych plec6w" Polski wo
bec Slaska. Jestem gleboko przekonany, ze odmiennosc poczucia
regionalizmu na G6rnym Slasku miesci sie jednak doskonale
w porzadku demokratycznym. Wedlug mnie nie burza calosci pan
stWowej nawet pojawiajace sie poglady, ze ma powstac narodowosc
slaska.
J. G.: Ale chcialbym wrócic do poczucia tozsamofci, które zwiazane
jest z odczuciem krzywd. Jefli próbuje sie laczyc kategorie opisowe, obiek
tywne procesu identyfikacji z kategoriami emocjonalnymi, stwarza to moz
liwofc róznicowania stopnia przynaleznofci do jakiejf okreflonej grupy
frodowiskowej i tozsamofciowej. Legenda flaskiej krzywdy jest pewnym
obiegowym kwalifikowaniem stanu niezadowolenia, frustracji wynika
jacych z przeszlofci, które sie chetnie laczy z dzisiejszym samopoczuciem.
Nie zawsze ma to pokrycie w faktach, w aktualiach. Na przyklad to co
bylo,podaje siejako ciagleobowiazujace. Jefli wystepowaly kiedyf elemen
ty niesprawiedliwe, krzywdzace, to teraz, kiedy mamy pelna swobode, kie
dy od nas zalezy prawie wszystko, dawny punkt widzenia powinno sie
odlozyc do przeszlofci. Czy dobrze rozumujeP
J. o.: Oczywiscie, niemniej, aby slowo "legenda slaskiej krzyw
dy" nie kojarzylo sie ze sfera bajek,
przypomne tu tylko niekt6re
przejawy tej krzywdy. A wiec kultywowanie po wojnie stereotypu
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"niepewnego Slazaka" spowodowalo, ze przez wiele lat o awansie
na G6rnym Slasku w wiekszym
stopniu decydowalo miejsce uro
dzenia niz kwalifikacje. W przedsiebiorstwach
i instytucjach pan
stwowych nie bylo kadrowca G6rnoslazaka, byl to prawie zawsze ktos
z Zaglebia. Jezeli awansowano G6rnoslazaka, to jedynie w celach
statystycznych. W efekcie takiej polityki G6rnoslazacy czuli sie na
G6rnym Slasku jak w obcym kraju,
byli sfrustrowani i pelni nieuf
nosci do wladzy. Najgorsze jednak, ze duza ich czesc decydowala
sie na opuszczenie kraju, o kt6ry niejednokrotnie walczyli, jak choc
by powstancy i ich rodziny. Jednoczesnie wmawiano spoleczen
stwu wojew6dztwa katowickiego, ze wojew6dztwo to jest kraina
szczesliwosci i dostatku, podczas gdy w rzeczywistosci w statysty
kach ujmujacych dystrybucje srodk6w w teren, wojew6dztwo ka
towickie w przeliczeniu srodk6w na jednego
mieszkanca zawsze
zajmowalo jedno z ostatnich miejsc.
Rok 1990 stworzyl podstawy normalnosci i dawal nadzieje na
zmiane dotychczasowych relacji. Tu na G6rnym Slasku oczekiwa
lismy, ze zakonczyl sie okres, w kt6rym za nas decydowano
o nas.
Syndrom niezaspokojenia
potrzeby sprawiedliwosci jeszcze istnie
je. Mysle, ze zakres upodmiotowienia tutejszego spoleczenstwa
jest niewystarczajacy. Jako czlonkowie Zwiazku G6rnoslaskiego
staramy sie zmieniac postawy ludzkie na bardziej aktywne.
J. G.: Ja z koleipatrze z boku na te zjawiska, ale wiem, ze w Warsza
wie znajduja sieprzeciez liczni Slazacy na eksponowanych stanowiskach,
ze za Gierka czy premiera Buzka frakcja slaska dominowala w rzadzie.
Odnosze wrazenie jakby ich zapal nie przystawal do realiów, przygasal,
a doswiadczenie nieprzekladalo sie na zastosowanie w skali krajowej. Co
to znaczyP Przerastala ich nowa rola czy zbyt
krepowaly wielostronne
uwarunkowaniaP
J. O.: Raczej to drugie. Przede wszystkim, aby G6rnoslazak
m6gl byc desygnowany do znaczacej funkcji we wladzach central
nych, musi byc konformista. Prowadzac zas wczesniej dzialalnosc
publiczna w sferze og6lnopolskiej nie moze w zaden spos6b poka
zywac swojej postawy i preferencji regionalnych. Przyklad Gierka
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rodem z Sosnowca jest nie na miejscu, natomiast kleske rzadu Buz
ka zwiastowala pierwsza istotna decyzja, a mianowicie rezygnacja
z pierwotnej propozycji powolania 12 województw oraz przyjecie
modelu ustroju panstwa o ograniczonej samorzadnosci regionalnej.
J. G.: Pretensje wydaja mi sie niejasne, wyolbrzymione. Ujalbym to
inaczej. Nie chodzi o podkreslanie samodzielnosci decyzji na wszystkich
poziomach, czyli warunków istnienia panstwa w panstwie, lecz o roz
sadny, precyzyjny zakres wspóldzialania czescikraju z caloscia. Jesli au
tonomisci beda zbyt pracowicie wymachiwac flaga samostanowienia 
zmecza sie, bo to chyba za duza na ich sily. Jeslijednak kogos boli, ze re
prezentuje kraj, to znaczy, ze nie nadaje sie do tej roli. To nie pomylka, ze
w dekadzie gierkowskiej spolecznym symbolem "frakq'i slaskiej" byly np.
postacie Jana Szydlaka, Jana Mitregi (minister górnictwa), Macieja
Szczepanskiego (szef telewizji).
J. O.: Zgadzam sie na wywazone
sformulowanie. Mimo tego, ze
reforma administracyjna i przyjeta filozofia ustroju samorzadowego
daleka jest od oczekiwan regionalistów, to jednak z drugiej strony
przyjete rozwiazania tez przyniosly nowe szanse dla naszego woje
wództwa. Zauwazmy, ze chociazby powolanie regionalnych kas
chorych pozwolilo zasilic nasze województwo znacznie wiekszym
strumieniem pieniadza.
J. G.: Nie mozna dzis mówic na Slasku o barierach nie do przekrocze
nia. Nie rozumiem opinii o przeszkodach, hamulcach dzialania. Kto, kie
dy i w czym tutaj przeszkadzaP Moga zdarzyc siejakieJ pojedyncze przy
padki, ze czegos nie udalo sie przeforsowac,
ktos nie zatwierdzil jakie goJ
posuniecia, ale jeJli pomija sie motywaq'e, to podejmuje sie problem fikcyj
ny. Wszystko jest otwarte.
Wrócmy teraz do kwestii narodowych. Wspominal Pan Prezydent o re
alnoJci Jlaskiego statusu etnicznego jako grupy narodowej. Wypowiedz
Trybunalu Praw Czlowieka w Strasburgu wskazuje, ze polskie sady nie
przekroczyly uprawnien wolnosciowych, odmawiajac statusu mniejszo
feiowego Slazakom. Chcialbym poznac blizej Panskie rozumowanie, bo
rzecz jest szeroko dyskutowana. Nie mozna serio mówic o atrybutach
na
rodu slaskiego, natomiast swiadomosc etniczna slaska, czyli poczucie od-
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rebnofci samorzadowejjest oczywiste, istnieje. Na tej bazowej
nie buduje sie na ogólpraw mniejszofci narodowych, bo tojest
innegopietra tozsamofci. W Polsce istnieje trzynafcie uznanych
fci narodowych. Kazda gropa posiada status dzialania i wyne
uprawnienia wynikajace z przepisów Rady Europy oraz konstyt
gwarancji. Odrebna ustawa o mniejszofciachjest przygotowana
nie nie ma szans przejfcia przez
sejmowa procedure, poniew
lalaby ramowe ustalenia z poszczególnymi gropami. Nie ma
trzeby. W tym stanie prawnym nieprzekonujaco wyglada odwol
do Strasburga.

J. O.: Niezaleznie od ustawy o prawach mniejszosci
zglaszane przez niektóre srodowiska regionalne na Górnym
trzeba traktowac w kategoriach wolnosciowych. Zadna w
ministracyjna czy tez sadowa nie moze zakazac poczucia
b
kolwiek w sensie opcji narodowej, a nawet wladze te nie
sie tymi sprawami zajmowac. Od swiadomosci i woli kazd
zalezy czy na pytanie o przynaleznosc narodowa, które zo
dane w czasie przyszlorocznego
spisu powszechnego, chc
sie jako Górnoslazak.

f

,

W panstWie obywatelskim, kt6re wszyscy tWorzymy
powinni miec jednakowe prawa i obowiazki. Nie ma tu w
znaczenia zarzut, ze byc moze inicjatorom uznania
nar
slaskiej chodzi o skorzystanie z obnizonego progu wy
Jest to tylko domniemanie
i nie czynilbym z tej inicjatyw
drazliwej sprawy. Widze w niej raczej przejaw procesu de
zacji naszego panstwa, w kt6rym odzwierciedla sie tez stan
mosci pewnej grupy Górnoslazak6w. Nie widze zagrozen
ze pojawi sie w Polsce czternasta grupa narodowosciowa.

J. G.:

.

.

i

I

I

Odnosze wrazenie,

ze poczuciu identyfikacji narodow

skim ujeciu nie towarzysza jakief kryteria, wan/nki wstepne,
woju fwiadomofci gropowej, okolicznofci zewnetrzne, ale po p
i prawo bycia kimkolwiek z wlasnego wyboro, a wiec rodzajem
konstytucji, wyrazem podmiotowych uprawnien wewnetrznyc
pragnienie jednostkowe, deklaracja woli. Uznaje Pan zatem za

314

Rozmowo z JoachimemOlle

czajacy, subiektywny, cudowny element stworzenia nowejjakosci spolecz
nej, nowej tozsamosci podkreslajacejwyodrebnieniez caloscipolskiej. M a
nifestacje tego wyróznika nie koronuja dluzszej, racjonalnej dzialalnosci
ugrupowan górnoslaskich, które odczytujac po swojemu pragnienia etni
cznej bazy, zapowiadaja odejscieod krepujacychplemiennych ram tozsa
mosci do równowaznej z narodem polskim strefy narodowosciowej. Po
niewaz towarzysza tym wysilkom bunczuczne harce elity plemiennej w po
lemicez dominacja" wielkiego brata", korzysta sie tez chetniez aury festy
nu ludowego,gdzie nieistotna bywa refleksja, natomiast wazne sa konkur
sy, zabawy, poPisy, celem zas dostep do kotla z bigosem polskim. Jezeli
ktos anonimowy owa potrawe przygotowal, dowiózl, udostepnil, nalezy
jedynie zglosic zainteresowanie, wymusic dostep do lady i czerpac do woli
z dóbr zazdrosnie reglamentowanych.
Czy wystarczy sam apetyt amatorów pikniku i bigosu, a przeszkody
w przebiegu imprezy wynikaja tylko z niechecistrózów porzadku i zasad
obcejstrategii'?Jesli sprawa ma charakter imprezy spontanicznej, bezinte
resownej, sportowej, ale przy udziale czynników ambicji, partnerstwa,
podmiotowosci, czyli pewnej logiki, to moze warto wziac powazniej pod
uwagepewne uogólnienia sytuacji swiadomosciowej Slaska sformulowane
120 lat temu przez pisarza Teodora JeskeChoinskiego.?W "Listach ze
Slaska" pisal on w 1879 roku:
"Siedemset lat od wspólnej macierzy oderwany, siedemset lat kopciusz
kiem róznychpanów bedacy, lekcewazony, zapomniany, zachowal Górny
Slask stare tradycje, zwyczaje, obyczaje ijezyk swych ojców. Obcy wedro
wiecprzybywajacy do tegokraju, mijajacy go droga zelazna lub powozem
jako turysta, wynosi z niego mile wrazenie i rozpowiada w domu o tym
cudownym kraju, którego ani wieki, ani usilne starania pruskie zniemczyc
nie mogly.Ale kto niejest turystq, kto niepodrózuje dla przyjemnosci wierz
chemplynac, tylko w celach naukowych lub politycznych, wiec do glebi sie
gajac, ten nie wywozi milego wrazenia, bo tenprzekonal sie o starej praw
dzie, ze nie tradycje i obyczaje, a nawetjezyk naród stanowia, leczjedynie
samowiedza odrebnego bytu, wlasnej polityki, a tego wlasnie na Slasku
. ma ".
nte
Zmierzam do stwierdzenia, ze w Polsce nie ma wyraznych przeslanek,
zeby ze zbiorowosci nazwanych narodowoscia polska wylonil sie odrebny
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naród o tak zróznicowanej tozsamofci w stosunku do zywiolu polskiego,
ze potrzebna bylaby dodatkowa mniejszofc czy ustanowienie narodu.
Obiektywne kryterium identyfikacyjne nie jest tylko wyrazem woli, ale
zaklada wspólnote historii, jezyka, kultury, fwiadomofci. Slask zawsze
byl czefcia róznych organizmów panstwowych: Czech, Polski, Austrii,
Prus. Region doPiero teraz zyskal mozliwofci samookreflenia, samo
rzadnofci, ale zakres swobód pozostaje ciagle niezdefiniowany, dyskusyj
ny. Bedzie onfunkcjonowal na tej samej zasadzie jak inne struktury woje
wódzkie. Oczywifcie, nikomu niejest zakazane zrzeszanie sie wokól róz
nych frodowisk, wartofci, zainteresowan, religii, celów spolecznych. Jed
nostka wybiera krag orientacyjny wedlug normy "czuj siejak chcesz",jed
nak obowiazuje kazda, kazdego lojalnofc czy podleglofc wobec ustano
wionychpraw w miefcie, w którym sie zyje, w spolecznofci sasiedzkiej itd.
lO.: Problem przeslanek wyodrebnienia narodu czy tez warun
ków wystarczajacych do uznania odrebnosci narodowej naleza do
gatunku rozwazan teoretycznych, przydatnych byc moze socjolo
gom, natomiast donioslosc artykulacji kwestii narodowosciowej na
Slasku, jej zasieg i aktualnosc najpelniej zweryfikuje czas.
Rozumiem, ze powojenny okres panstwa socjalistycznego zna
komicie przyczynil sie do oslabienia pamieci tozsamosci regional
nej i teraz inicjatywa samookreslenia sie narodu slaskiego jest dla
polskiej opinii publicznej niespodzianka, zaskoczeniem. Czas rów
niez pokaze co to oznacza, gdy wejdziemy do Unii Europejskiej.
Znajdziemy sie wtedy w takim konglomeracie
narodowosciowym
na wzór amerykanski. W procesach zjednoczeniowych nie mozna
i nie powinno sie zatracic swojej tradycji i swoich wyrózników, stad
tez regionalizm górnoslaski
nie idzie pod prad zachodzacych
prze
mian. Bedziemy swiadkiem przemieszczen
ludnosci i przemodelo
wan strukturalnych. My wszyscy musimy sie lepiej przygotowac
do nowych porzadków i okrzepnac w nowej tozsamosci europej
skiej. Niedlugo przeciez zobaczymy na ulicach naszych miast coraz
wiecej obcych twarzy, przedstawicieli róznorodnych narodowosci.
Odmiennosci kulturowe czy narodowe przestana razi czy dziwic.
Stan niepokoju, leku przed jakimis zagrozeniami odrebnosci stanie
sie z czasem coraz bardziej anachroniczny.
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Jestem przekonany,
ze ujawnianie calej zlozonosci regionalne
go toku myslenia, rozumowania oraz pokazywanie, popularyzacja
bogactwa regionalnych korzeni i potrzeb jest w sumie pozyteczne,
bo przybliza znajomosc zjawiska. Rzeczy dalekie lub malo znane
z reguly wydaja sie ogromne, niepojete i niepotrzebne. Widzimy
jakby dokladniej i wiemy lepiej dzieki tej rozmowie, ze swiat nas
otaczajacy wcale nie jest straszny, sasiedzi zas, chocby nieco inni,
sa sympatyczni, partnerscy. Konkurencja z tej strony nam nie za
graza. Gdy dotychczasowe granice panstwowe i narodowe otworza
sie na europejskie perspektywy, a wiec zobaczymy sie sami z innej
strony, w innej skali, dotychczasowe potyczki krajowe i regionalne
odslonia swoje prowincjonalne zaplecze, wymiar zasciankowy. Po
wprowadzeniu waluty euro kraj i region wystapia razem w jed
noczacej funkcji promocyjnej. Kiedy wiodacym jezykiem
konta
któw miedzynarodowych
stanie sie angielski, gwarowe odcienie
polszczyzny nie beda odgrywac róznicujacej roli. Europa zintegro
wana odsloni calkiem odmienne
podzialy regionalne, wyrazajace
sie w koalicji kilku krajów o zblizonych interesach i kulturach, na
tomiast pozostalosci animozji wewnatrzkrajowych straca zywot
nosc.
J. G.: Koncepcja francuskoniemiecka
Europy regionów rzeczywiscie
ulega przetasowaniu. Pierwotna uwazala za os identyfikacji wartosci re
gionalne, natomiast obecnie zwycieza aspekt integra.cji wokól interesów,
a wiec instytucji ponadnarodowych, ekonomicznych.
Arena walki o niezaleznosc Basków ilustruje slepy zaulek niedowarto
sciowanej narodowosci. Przyklad jugoslowianski pokazuje jak oknttnie
koncza sie narodowe spory  wojna domowa. Landy niemieckie trzymaja
sie zakresu prerogatyw federalnych, nie próbujac poszerzac ich ambiq'i toz
samosciowych poprzez regionalne identyfikacje narodowosciowe. My wy
tyczamy wlasna droge.

Wytknal Pan Prezydent Polakom lek przed Slaskiem, obawy przed
uroszczeniami slaskosci. W stanowiskach obydwu stron tkwi troche mi
tów. Powiem od siebie,prywatnie. Ja sie nie boje Slaska, bo tujestem i po
zostane. Dla mnie najpiekniejszy i najcenniejszy Slask zawiera sie w fil
mach Kazimierza Kutza oraz w Zespole Piesni i Tanca "Slask". To esen
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cja slqskosci i polskosci razem. Tafantastyczna wizja podbila Polske. Na
drugim miejscu stawiam dobrq dzialalnosc
promocyjnq slqskich mediów,
glównie rozglosni katowickiej, ale najbardziej utrwalila sie w pamieci
mieszkanców regionu legenda gospodarnosci slqskiej, czyli legenda woje
wody Jerzego Zietka. Byly to czasy w wielu fragmentach
niechlubne, ale
nikt nie wymaze z dorobku tak wspanialych obiektów, jak: katowicki spo
dek, caly Park Kultury, zespól sanatoryjny w Ustroniu. Ja po prostu czuje
sie dumny z takiego Slqska. On jest moim domem, który lubie.
Tu chcialbym jednak uzyskac obraz bardziej calosciowy. Kilka lat te
mu pewien odlam Ruchu Autonomii Slqska wystqpil z inicjatywq ustano
wienia narodu slqskiego, a po sqdowych perypetiach ograniczyl sie do po
stulatu zatwierdzenia uprawnien mniejszosci slqskiej w Polsce, co z kolei
po odrzuceniu wniosku stalo sie przedmiotem interpelacji o braku wolno
sci praw mniejszosci w kraju przed Trybunalem Praw Czlowieka w Stras
burgu. Wspominalismy juz o tym, ale chcialbym wiedziec czy w Panskiej
ocenie mamy tu do czynienia z intrygq wqskiej
elity, czy z rodzajem prze
nikliwego wyprzedzenia dqzen podmiotowych'?

J. O.: Wspomnial Pan o pieknym obrazie
Slaska, kt6ry tworza
Zesp6l Piesni i Tanca "Slask" oraz filmy Kazimierza Kutza. Nie
tylko dla Pana, ale i dla wielu ludzi w naszym kraju sprowadzenie
problem6w Slaska do takiego stereotypu jest wymarzonym roz
wiazaniem. Do zwienczenia tego obrazu brakuje tylko podpisu
"Rezerwat Indianer6w".
Zamiast szukac natchnienia w takich "sielankach" nalezy podjac
rzeczywista dyskusje nad wizja Polski europejskiej, w kt6rej pod
miotowosc region6w bylaby motorem rozwojowym naszego kraju.
Byc moze inicjatywa ustanowienia narodowosci slaskiej jest glosem
rozpaczy pr6bujacym zwr6cic uwage
na prawdziwe problemy G6r
nego Slaska.
Mysle tez, ze pojawienie sie inicjatywy powolania narodowosci
slaskiej miesci sie w kategorii normalnosci. Jezeli przez szesc wie
k6w teren G6rnego Slaska byl poza panstwowoscia polska, to az
dziw bierze, ze nie wystapily tu wczesniej wyrazne dzialania ini
cjujace odrebnosc narodowosciowa. Mysle, ze czas pokaze, co sta
nie sie z tymi dazeniami. Nowoczesne narody ksztaltowaly sie od
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XVIII wieku, samodzielnosc zyskiwaly na og6l w wieku XIX. Pro
ces narodowotw6rczy trwa do dzisiaj. Ze wzgledu na standardy de
mokratyczne, nikomu nie powinno sie przeszkadzac przy rejestra
cji zwiaq;k6wnarodowosciowych.
J. G.: Dla kontrastu przytocze opinie popularnego publicysty katowic
kiego Krzysztofa Karwata, który w ksiazce" Ten przeklety Slask" pisze:
"Procesy germanizacyjne i polonizacyjne byly tu tak silne, a kultura nie
miecka i polska tak atrakcyjna i trwala, ze przeciwstawily sie one
wylonieniu odrebnej nacji. Czynniki historyczne sprawily, ze nie wyodreb
nily sie tu silne osrodki polityczne, którym zalezaloby na odcieciu sie od
zaleznosci Wiednia, Berlina czy Warszawy... Slazacy... nie pobudzili
w sobie innej identyfikacji narodowej. Zyli po prostu bezjakiejkolwiek".
Rodowitych Slazaków jest obecniena Górnym Slasku mniej niz przy
byszów. Ale rozwiniete poczucie tozsamofci regionalnejprzejawiaja tylko
Górnoflazacy. Oni nadaja ton i slusznie, sa u siebie.Jednak ja, chocprzy
bysz, tezjestem u siebie, w rodzinie flaskiej. Tylko, ze dla mnie Slask, po
jecie godnofci regionu oznacza przede wszystkim twarz, obraz, indywidu
alnosc, odmiane Polski. I tylko tyle. Wywodze sie z tej czescikraju, która
nie wyksztalcila tak silnej osobowosci, identyfikacji regionalnejjak tutaj,
dlatego nigdy nie czulem i nie czuje zadnej potrzeby okreslania sie przez
korzenie lokalne. Wartoscjednostki jest jej osobistym dorobkiem, nie ko
rzeni. Na Slasku, wsród Slazaków czuje sie dobrze, bo tojest koloryt mo
jej Polski.
Powiem jeszcze inaczej. Moja filozofia zycia opiera sie na dwóch bie
gunach:ja i fwiat, ja i kultura, ja i mój kraj. Nie uznaje równowaznych
ogniwpofrednich. W moim etosierodzina np.jest fundamentem biologicz
nym, emocjonalnym, psychologicznym, moralnym, jest cenna prywatno
scia, azylem, ale niczym wiecej.Jako jednostka myflaca,facet ze spoleczna
zylka i twórcza ambicja, a wiec w tym co dla mnie najwazniejsze, potrze
buje innego,szerszegoforum niz malo obiektywny krag rodzinny czy regio
nalny. Za miarodajny sprawdzian prezentowanych wartosci moge uznac
tylko rynek niezaleznej opinii merytorycznej, obiegspoleczny, pokrewien
stwo zainteresowan. Nie cenie nadmiernie obrzedowosci srodowiskowej,
bo bywa ona fasada pozorów i stereotypów.
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Spróbujmy jednak znalezc powazniejsze odniesienia dla naszej roz
mowy w skali europejskiej. Otóz Niemcy, jako jednolite panstwo, funkcjo
nuja od 1871 roku, natomiast Francja uksztaltowala strukture centrali
styczna kilka wieków wczesniej. Takie zaplecze historii odbija sie na men
talnosci i kulturze, strukturze regionalnej tych krajów. Niemcy sa fede
racja landów, czyli historycznych regionów o duzej autonomii, jednak je
zyk i naród nowoczesnyjest jeden przy odmianach lokalnych. W zadnym
landzie nie podkresla sie tozsamosci narodowej, odrebnej od calosci.Mó
wi sie o Saksonczykach, Bawarczykach, ale nie wytworzyla sie jakas
daznosc, aspiracje do ustanowienia narodu bawarskiego, saksonskiego,
nadrenskiego. Takich narodów po prostu nie ma i nikt nie dazy do zmiany.

Czego nauczyli sie Niemcypo wojnie? W roku 1949 otrzymali konsty
tucje troche narzucona patronatem alianckim. Ale ta ustawa zasadnicza
ma charakter demokratyczny i w warunkach pelnej suwerennosci nie ulega
zmianom, Niemcyjako naród pokonany odrzucili szowionistyczne trady
cje hitlerowskie, nauczyli sie uznawac realia powojenne oraz obywatelska
lojalnosc wobec konstytucji, zasad demokratycznych i prawa. To ich obo
wiazuje, tegopotrafia sie trzymac, tego wymaga panstwo i potrafi egzek
wowac, zapewnic praworzadnosc organów panstwowych jak równiez
obywateli. Organizacjeziomkowskiepielegnuja wprawdzie nurt niezgodyna
rozstrzygniecia wojny, ale w sensiepolitycznym reprezentuja tylkofolklor.
My jestesmy inni. W Polsce ciagle mamy watpliwosci, zastrzezenia,
checii projekty zmian, ulepszen, obrony niezaleznosci. Wpolskiej tradycji,
w naszej swiadomosci Warszawafunkcjonuje glówniejako siedlisko ano
nimowych centrali, urzedników, podejrzanych ukladów, interesów, rzad
ko natomiast i raczej odswietnie jako stolica naszej ojczyzny, siedziba
akceptowanego rzadu naszego kraju. Dowartosciowania tendencji wolno
sciowych szukamy raczej na zewnatrz. Za poparcie np. Ligi Pólnocnej we
Wloszech, która reprezentujeprojekt innego podzialu Republiki, autono
misci nasi otrzymali wysokie uznanie. Ale wszystko to oznaki nienormal
nosci i niedojrzalosci.

W okresie kampanii wyborczej do Sejmu 2001 akcentyjaskrawej opo
zycji wobecstolicy kraju u kandydatów Ruchu Autonomii Slaska przekre
slaja kompromisowa tonacjeprezydenta Chorzowa. Reklamuja siejako
uczestnicy rozprawy "Zwiazek Ludnosci Narodowosci Slaskiej Przeciw
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Rzadowi Polskiemu" przed Europefskim Trybunalem Praw Czlowieka
w Strasburgu i formulufa platforme konfrontacji, konfliktu z wladzami
demokratycznymi. Na przyklad QParciebudzet6w samorzad6w na docho
dach wlasnych ma zabezpieczyc "przed grabiezczymi zakusami Warsza
mry", kt6ra blokufe takze inwestycje na G6rnym Slasku fako szkodliwa
konkurencje. Na tym pielegnufa urazy regionu.
.
J. O.: Bardzo wiele Panskich wywodów laczy sie
z wartoscia
taka, jaka jest naród, podkladajac pod to sytuacje w naszym kraju.
Wiele jednak tez bazujacych na tym przykladzie trzeba by zweryfi
kowac, analizujac socjologicznie na przyklad "naród amerykan
ski". Dezawuowanie regionalizmu prowadzi w sensie kulturowym
do globalizmu, burzac po drodze wartosci narodowe. Nalezy wiec
wlasciwa range nadac regionalizmowi jako ruchowi spolecznemu
i regionalizmowi jako pewnej filozofii zycia, w którym odniesie
niem jest wszystko, co sie wiaze z korzeniami regionalnymi.
Okres powojenny ugruntowal w naszym kraju standard jednoli
tosci rozwiazan ustrojowych, w którym kazda odrebnosc albo po
zwoli sie zamknac w getcie cepeliowskim, albo bedzie zwalczana.
Takim przykladem
moze byc likwidacja telewizji regionalnych,
a obecnie dazenie do zlikwidowania
regionalnych kas chorych.
Patrzac na obecne dzialania rzadu widzimy, ze coraz bardziej na
stepuje dominacja centralizmu. Poprzez nowe ustawy ogranicza sie
coraz bardziej samorzadnosc a zwieksza sie nadzór panstWa. Woje
woda jest z mocy prawa coraz silniejszym przedstawicielem
rzadu
w terenie, majacym prawo ingerowac w decyzje organów samo
rzadowych. Mimo tych wszystkich zastrzezen, mozliwosci wiazace
sie z samorzadnoscia, szczególnie na Górnym Slasku, ulatWily wyj
scie z marazmu lat dziewiecdziesiatych. Dzieki zaktywizowaniu sil
tkwiacych w spolecznosciach lokalnych opanowalismy trend kry
zysowy. Perspektywa wejscia do Unii Europejskiej pozwoli z pew
noscia lepiej wykorzystac zachodnie wzory samorzadnosci.
J. G.: Dla cel6w dyskusyfnych kontrastufe nasze stanowiska, bo wy
miana poglad6w na wazne tematy musi miec temperature i zaplecze mery
toryczne. Gl6wna wartoscia dla mnie, a sqdze, ze i dla czytelnika, powin
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na byc wówczas sama próba dotarcia, zblizenia sie do sedna sprawy, sed
na slaskiej tozsamosci, ale takze uzmyslowienia sobie pewnych rejonów
tabu, drazliwosci,jak równiez otoczki legend, uproszczen czypowierzcho
wnych sadów. Od lat pasjonowalo mnie, jak dalecejestesmy sobie bliscy,
jak dalece inni.
Mysle, ze moja bezceremonialnosc mogla draznic. Ale prosze wziac
pod uwage, ze zyje na co dzien wsród wartosciowych Slazaków, którzy
wcale nie zamierzaja obnosic sie z emblematem slaskosci, nie upatruja
w regionalizmie najwazniejszej odpowiedzi na wyzwania naszych cza
sów. Mimo niezaprzeczalnych walorów malej ojczyzny obserwujeprze
dziwna polaryzacje, maniPulacyjne traktowanie cechi wartosci regional
nych, slaskosci w ramach np. opcji niemieckief. Z jednej strony bowiem
slaskoniemieckie grupy mniejszosciowe w Polscepodkreslaja swoja tozsa
mosc w bawarskich portkach, natomiast ziomkowskie parady w Niem
czechprezentuja stroje najbardziej slaskie. Za kazdym razem owe "Rezer
waty l ndianerów" bywaja dalekie od autentyzmu i pelnia inna funkcje.
Wpoczuciu podmiotowej tozsamosci lokalnej, regionalnej, reforma sa
morzadowa w zasadzie spelnila role inspirujaca, pobudzajaca. To co
przegrywamy w tzw. restrukturyzacji przemyslowej nie wynika z decyzji
Warszawy, ale procesów europejskich. Ten rynek drastycznie zawazyl na
naszej niekonkurencyjnofci, zepchnal nasz potencjal na boczny tor. Oba
wiam sie pozycji ofiar przeobrazen.
J. O.: Wymogi rynku europejskiego zmuszaja nas do rezygnacji
z produkcji nierentownej, ale i wskazuja kierunki oraz normy jako
sciowe, którym powinnismy
sprostac. Chcialbym zwrócic uwage,
ze nawet tak daleko idace zmiany, jak zamykanie kopaln, nie prze
biegaly w atmosferze napiec, protestów, ale dokonywaly sie w mia
re spokojnie. Przypomnijmy chocby podobna restrukturyzacje
przemyslu weglowego w Anglii, gdzie górnicy z duza zaciekloscia
walczyli o zachowanie miejsc pracy. Mimo krótszego czasu zmian
mielismy chyba lepiej przygotowane oferty i odprawy. W krajach
zachodnich trwaly te procesy dluzej, u nas w niecale dziesiec lat
znikaja cale galezie i zaklady. Przy wszystkich niedogodnosciach
calej sytuacji niezadowolenie zwalnianych pracowników nie powo
duje, jak dotad, wiekszych konflikt6w, zamieszek itd. Liberalowie
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wprawdzie uwazaja, ze wiecej winnismy lozyc na produkcje, na
unowoczesnianie technologii niz na pomoc socjalna, to jednak bliz
sza mi jest wywazona polityka rzadu. Wprawdzie czas, w kt6rym
prowadzimy niniejsza rozmowe, nie daje podstaw do pewnego
wy
rokowania, gdyz znajdujemy sie w okresie dziejacych sie prze
ksztalcen strukturalnych w naszym regionie. Z pewnoscia stopa bez
robocia jeszcze sie powiekszy i oblicze konflikt6w moze sie zmienic,
niemniej na tle sytuacji w kraju perspektywy przelamania kryzysu
na G6rnym Slasku rysuja sie lepiej.
Taka opinie poparlbym bardzo
szybkim nadrabianiem zaleglosci
w zakresie wyzszego wyksztalce
nia naszego spoleczenstwa oraz, mimo wszystko, tradycjami dobrej
organizacji pracy. Dobre rozwiazania ustrojowe, wedlug mnie, po
zwolilyby znacznie przyspieszyc osiaganie wysokich standard6w eu
ropejskich, stad tez dyskusja polityczna, w kt6ra strone warto p6jsc,
lokowac srodki rozwojowe i zaradcze  pozostaje otwarta.
]. G.: Bardzo dobrze, ze na koniecpozostawil Pan Prezydentpytajnik
co do naszych lokalnych i krajowych szans, mozliwosci, zadan. Odnosze
wrazenie, ze wfród wielu ogniw wladzy ujawnia sie spore zamieszanie,
niejasnosc samooceny, niepewnosc w zakresie kwalifikowania kondycji
spoleczenstwa. Konczymy rozmowe na poczatku grudnia 2001 roku, kie
dy w stolicy mówi sie glofno o sytuacji kryzysowej panstwa. Wiem;', zejest
to dyskusyjna diagnoza rzeczywistofci z okresu kampanii wyborczej do
Sejmu, zatem próba nowych zapowiedzi dopiero powstaje.
Perspektywy gruntowania tozsamofci narodowej Slazaków rysuja sie
nieprzejrzyfcie. Idea ewolucji tozsamofciowej regionujest pewnym planem,
pomyslem na przyszlosc. Wydaje siejednak, ze inicjatorzy i partnerzy po
myslu narodowofci slaskiej znajduja sie zaledwie na poczatku drogi, doj
rzewania idei. Ten stan nie wymaga dekretu ani wyroku. To proces, który
dopiero krystalizuje sie w swiadomofci Slaska i Polski. Brakuje bowiem
rozeznania zarówno co do sposobu dzialania, jak i liczby zwolenników.
Pozostaje otwartefundamentalne pytanie o zasadnosc, o kierunek rozwoju
samopoczucia spolecznego
(2001 r.)
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