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”Myę i ”onię w Bieruniu Starym.
Dwudziestolecie miedzywojenne
W pamieci mieszkan cow miasta.
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Przedmowa czyli pochwa—a lokalizmu i ojczyzny prywatnej
Gmina to jedyny zwia zek, ktory posiada tak bardzo naturalny charakter, ze
powstaje samorzutnie wsze dzie tam, gdzie gromadza sie ludzie. Spośecznos c
gminna pojawia sie wie c u wszystkich ludow, niezaleznie od ich zwyczajow i praw.
Czśowiek stworzyśmonarchie i ustanowiśrepubliki, gmina zas zdaje sie
pochodzic wprost od Boga.
Alexis de Tocqeville
(1805ż 1859)
Ta historyczna juz pochwala gminy i lokalizmu dobrze ilustruje wciaz aktualny poglad na
role ma—ych spo—ecznosci lokalnych, partykularza, zas cianka czy ojczyzny prywatnej w
wielkich procesach i wydarzeniach historycznych. Wi ekszosc z nas ż staje sie nawet
obywatelami Europy czy swiata ż pozostaje wciaz przypisana do ojczyzny prywatnej,
niepowtarzalnego partykularza spo—ecznego, nostalgicznego miejsca kszta—tujacego nasza
osobowosc. Rodzinna wies, miasteczko czy miasto, istnieje tu i teraz, sa nam bliz sze niz li
nieczytelny i obcy w istocie swiat zewnetrzny. Z ca—a niemal pewnoscia moz na zatem
powiedziec, wykorzystujac slogan Ernsta F. Schumachera, iz ojczyzna prywatna, ma—a
i piekna, winna byc traktowana z naboz en stwem oraz troska. I nie zmieni tego fakt, iz ludzie z
takiej ojczyzny doskonale nam znani i bliscy, potrafi a byc dokuczliwi, natretni, zajeci
lokalnymi plotkami i komentarza.
Ma—e spo—ecznosci lokalne, takie w—asnie jak Bierun , przez wiele lat by—y, i pozostaja
nadal, wdziecznym ż choc wciaz niedocenianym ż przedmiotem badan naukowych. To
niedostateczne ich dowartosciowanie widoczne jest rowniez na Gornym Slasku. Aby teluke
przynajmniej czesciowo wype—nic pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Slaskiego
podjeli starania zmierzajace do przygotowania szkicow, studiow i rozpraw poswieconych
ojczyznom prywatnym.
Dowartosciowanie tych ma—ych spo—eczen stw jest cenne na Gornym Slasku z wielu
powodow. Otoz losy tej czesci Polski, deformujacy wp—yw realnego socjalizmu i jego lokalnej
odmiany, polityka w—adz centralnych wobec regionu oraz uleg —a postawa wielu regionalnych
elit w—adzy, sprawi—y, iz wielu mieszkan cow rozluŃni—o lub postrada—o emocjonalne zwiazki z
ojczyzna prywatna . Jednoczesnie ich dzieci sa juz ż lub w najbliz szej przysz—osci stac sie
moga ż ludŃmi bez ojczyzny prywatnej. Prawdeo tej ojczyŃnie warto przeto ż i trzeba ż im
wszystkim przypominac.
Dobrze ten moralny i naukowy nakaz rozumie Redaktor i Wydawca Zeszytow Bierunskich.
Kolejne tomiki przypominaja starsze i nowsze dzieje Bierunia oraz najbliz szej okolicy,
utrwalaja pamiec o lokalnych bohaterach i ilustruja ich czyny. Podejmujac wysi—ek
dowartosciowania i opisywania ojczyzny prywatnej u—atwiaja oni mieszkan com Bierunia
lepsze jej poznanie, bliz sza z nia zaz y—osc czy g—ebsza identyfikacje.
W takim w—asnie nurcie dowartosciowania ma—ych ojczyzn powstawa—a ż przygotowana
pod moim kierunkiem ż praca magisterska Grzegorza Brzeczka My i oni w Bieruniu Starym.
Jej autor pragna— osiagnac przynajmniej dwa cele. Po pierwsze, zamierza— pokazac, jak w
pamieci najstarszych bierunian zachowa—y siewspomnienia dotyczace obcych przebywajacych
w miescie w dwudziestoleciu miedzywojennym. Kto wtedy by— swoim, kto zas ż i dlaczego
ż pozostawa— obcym? Po wtore, G. Brzeczek pragna— ocalic te czesc spo—ecznej pamieci,
ktora jest ulotna i zwiazana z z yciem konkretnych ludzi. Jej zapisanie jest konieczne,
Grzegorz Brzeczek
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albowiem najstarsi bierunianie ż z ktorymi autor rozmawia— ż odchodza od swej prywatnej
ojczyzny na zawsze.
prof. dr hab. Marek S. SZCZEPAN SKI, w listopadzie 1993 r.

Wprowadzenie
Wybor problematyki pracy wynika— z pragnienia ukazania relacji swoję ”obcyę w pamieci
zbiorowej mieszkan cow Bierunia Starego w dwudziestoleciu miedzywojennym. Praca nasza,
oparta w g—ownej mierze o badania empiryczne, stanowi—a probezapisu pamieci zbiorowej
mieszkan cow miasta. Pragnieniem naszym by—o sfotografowanie pewnych zjawisk
spo—ecznych w kontekscie odczuc i przekonan ich uczestnikow, zdajac sobie sprawez tego, iz
jedynie czesc ludzkich doswiadczen zachowywana jest w swiadomosci, Pamiec zbiorowa jest
zatem jedynie fragmentem pamieci historycznej. Pamiec zbiorowa to ciag—y bieg mysli, gdzie
elementy przesz—e zostaja zestalone z poŃniejszymi doswiadczeniami, Dlatego tez rekonstrukcja przesz—ych doswiadczen w oparciu o badanie pamieci zbiorowej jakiejs grupy
spo—ecznej pozwala odczytac wy—acznie pewien fragment rzeczywistosci spo—ecznej. Stad
praca nasza jest jedynie rejestracja pewnych subiektywnych punktow widzenia na temat
stosunkow miedzy ”swoimię a ”obcymię w dwudziestoleciu miedzywojennym w Bieruniu
Starym. Lokalizacja i wybor srodowiska badawczego zdeterminowane by—y checia poznania
pamieci zbiorowej o relacjach swoję ż ”obcyę na roz nych p—aszczyznach, poniewaz ze
wzgledu na specyficzny charakter zbiorowosci i system wartosci ludnosc Bierunia Starego jest
interesujacym obiektem badan .
Materia—y do pracy by—y zbierane przy pomocy wywiadu bezposredniego. Pytania
wywiadu kwestionariuszowego mia—y jedynie sprowokowac wypowiedŃ respondenta.
Pewnym metodologicznym posunieciem badacza by—o przek—adanie pytan kwestionariusza
wywiadu na jezyk, ktorym respondenci pos—uguja sie na co dzien . Badacz dlatego czesto
operowa— gwara, przez co zmniejsza— siedystans do badanych. Przed przystapieniem do badan
przeprowadzilismy szeroka ”kampanieinformacyjna polegajaca miedzy innymi na odczytaniu
w kosciele parafialnym w Bieruniu Starym og—oszenia na temat celu badan oraz na
zamieszczeniu artyku—u promocyjnego w gazecie Rodniaę.
W trakcie naszych badan respondenci pe—nili funkcjeinformatorow. Zatem przedmiotem
badan nie byli respondenci, ale pamiec zbiorowa okresu dwudziestolecia miedzywojennego.

2. Zagadnienia wstepne
2.1. Pytania i hipotezy badawcze
Podstawowym celem pracy jest rekonstrukcja pamieci zbiorowej mieszkan cow Bierunia
Starego dotyczaca relacji ”swoję ż ”obcyę w okresie dwudziestolecia miedzywojennego
i jest to proba fotografii socjologicznej tamtego okresu ograniczona jedynie do aspektu
swiadomosciowego. Badania nasze prowadzone by—y g—ownie na p—aszczyŃnie stereotypow, co
przez ich wzgledna trwa—osc oraz odpornosc na zmiany dostarczy—o interesujacego i w miare
reprezentatywnego materia—u socjologicznego.
Problematyka swoję ż ”obcyę budzi szereg pytan i problemow badawczych. Podczas
projektowania kolejnych hipotez badawczych korzystali smy z roz norodnych opracowan
socjologicznych, politologicznych, historycznych, ekonomicznych i geograficznych
dotyczacych okresu dwudziestolecia miedzy-wojennego na Gornym Slasku. Staralismy sie
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odpowiedziec na pytanie, czy zjawiska spo—eczne wystepujace na Gornym Slasku mia—y
rowniez miejsce w Bieruniu Starym i sa pamietane przez respondentow.
Pe—ny spis literatury, z ktorej korzystalismy podczas projektowania hipotez, znajduje siew
bibliografii zamieszczonej na kon cu pracy.

Podstawowe pytania badawcze oraz hipotezy:
1. W jakich warunkach politycznych, spo—ecznych i kulturowych dosz—o do
wykrystalizowania sie w swiadomosci spo—ecznej mieszkan cow Bierunia Starego poczucia
odrebnosci?
1. 1. Peryferyjne po—oz enie Gornego Slaska sprzyja—o ugruntowaniu sie marginalizacji
kulturowej i utrwali—o plebejski charakter spo—ecznosci slaskiej charakteryzujacej siewzgledna
zamknietoscia, wewnetrzna spojnoscia, silnymi wiezami spo—ecznymi oraz niewielkim w
poczatkowym okresie wp—ywem obcego osadnictwa. Izolacjonizm terytorialny i kulturowy
jako rezultat niskiej ruchliwosci oraz ograniczenia przep—ywu informacji, bedacej warunkiem
istnienia i rozwoju kultury symbolicznej sprzyja— wytworzeniu wiezi lokalnej co utrwala—o poczucie swojskosci i odrebnosci.
1. 2. Gorny Slask stanowi— pogranicze, na ktorym przenika—y sie odmienne kultury
narodowe. G—owna p—aszczyzna identyfikacji swoich sprowadza—a sie do kultywowania
tradycji kulturowej, uniemoz liwiajac w ten sposob roztopienie sie wsrod ”obcychę.
Rezultatem tego by—o pozytywne i arefleksyjne postrzeganie tego co ”swojskieę, przy
jednoczesnej niecheci do tego co ”obceę, tudziez wszelkich, nawet najmniejszych odstepstw.
1.3. Na Gornym Slasku pod wp—ywem procesow rozwoju odrebnosci jezykowych.,
etnicznych i spo—ecznych oraz kszta—towania sieroz nych poziomow identyfikacji kulturowej
wytworzy—a siewieŃ nawykowa obejmujaca przede wszystkim interesy spo—eczne, warunki
z ycia i pracy, wspolne wartosci, kontakty sasiedzkie i towarzyskie.
2. Jak pod wp—ywem poczucia specyfiki regionalnej formowa—a sie swiadomosc
odrebnosci spo—ecznej i kulturowej mieszkan cow Bierunia Starego.
2. 1. Specyfika regionu decydowa—a o charakterze struktury zawodowej ludnosci.
Zapotrzebowanie na okreslone zawody powodowa—o wybor okreslonego kierunku kariery
zawodowej, co rowniez posrednio wp—ywa—o na sytuacjeekonomiczna.
2.2 Pograniczne po—oz enie i specyfika struktury spo—ecznej mieszkan cow Gornego Slaska
wytworzy—y egalitaryzm spo—eczny. Przejawia—o sie to w powszechnie akceptowanej idei
rownosci, brakiem kompleksow wobec osob wyz ej postawionych w hierarchii spo—ecznej,
duz a samodzielnoscia myslenia i organizacyjnym wyrobieniem, stosunkiem do pracy ż jako
g—owna p—aszczyzna oceny cz—owieka przez rzetelnosc i kwalifikacje. Zatem liczy—o sienie to
jaka, ale jak wykonuje sieprace. Ludnosc pracujaca fizycznie nie mia—a poczucia niz szosci,
g—ownym zas wymiernym wyznacznikiem jej atrakcyjnosci by—o wynagrodzenie finansowe.
2.3 Silne wiezi lokalne oraz ma—a ruchliwosc spo—eczna stwarza—y tendencje do
pozostawania w swoich rodzinnych lokalnych kr egach spo—ecznych. Podstawowym
wyznacznikiem oprocz zachowania tradycyjnego systemu wartosci i obyczajowosci, rowniez
pos—ugiwanie sie gwara slaska. By— to jezyk uz ywany ze swiadomoscia najlepszej i
najprecyzyjniejszej formy komunikacji, swoistego kodu znacze niowego pozwalajacego
odroz nic ”swoichę od ”obcychę.
2.4. Bardziej zaawansowany rozwoj przemys—u na Slasku mia— wp—yw na wyz sze
techniczne umiejetnosci ludnosci slaskiej w porownaniu z ludnoscia polska, jak rowniez inna
struktura spo—eczno-zawodowa. Rezultatem tego by— rowniez wyz szy standard z ycia.
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Uprzywilejowana pozycjeekonomiczna czesto wytykano Slazakom. Zapewnienie robotnikom
slaskim wynagrodzenia nie odbiegajacego od wynagrodzen robotnikow na Zachodzie sta—o sie
waz nym elementem dezintegracji.
2.5. G—ebokie zakorzenienie religii katolickiej w z yciu zbiorowosci slaskiej by—o
rezultatem uznania dzia—alnosci Koscio—a katolickiego w sferze ideologicznej, spo —ecznej
i kulturowej.
Religia tez wydatnie wp—ywa—a na ukszta—towanie modelu rodziny, idea—ow wychowawczych,
obyczajowosci, systemu zachowan i sposobu bycia. Kler by— tez nielicznym srodowiskiem
skupiajacym slaska inteligencje.
2.6. Wielopokoleniowa rodzina slaska odgrywa—a role decydujacego przekaŃnika
tradycyjnych tresci kulturowych. Silne wiezi sasiedzkie i rodzinne by—y tez podstawa
funkcjonowania skutecznej kontroli spo —ecznej.
3. Jak w zbiorowej swiadomosci mieszkan cow Bierunia Starego funkcjonowa—y przyczyny
i mechanizmy powstawania tudziez zacierania sieroz nic pomiedzy ”swoimię i ”obcymię w
jednych sferach, a jak dochodzi—o i co wp—ywa—o na powstawanie i wzmacnianie dystansu w
innych sferach w dwudziestoleciu miedzywojennym.
3. 1. Deficyt kwalifikowanych si— rozpocza— nap—yw ludzi z innych terenow Polski.
Efektem tego by— oprocz zderzenia roz nych form obyczajowosci rowniez konflikt wywo—any
ograniczonym dostepem do srodkow egzystencji, walki o prace-GroŃba utraty pracy przez
Slazakow potegowa—a niechec do nap—ywowych konkurentow. Stosunek do nap—ywowych by—
rowniez rezultatem stereotypow dzielnicowych, g—oszacych ich niz szosc kulturowa, bedacych
konsekwencja pierwszego wielkiego zderzenia kulturowego oraz interes ow spo—ecznoekonomicznych i towarzyszacych im emocji.
3. 2. W swiadomosci spo—ecznej mieszkan cow Bierunia Starego funkcjonowa— mit Polski.
bedacy elementem integrujacym w okresie poprzedzajacym w—aczenie Slaska do Polski
i dezintegrujacym po w—aczeniu. Wywo—ane to by—o:
ż wczesnym od—aczeniem od Polski,
ż sporadycznymi kontaktami
ż izolacjonizmem spo—ecznym i ekonomicznym,
ż selektywnym przyjmowaniem przez zbiorowosc slaska kultury polskiej.
Czyli generalnie b—edna ocena polskiej rzeczywistosci spo—ecznej.
3. 3. Na tworzenie sie specyficznych form zbiorowosci lokalnej Bierunia Starego w
dwudziestoleciu miedzywojennym pozwalajacych odroz nic ”swoichę od ”obcychę wp—ywa—y:
ż trwanie gwary i swoistej obyczajowosci
ż opory wobec ludnosci nap—ywowej, jej kultury, sposobu zachowan
ż przywiazywanie duz ej wagi do zachowania kontaktu rodzinnego,
.ż poczucie w—asnych wartosci,
ż presje asymilacyjne i integracyjne na ludnosc nap—ywowa,
ż pamiec o w—asnym pochodzeniu, rodzinie, najbliz szym otoczeniu, przynalez nosci do grupy
zawodowej, regionalnej,
ż docenianie ekonomicznego wymiaru z ycia,
ż daz nosc do wzmocnienia w—asnych wiezi rodzinnych i s rodowiskowych przez konformizm
obyczajowy,
ż ujednolicony system uz ytkowania wytworow pracy,
ż ujednolicony system spedzania wolnego czasu,
ż praktyczny sposob zaspakajania potrzeb.
3. 4. Egalitaryzm stosunkow spo—ecznych Slazakow sta— w opozycji do klasowego modelu
stosunkow spo—ecznych nap—ywowej inteligencji. Odmienne kryteria wartosciowania, ktorych
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wynikiem by— dystans spo—eczny utrzymywany na p—aszczyŃnie zawodowej, spo—ecznej
i towarzyskiej uderza—y w istotesystemu wartosci, przez co tak zwany pan ski stylę odbierany
by— jako zupe—nie obcy.
Badania empiryczne podporzadkowane by—y koncepcji teoretycznej przyjetej w trakcie
formu—owania problematyki badawczej. Jednak w trakcie badan pewne aspekty zosta—y przez
nas zmarginalizowane, jako wystepujace sladowo albo nie wystepujace w ogole w pamieci
zbiorowej mieszkan cow Bierunia Starego, inne zas rozszerzone.
2. 2. Bierun Stary charakterystyka miejsca badan
Bierun od najdawniejszych czasow stanowi integralna czesc ziemi pszczyn skiej, dzielac z
nia losy kulturowe, spo—eczne, polityczne i gospodarcze. Pierwsze wzmianki o Bieruniu
pochodza z XII wieku. By—a to wtedy osada lez aca na starym szlaku handlowym —aczacym
Krakow z Wroc—awiem. W 1387 roku Bierun otrzyma— z rak ksiecia opawsko-raciborskiego
prawa miejskie.
Nazwa miejscowosci pochodzi najprawdopodobniej od s —owa ”biernaę lub ”bierniaę, co
oznacza podatek, danine, op—ate w tym sensie, iz by—o to miejsce, gdzie nalez a—o sk—adac
publiczne daniny, czyli biernieę. I tak jeszcze w 1757 roku Mys—owice musia—y sk—adac swoje
cesarskie podatki dem Zolleinehmer zu Berunę. Wed—ug innej wersji nazwa ”Bierun ę by—a
pierwotnie -nazwa osobnika o podobnym brzmieniu, ktory przyby— do osady i zamieszka— w
niej. Z czasem jego imieprzenios—o siena osade.
Bardziej obrazowa geneze nazwy miejscowosci podaje Karol Miarka przytaczajac
powiastkeludowa ”Gorka Klemensowaę. Wed—ug niej pierwsi, pogan scy jeszcze, mieszkan cy
tych terenow oddawali boz yszczu Piorunowi ż w gwarze slaskiej ”Piorunę nazywa— sie
”Pieronemę ż boska czesc na Gorce Klimonta. Gdy zjawili siepierwsi chrzescijanie, poganie
zmuszeni byli opuscic dawne miejsce i przeniesc sie przez Staw Bierun ski w okolice
dzisiejszego Bierunia Starego, aby tam wiernie s—uz yc swojemu staremu bogu. Wed—ug tej
wersji Bierun przeja— swoja nazwe od imienia pogan skiego boga ”Pieronaę. Gdyby uznac
fakty zawarte w tej legendzie za prawdziwe, to wielce prawdopodobne jest, i z koscio— sw.
Klemensa by— pierwsza swiatynia chrzescijan ska nie tylko w tych stronach, ale rowniez na
ca—ym Gornym Slasku.
Wczesniej nie by—o Nowego Bierunia, zatem nie zachodzi—a potrzeba nazywania miasta
Bieruniem Starym. Dopiero w XIX wieku wraz z wybudowaniem szosy z Wroc —awia przez
Opole. Gliwice, Miko—ow, Bierun az do Krakowa powsta—a w odleg—osci 6 kilometrow od
Bierunia nowa osada, ktora z czasem nazwano Nowym Bieruniem. I tak, aby odroz nic te
osady od siebie wprowadzono do nazwy ”Bierun ę dodatkowo przymiotnik ”staryę.
W dawnych czasach istnia— podzia— mieszkan cow Bierunia wed—ug posiadanych
przywilejow. Chociaz wszyscy mieszkan cy przyznane mieli swobody obywatelskie, to jednak
ludnosc dzieli—a sie na mieszczan w—asciwych i zagrodnikow. Do mieszczan w—asciwych
nalez a—y te posiad—osci, ktore stanowi—y miasto tuz po jego za—oz eniu w 1387 roku. Tych
obywateli starsze urbarze nazywaja ”wirteę, czyli ”gospodarzamię. PoŃniej w XVIII wieku
utar—o siedla nich okreslenie ”Gross-Buergerę, czyli ” ”wielkich obywatelię. Posiadali oni
przywileje, miedzy innymi piwowarzenia i wyszynku. Zagrodnicy natomiast za mieszkiwali
przedmiescia, stad nazywano ich ”Vorstadt-Buergerę, czyli ”obywatelami przedmiesciaę.
Podobnie jak w okolicznych wioskach g—ownym Ńrod—em utrzymania ludnosci by—a praca
na roli ż do dzisiaj zreszta w centrum miasta po—oz one sa gospodarstwa rolne, co stanowi
osobliwosc Bierunia Starego ż jednak zdecydowanie roz ni—a sie ich sytuacja prawna.
Mieszczanie bierun scy mogli bowiem swobodnie opuszczac miejsce swego zamieszkania. I
tak juz w XV wieku spotyka siena Slasku i Krakowie wiele osob pochodzacych z Bierunia.
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Dane demograficzne na temat ludnosci Bierunia Starego w okresie dwudziestolecia
miedzywojennego sa bardzo niepe—ne. Spowodowane jest to tym, iz dokumenty zagine—y
podczas II wojny swiatowej, a istniejace szczego—owe dane demograficzne znajdujace siew
Archiwum Parafialnym w Bieruniu Starym obejmuja swym zasiegiem okoliczne
miejscowosci, przez to staja sie dla nas bezuz yteczne. Tak wiec ze wzgledu na sladowe
informacje o przesz—osci spo—ecznej Bierunia Starego podajemy skrotowe dane demograficzne
w formie zestawienia.
Demograficzne dane o ludnosci Bierunia Starego:
Rok1536 34 obywateli, wraz z ca—a ludnoscia pozosta—a oko—o 180 osob.
Rok1572 34 obywateli, 19 zagrodnikow. Razem oko—o 280 mieszkan cow.
Rok1629 34 obywateli, 26 zagrodnikow. Razem 350 osob.
Rok1758 Razem 504 mieszkan cow, w tej liczbie 498 katolikow i 6 ewangeliikow.
Rok1765 34 mieszczan w—asciwych, .57 osob wolnych, 15 komornikow.
Rok1783 Razem oko—o 600 osob.
Rok1827 Razem 784 osoby, w tej liczbie 90 Zydow, 10 ewangelikow.
Rok1840 Razem 1563 mieszkan cow. W tej liczbie 103 Zydow i 11 ewangelikow.
Rok1861 Razem 1334 mieszkan cow. W tym 81 Zydow i 6 ewangelikow.
Rok1890 Razem 1963 mieszkan cow. W tej liczbie 68 Zydow 143 protestantow.
Rok1900 Razem oko—o 2000 mieszkan cow.
Rok1905 Razem oko—o 2247 mieszkan cow.
Rok1913 Razem oko—o 2500 mieszkan cow.
Rok 914 Razem oko—o 2500 mieszkan cow.
Rok1930 Razem ponad 3000 osob.
Rok1939 3889 mieszkan cow.
2.3. Proba badawcza ż wybrane aspekty
Respondenci do badan terenowych dobrani zostali na podstawie list wyborczych do Sejmu
i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z 1991 roku. Podstawowym kryterium jakim kierowali smy
siewybierajac respondentow na tym etapie by— wiek. W trakcie wstepnej selekcji uzyskalismy
250 osob, ktore urodzi—y sieco najmniej w 1922. Podczas badan dobieralismy respondentow
na podstawie uprzednio sporzadzonej listy, stosujac dodatkowo rowniez dobor ”kuli
sniegoweję, czyli ”do kogo moz na siejeszcze udac?ę. Warunkiem przeprowadzenia wywiadu
by—a rowniez koniecznosc zamieszkiwania w Bieruniu Starym w okresie dwudziestolecia
miedzywojennego.
Wsrod naszych rozmowcow by—o wiele osob schorowanych, nies—yszacych i ze skleroza.
Dlatego czesto albo rezygnowalismy z rozmowy z nimi, albo ograniczalismy czas trwania
wywiadu do niezbednego minimum. Efektem badan terenowych by—o 41 wywiadow
kwestionariuszowych oraz 10 wywiadow swobodnych. Nasi rozmowcy, co charakterystyczne,
czesto zastrzegali sobie pe—na anonimowosc oraz ewentualne takie przytaczanie ich
wypowiedzi, ktore eliminowa—oby moz liwosc rozpoznania przez znajomych czy sasiadow.
Uzasadniajac swoje z adania najczesciej stwierdzali: Nie chce robic zśos ci ze sa siadami,
albo Nie chce zbytnio angazowac sie po stronie polskiej, bo nie wiem czy tu jeszcze Niemcy
nie powroca . A oni maja wszystko zapisane, kto co mowi. Mozna przez to miec potem kśopoty.
Podkreslic jednak nalez y duz a otwartosc mieszkan cow Bierunia Starego oraz szczere i
wyczerpujace wypowiedzi.
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Starajac sieodpowiedziec na pytanie o pozycjeekonomiczna respondentow pytano ich o
miejsce zatrudnienia rodzicow oraz area— posiadanego pola, bedacego wskaŃnikiem
zamoz nosci. Uzyskane wyniki po porownaniu z danymi o cechach zawodowo-ekonomicznych
pozwalaja stwierdzic, iz istnieje w tym aspekcie pewne podobien stwo. W Bieruniu Starym w
okresie miedzywojennym struktura zatrudnienia wyglada—a nastepujaco: oko—o 50% ludnosci
zatrudnionej by—o w rolnictwie, 40% w przemysle, reszta to rzemios—o i handel. Osoby
pracujace w fabrykach nie roz ni—y siepod wzgledem uznawanego systemu wartosci, stylu
z ycia, charakteru kontaktow rodzinnych i sasiedzkich, jezyka od osob pracujacych na roli, z
tego powodu, iz zarowno ludnosc Bierunia Starego, jak rowniez okolicznych wiosek by—a w
przewaz ajacej mierze ludnoscia o rodowodzie plebejskim. Stwierdzic jednak nalez y, iz wyniki
uzyskane w trakcie naszych badan , chociaz w pewnym sensie przybliz aja, to jednak nie
oddajaca w pe—ni owczesnej z—oz onej rzeczywistosci spo—ecznej, opisujac jedynie pamiec
zbiorowa tamtego okresu.

3. Kulturowe i spo—eczne odrebnosci funkcjonujace w pamieci zbiorowej mieszkan cow
Bierunia Starego.
3. 1. Sfera kultury
Bierun Stary lez y na dawnej ziemi pszczyn skiej i zaliczany jest do najstarszych miast
Gornego Slaska. Gorny Slask by— w przesz—osci terenem znajdujacym sie w szczegolnym
po—oz eniu: lez a— on na granicy wp—ywow polskich, niemieckich oraz morawskich. Dzieki
specyfice geograficznej, gospodarczej i politycznej sta — sie w konsekwencji przestrzenia
kontaktow kultur narodowych oraz ludnosci obcej sobie jezykowo. Z biegiem czasu sytuacja
granicy zmieni—a siew sytuacjepogranicza. Pogranicze jest miejscem gdzie scieraja sieze
soba sfery wp—ywow i wystepuje dyfuzja kulturowa.
Pawe— Rybicki pisa—: Sla sk byśzawsze na granicy, stanowiśdzielnice stykaja ca sie i to nie z
jednym, ale z dwoma zachodnimi sa siadami. Byświe c z natury swego pośozenia bardziej od
innych dzielnic eksponowany na wp śyw ziem i spośeczenstw obcych. Tok dziejow sprawiś, ze
pośozenie graniczne zmieniśo sie z czasem w sytuacje pogranicza (...). Śatwy na tym tle napśyw
ludnos ci obcej je zykowo i etnicznie w stosunku do pierwotnych mieszkancow sprawiś, ze Sla sk
staje sie terenem wspośzamieszkania i wspośzycia zespośow ludnos ciowych je zykowo, etnicznie
i narodowo niejednorodnych. Pogranicze jest terenem, na kt orym wyste puja zjawiska
spośeczne, wyznaczaja ce zyciu kulturalnemu i spośecznemu szereg odre bnos ci: krzyzowanie
sie wpśywow kulturowych, pochodza cych z roznych s rodowisk narodowych czy panstwowych
i jednoczesne s cieranie sie niejednorodnych zespośow ludnos ciowych ze soba .
Peryferyjne po—oz enie slaska mia—o ogromny wp—yw na ukszta—towanie sieswiadomosci
odrebnosci kulturowej, jezykowej i obyczajowej co zaobserwowalismy w trakcie naszych
badan empirycznych w Bieruniu Starym. Spo—eczne zroz nicowania przebiega—y rowniez na
poziomie samoidentyfikacji etnicznej czy narodowosciowej.
Respondent kobieta 70 lat: My s lonzoki to ani niy Polaki, ani niy Niymce. Slonzok jest
cośkim inny. Mamy cos z Niymcow, momy tyzcos z Polokow. Gadka nasza jest bardzij polsko
nizniymiecko. Sa jednak i tacy co chyntnij gada jom po niy miecku. Dejmy na to taki X to
modli sie w kos ciele z niymieckich ksionzek do nabozenstwa. Zreszta , ja tyzznom jynzyk niymiecki i poradza czytac niymieckie gazety. Znam tyzjynzyk polski, a najchentnij to godom
po naszemu, po s lonsku. Slonzok jest tym, kim sie czuje. Jak sie czuje Polokiem, to jest Pola-
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kiem. Jak Niymcem, to jest Niemcem. A jak Slonzokiem to jest Slonzokiem. Ja sie zawsze
czuśach Slonzoczkom.
Respondent mez czyzna 73 lata: Ludzie na Slonsku zawsze uwazali sie za innych niz
Niymce czy Polaki. Jak patrza na te downe czasy, ta mi sie teraz zdaje, ze to nie jest wcale
takie dobre. Niymce nazywaśy nos Polokami, Polaki zas Niymcami. Czśowiek byś jak w
zawieszeniu. Ani do jednych, ani do dru gich.
Respondent kobieta 80 lat: Sla zoki byśy zawsze inne niz Niymce czy Poloki. Momy swoje
zwyczaje. inna kuchnia, wreszcie inny jynzyk. Ja tam do dzisiej sie niy nauczyśach gadac po
polsku.
Swiadomosc odrebnosci etnicznej w badanej zbiorowosci nie jest sprawa marginalna.
Wsrod naszych rozmowcow az 22 osoby sposrod 41 okresli—o siebie przede wszystkim jako
Slazakow.
Proces formowania sieswiadomosci odrebnosci mieszkan cow Bierunia Starego przebiega—
w obrebie procesu formowania sieswiadomosci odrebnosci zbiorowosci Gornego Slaska na
p—aszczyŃnie wspolnoty losow, dziedzictwa przesz—osci oraz wspolnych interesow. Sprzyja—
temu wzgledny izolacjonizm terytorialny bedacy rezultatem peryferyjnego po—oz enia.
Teren pogranicza jest zawsze w wiekszym lub mniejszym stopniu miejscem konfrontacji
odmiennych postaw i wartosci z yciowych. Jest to rezultatem przenikania sie wp—ywow
kulturowych, jezykowych, gospodarczych, migracyjnych i politycz nych, ktore staja sie
przedmiotem wyboru zamieszkujacej pogranicze ludnosci i podstawowa przyczyna
formowania sie specyficznej mentalnosci nazwanej przez Jozef a Chlebowczyka
swiadomoscia kresowa. Istotna cecha kazdego pogranicza jest to, ze w zaleznos ci od stopnia
zaawansowania rozwojowego stanowi ono zawsze, w wie kszym lub mniejszym zakresie, teren
konfrontacji roznych reprezentowanych tu postaw zyciowych oraz obowia zuja cych wartos ci
spośecznych. Naste pstwem powyzszego stanu rzeczy sa przebiegaja ce tu procesy
promieniowania oraz wzajemnego przenikania r oznorakich wpśywow kulturowocywilizacyjnych, je zykowych, gospodarczych, migracyjnych, politycznych. W nich biora nie na
staśe, lecz okresowa gore , ten kra g kulturowo-cywilizacyjny oraz ten ukśad stosunkow
spośeczno-politycznych, ktore z roznych wzgle dow okazuja sie dla miejscowej ludnos ci
bardziej atrakcyjne oraz realne. Na pograniczu czesto rowniez zanika granica pozwalajaca
odroz nic ”swoichę od ”obcychę za pomoca obiektywnych kryteriow. Sprzyjac to moz e
roztopieniu siewsrod ”obcychę oraz dwoistosci narodowosciowej.
Jeden z historykow Slaska stwierdzi—: (...) Sla sk stanowi pod wzgle dem geograficznym
rodzaj naroznika i od wiekow dzieli los wszystkich naroznikow, ze mianowicie o nie zawadza
i w nie uderza. Kazde zderzenie zas powoduje ruch ba d„ ta zewne trzny, czyli zmiane
pośozenia, ba d„ to wewne trzny, wytwarzaja cy ciepśo, ktore albo wia ze alba rozsadza.
Swiadomosc wspolnej przynalez nosci, wzajemnych powiazan funkcjonalnych, potrzeb,
aspiracji, wartosci oraz odrebnosci jezykowo-etnicznej wzmacnia siew gornych warstwach
grupy rozwijajac poczucie nierownosci, uposledzenia, dyskryminacji oraz zagroz enia. To zas
z kolei w prosty sposob prowadzi do ukszta—towania siestereotypu ”innegoę czy ”obcegoę.
”Obcyę to ci, ktorzy nie nalez a ze wzgledu na zmieniajace siew zalez nosci od sytuacji cechy
do grupy. W Bieruniu Starym ukszta—towa— siespecyficzny wizerunek ”obcegoę obejmujacy
interesy spo—eczne, bedace Ńrod—em nierownosci i uposledzen , miejsce zamieszkania
i pochodzenia, fakt uczestnictwa w roz nych grupach oraz odrebnosci spo—eczne, kulturowe
i ekonomiczne.
Pawe— Rybicki twierdzi—: Badaja c jakiekolwiek formy zycia spośecznego na Sla sku, na
patyka sie nie tylko na pewne faktyczne odre bnos ci w stosunkach spośecznych i towarzyskich,
ale ż i co wazniejsze ż na charakterystyczna da znos c pozostawania w swoich kre gach
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spośecznych. Stoja c przed tym zjawiskiem, musi sie miec na wzgle dzie szereg czynnikow, ktore
oddziaśaśy na wytworzenie go, a szczegolnie owa tak znamienna korelacje elementu
klasowego i narodowego.
Swiadomosc specyfiki regionalnej wzmacniana by—a dodatkowo przez odrebne wzorce
kulturowe i specyficzna strukture wartosci. Zycie slaskich spo—ecznosci lokalnych
koncentrowa—o sie w g—ownej mierze woko— pracy, religii oraz rodziny. Praca nalez a—a do
wartosci najbardziej cenionych na Slasku. Nie istnia—o rozroz nienie na pracegorsza i prace
lepsza, chociaz rodzaj wykonywanej pracy by— wskaŃnikiem przynalez nosci do ”swoichę badŃ
do ”obcychę.
Respondent mez czyzna 71 lat: Przed wojna ta w Bieruniu Starym ludzie sobie bardzo
szanowali prace . Kto ja dostaśnie musiaśmartwic sie o dzien jutrzejszy. Nie pawiem, ze praca
fizyczna jest gorsza praca . Wtedy to sie na to nie patrzyśo tak jak dzisiaj. O wszem ci
wyksztaśceni, na stanowiskach, byli powazani przez ludzi. Ale nie oznaczaśa ta wcale tego, ze
ci, ktorzy pracuja fizycznie sa gorsi. Cze sto robotnicy byli dobrymi fachowcami. To si e liczyśo
i doceniaśa. To rowniez dawaśo pienia dze. W pracy najbardziej ceniśa sie dokśadnos c
i rzetelnos c . Tacy co sie obijali czy „le wykonywali swoja robote byli od razu zwalniani.
Zreszta w tamtych czasach kiedy na jedna miejsce pracy czekaśo kilku robotnikow byśo w czym
wybierac .
Respondent kobieta 76 lat: Przed wojna ludzie przywianzywali duze znaczenie do tego czy
sie jest robotnym. Jak chciaśa na przykśad baba pochwalic sie przed innymi babami ta gadaśa,
ze ma robotnego chśopa. Ludzie downij ta poza robota prawie niczego nie widzieli. Jak ktos
miaśgospodarstwo to robiśod rana do nocy. Kto robiśw fabrykach, to jak przychodziśdo
domu to jeszcze musiaśpracowac w palu. Zreszta w Bieruniu byśo kiedys tak, ze ludzie mieli
gospodarstwa. Oprocz roboty w fabryce byśa jeszcze robota na palu. Tak jest i do dzisiej.
Przewaznie ludzie majom kosek pola albo śogrodek.
Respondent mez czyzna 81 lat: Downij to ludzie mieli zawsze cos do roboty. Dorobic sie
kiedys byśo cie zej nizdzisiej, byśo tyzwiencej dziecek. Rodzice nasi musieli cie zko pracowac .
Ale se niy krzywdowali.
Slazacy chociaz najczesciej wykonywali pracefizyczna, nie czuli siegorszymi od tych,
ktorzy pracowali umys—owo. Przynajmniej jak wynika z naszych badan by—o tak do chwili,
kiedy na stanowiskach kierowniczych w miejscowych fabrykach byli Niemcy. Na Slasku
liczy—o siezatem w pierwszym rzedzie jak, a nie jaka pracesiewykonuje. Trafnie na temat
pracy w swym reportaz u o Slasku pisa— Ferdynand Goetel: Godnos c wśasna wia ze sie u
Sla zaka z uzytecznos cia , a praca z honorem. Na zycie tu sie zarabia praca , a jes li jej nie daja ,
kradnie sie prace (np. biedaszybikarze), aby ja potem sprzedawac uczciwie, z duma , z
manifestacja , ze sie nie jest innym nizwszyscy, ktorzy moga pracowac .
Respondent kobieta 77 lat: Przed wojna byśo ogromne bezrobocie. Byśo bardzo cie zko
dostac jaka kolwiek prace . Me zczy„ni z Bierunia Starego najcze s ciej pracowali w kopalniach
”WesośejŻ i ”Pias cieŻ. Inni je„dzili azdo hut, przyjezdzaja c do domu jedynie na niedziele .
Wielu z nich jednak straciśo prace podczas kryzysu. Mieli rodziny, a nie byśo za co zyc .
Chwytali sie wie c kazdej roboty. Je„dzili do hut, czekaja c tam na prace . Zdarzaśo sie , ze ktos
wyjechaśz domu na caśy tydzien, a dostaśprace na pare godzin; pracowali na budowach, u
bogatszych gospodarzy. Niektorzy z nich zacze li nawet szukac we gla na wśasna re ke . W
Bieruniu Starym na Cheśmeczkach byśy tak zwane ”gliniokiŻ. Kto sie budowaś, a nie byśo go
stac na zakup cegśy, wynajmowaśtaki ”gliniokŻ i wydobywaśz niego gline na cegśy. Troche
ponizej warstwy gliny znajdowaś sie we giel. Tam kilku bezrobotnych podczas kryzysu
wydobywaśa we giel, ktory potem sprzedawali.
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Stosunek do pracy pe—ni— rowniez funkcjeintegracyjna i identyfikacyjna miedzy ”swoimię
a ”obcymię szczegolnie w okresie nasilonych ruchow migracyjnych. Dzieki wciagnieciu
wartosci pracy na orbitezabiegow typizacyjnych podzielono ludzi na dwie przeciwstawne
kategorie: ”swoichę ż chcacych i potrafiacych dobrze pracowac oraz ”obcychę ż ktorzy sie
obijaja i lekcewaz a swoje obowiazki. Jednak z biegiem czasu wskutek przenikania si e
roz norodnych tresci kulturowych proste podzia—y spo—ecznej rzeczywistosci ustapi—y miejsca
podzia—om bardziej skomplikowanym, bo przebiegajacym w roz nych p—aszczyznach,
kategoriach i aspektach. Ugruntowane to zosta —o nastepnie na p—aszczyŃnie stereotypow,
g—ownie obronnych, co pociaga—o za soba liczne konsekwencje kulturowe i spo—eczne. W
swiadomosci spo—ecznej mieszkan cow Bierunia Starego funkcjonuja swoiste wyobraz enia
dotyczacych ”obcychę w aspekcie pracy. ”Obcyę pracuja inaczej i gorzej niz miejscowi.
Unikaja pracy fizycznej i nie cenia tych, ktorzy ciez ko pracuja. Sa zatem traktowani jako
swoiste t—o, na ktorym swojacy dobrze wypadaja. Aspekt pracy zostaje wiec celowo
wyeksponowany do rangi czynnika konstytutywnego.
Respondent mez czyzna 78 lat: Sla zacy to potrafia pracowac lepiej niz inni. Niektorzy
nawet mowia , ze lepszy jest Sla zak nizkon.
Praca, posiadane kwalifikacje i zarobione pieni adze by—y dla wielu Slazakow sfera z ycia
kompensujaca swiadomosc uposledzenia czy pewnych subiektywnych niedostatk ow w sferze
jezykowej czy spo—ecznej. Dodatkowym kana—em zaspokojenia potrzeby swiadomosci w—asnej
wartosci oraz wygaszenia odczucia uposledzenia by—a swoista obyczajowosc i styl zachowan
spo—ecznych. Teofil ‚aciak, znawca realiow Gornego Slaska, na podstawie przeprowadzonych
w 1934 roku badan stwierdzi—:
Kazdy, nawet biedny, gornik i robotnik, na uroczyste dni stara sie o czarne, frakowe lub
zakietowe ubranie, biaśe re kawiczki, lakierki i nieodśa czny ”cylinderŻ. Podobnie w stroju
”paniŻ chodzi prawie kazda robotnica i zona gornika. Chociaz w domu niejednokrotnie
bieda, jednakze na zewna trz nalezy sie okazac zadnie i modnie ubranym.
W Bieruniu Starym sytuacja ta wyglada—a nieco inaczej, poniewaz ze wzgledu na rolnicza
tradycjetego miasteczka duz o osob chodzi—o w strojach ch—opskich.
Respondent kobieta 80 lat: Nosiśo sie do kos ciośa na niydziela kiecka, fartuch i jakla.
Obok pracy waz na role w z yciu bierun skiej spo—ecznosci lokalnej odgrywa—a rowniez
religia i rodzina. Religia i ca—a sfera wierzen jako istotny element osobowosci regulowa—a nie
tylko sferemoralnosci, ale rowniez bardzo mocno oddzia—ywa—a na z ycie codzienne. Koscio—
ze wzgledu na pe—nione funkcje ogolnokulturowe, spo—eczne i narodowe odgrywa— waz na role
w z yciu codziennym, przez co wp—ywa— nie tylko na sferewartosci i wzorow zachowan , ale
rowniez aspiracji i daz en . Religia jako niezbedny element toz samosci Slazakow decydowa—a o
samoidentyfikacji kulturowej i narodowej, dostarczaj ac wartosci kultury symbolicznej, z
drugiej zas strony by—a elementem wiezi ponadregionalnej, —aczacej ludzi bez wzgledu na
narodowosc, przekonania, przynalez nosc grupowa.
I. Bukowska-Floren ska stwierdzi—a: Sla ska religijnos c , wynikaja ca z przes wiadczenia o jej
ponadczasowych wyja tkowych wartos ciach, wia ze sie z przekonaniem o etycznych
wartos ciach wychowania religijnego i przestrzegania jego zasad. Opieraj a sie one jednak
przede wszystkim na dos wiadczeniu i wynikaja cej z niego wiedzy dotycza cej umieje tnos ci
zycia rodzinnego i s rodowiskowego, umieje tnos ci zycia w miejscu pracy, przekazywanych
przez tradycje , wzbogacana i selekcjonowana przez kolejne pokolenia.
Koscio— katolicki by— tez jedynym srodowiskiem skupiajacym slaska inteligencje. Ksiez a
katoliccy wywodzili siez ludu, a gdy siewykszta—cili, to do niego wracali.
Respondent kobieta 80 lat: Ksie za katoliccy w Bieroniu to zawsze byli swoi. Gdy sie ktorys
niy podobaśludziom to musiośsie z Bieronia wyprowadzic . Tak byśo z jednym ksiendzem,
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ktorego nazwiska niy pamie tam, chyba to byśksiondz Wilk, ale niy jestem tego pewna. Gdy sie
ludzie dowiedzieli, ze biskup przydzieliśgo do Bieronia, to sie oburzyli i zablokowali fara, tak,
ze nowy ksiondz nie mogśsie do nij dostac .
Generalnie jednak przypadki konflikt ow miedzy ksiez mi katolickimi a parafianami
nalez a—y do rzadkosci.
Respondent kobieta 76 lat: Ksie za katoliccy to zawsze byli swoi. Pochodzili cz e sto z
okolicznych miast i wsi. Poradzili tyz godac po s lonsku, czego sie zreszta nie tylko nie
wstydzili, ale czynsto sie nim w spotkaniach z bieroniokami pos śugiwali.
Religia katolicka wyznacza—a rowniez rytm z ycia bierun skiej spo—ecznosci. Sfera
obrzedowosci mieszkan cow i Bierunia Starego by—a przejawem folkloryzacji oficjalnych tresci
i nasycenia ich watkami lokalnymi, co wzmacnia—o swiadomosc odrebnosci oraz nadawa—o
sens swiatopogladowy, etyczny i zachowaniowy ca—emu z yciu religijnemu. Oprocz cyklu
swietowania rocznego woko— centralnych wydarzen ż narodzin i smierci Chrystusa, nie mniej
waz na roleodgrywa— cykl cotygodniowy, skoncentrowany woko— niedzieli.
Respondent kobieta 78 lat: Niydziela to byśa po to, aby is c do kos ciośa nojlepij na suma.
To byśo najwazniejsze. Potym byśśobiod, inny nizbez tydziyn. W niydziela wszyscy byli razem
i mieli duzo czasu dlo siebie.
Waz nym sk—adnikiem swiatopogladu mieszkan cow by—y rowniez wierzenia zwiazane z
najbliz szym otoczeniem przyrodniczym i obrzedowym przejscia cyklu rodzinnego. Stad
moz na spotkac sie w trakcie badan etnograficznych z ciagle obecnym w swiadomosci
spo—ecznej Utopcem, Zmora, Skarbnikiem, Podciepem, Bebokiem, Strzygoniem, Meluzyna
i Diab—em. Z obrzedami przejscia takimi jak narodziny, zawarcie zwiazku ma—z en skiego,
smierci zwiazane by—y rowniez swoiste wzory zachowan . Nieodzownym elementem wierzen
by—o przekonanie o moz liwosci wystapienia sytuacji niebezpieczen stwa i zagroz enia
szczegolnie ze strony ”obcychę. Tak wiec w Bieruniu Starym podejrzewano ”obcychę, z e
moga rzucic z—y urok na ciez arna kobiete.
Tradycyjne wyobraz enia i wierzenia regulowa—y rowniez zachowania w trakcie innych
waz nych momentow z ycia ludzkiego. Szczegolnie dotyczy—o to momentu zaslubin i smierci.
Nakaz podporzadkowania siekulturowo znormalizowanym wzorom zachowan by— waz nym
elementem specyficznego swiatopogladu pe—niacego funkcje —aczaca w ramach grupy, jak
rowniez identyfikacyjna ż pozwalajaca odroz nic ”swoichę od ”obcychę.
Znaczny wp—yw na ukszta—towanie siewzorca rodziny slaskiej mia—a religia katolicka. W
duz ym stopniu regulowa—a ona normy spo—eczno-obyczajowe, wzajemne stosunki oraz ustala —a
akceptowane i poz adane wartosci. Silne wiezy rodzinne wzmacniane by—y dodatkowo poprzez
wzajemna i nieformalna kontrolespo—eczna na p—aszczyŃnie obyczajowej i moralnej. Stad tez
Slazacy czesto podkreslaja przywiazanie do najbliz szej rodziny.
Respondent mez czyzna 70 lat: Slonzoki lubia siedziec w chaśpie. Najwazniejsza jest baba
i dziecka. Downij to ludzie czynsto mieszkali ze swoimi rodzicami. Szacunek do starszych by ś
wazny dla wychowania dzieci.
Rodzina slaska by—a rodzina wielopokoleniowa i wielodzietna. Funkcje zabezpieczenia
bytu rodziny pe—nili mez czyŃni, kobiety zas opiekowa—y sie dziecmi i prowadzi—y
gospodarstwo rolne. W swiadomosci spo—ecznej nadal utrzymuje sie mniemanie, iz model
z ycia: kobieta zajmuje siedomem, mez czyzna zapewnia utrzymanie ekonomiczne zapewnia
w—asciwe funkcjonowanie rodziny.
Respondent mez czyzna 81 lat: Moja matka to zajmowaśa sie chaśpom, dziec mi i gotowaśa
jedzenie. Wszyscy my jej porno-gali. Nawet śojciec kiedy przyszedśz roboty to zjadśśobiod,
chwila odpocza śi szedśdo pola albo cos robiśkolo chaśupy. Mi sie zdaje, ze to byśo dobre.
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Chociozw tamtych czasach to kobiety nie miaśy za duzego wyboru. Musiaśy siedziec w doma
i pilnowac dzieci, bo roboty niy byśo nawet do chśopow.
Respondent kobieta 70 lat: Matka siedziaśa w doma a śojciec chodziśdo roboty. Nos byśo
dosyc duzo w chaśpie wienc matka miaśa sie co uwijac . Ale bez to dobrze nos wychowaśa.
Waz nym elementem swiatopogladu Slazakow by— swoisty jezyk, ktory pe—ni— funkcje
identyfikatora rodzinnego, srodowiskowego i regionalnego. Po jezyku moz na by—o poznac nie
tylko to, czy ktos jest Slazakiem czy nap—ywowym, ale rowniez z jakiego zakatku Slaska a
nawet wsi siepochodzi.
Respondent mez czyzna 77 lat: Przedtym w Bieroniu ludzie to ino gadali po s lonsku. Ta
nasza gadka najbardzij wyrozni ata nos śad tych, co na Sla sk przyjechali z Polski ż no śad
gorali, jak to gada sie w Bieraniu. Gorole to zawsze gada śy, ze ta nasza gadka sie im niy
podobo. Gadali, ze za duzo niymieckich wyrazow, i ze tako twardo. Ja sie mojego jenzyka nie
wstydza. Tak gadaśmoj dziadek, gadaśi śojciec. Jo tak godom i moj syn tyz. Gdybych sie go
wstydziś, to niy byśbych nic wart. To tak jakbych sie siebie samego zapar ś.
Respondent mez czyzna 80 lat: To co najbardziej wyrozniaśo Sla zakow od Polakow to
je zyk. W Bieruniu Starym przed wojna ludzie posśugiwali sie przewaznie gwara s la ska . Cze sto
byśo ja sśychac nawet na zebraniach miejscowej wśadzy. Posśugiwanie sie s la skim byśa jednak
w zśym tonie. Wydawaśsie taki prostacki i ludowy. Roznice mie dzy je zykiem polskim a gwara
s la ska to nie tylko sprawa innego akcentu czy wyraz ow, ale rowniezi skśadni. Sla zak nie
pawie ”dzien dobryŻ, ale ”kaj idziesz?Ż, ”ide do BieruniaŻ, ale ”ida na BieronŻ.
Respondent kobieta 72 lata: W gwarze s lonskij jest duzo niymieckich wyrazow. Niy wydaje
mi sie jednak, zeby Slonzoki byśy dumne ze swa jij gadki. Raczyj sie jij wstydzom. Wstydzili sie
swego jenzyka juzprzed wojnom. Czuli sie bez to gorsi. Takie Polaki-inzyniery i majstry to
piyknie gadali po polsku, a nasi robotnicy to szwondrali po s lonsku. Wiadomo byśo, ze kto
gada pa s lonsku to albo jakis robotnik, albo rolnik. Zas tyn co mowiśpo polsku to jakis lepszy.
Nawet nasze Slonzoki kiedy sie wyksztaściśy to gadali ze swymi znajomymi pa s lonsku. Musieli
tak postem powac , bo ludzie by gadali, ze sie wywyzszaja alba uwaza jam za lepszych.
Jezyk zatem nie tylko pozwala— odroz nic ”swoichę od ”obcychę, ale rowniez ukazywa—
ciag—osc przynalez nosci do grupy swojakow, kiedy istnia—a pozorna moz liwosc odejscia od
”swoichę do ”obcychę poprzez awans spo—eczny. W trakcie naszych badan spotkalismy siez
roz nym postrzeganiem i ocenianiem odrebnosci jezykowych. Jedni byli dumni z tego z e
pos—ugiwali siegwara slaska, jezykiem swoich przodkow, nosnikiem tradycji (...) uzywanym
ze s wiadomos cia najlepszej, najprecyzyjniejszej formy wzajemnego porozumiewania sie ,
swoistego kodu, a takze znaku wie zi grupowej ż cechy, po ktorej mozna siezorientowac , ze
”ten to jest na pewna nasz synek, albo na sza dziośchaŻ (badania Ireny BukowskiejFlorenskiej). Inni natomiast stwierdzali, z e slaski jest jezykiem gorszym, wskazujacym na
robotnicze czy ch—opskie pochodzenie. Gwara slaska bedaca odmiana jezyka polskiego z
germanizmami i archaicznymi pojeciami by—a typowa mowa vulgaire, czyli skrotowo mowiac
bez podzia—u na obiektywny zakres znaczeniowy i subiektywne skojarzenia poj eciowe, z
duz ym —adunkiem ekspresji. Brakowa—o w niej rowniez swiata pojec abstrakcyjnych.
W dwudziestoleciu miedzywojennym, w okresie wzmoz onych ruchow migracyjnych dosz—o
rowniez do zjawiska depolaryzacji relacji ”swoję ż ”innyę ż ”obcyę wskutek ktorego
zmniejszy— sie dystans wobec Niemcow, ktorych jezyk zaczeto traktowac jako przejaw
swojszczyzny i moz liwosc zamkniecia siewe w—asnej grupie.
Respondent mez czyzna 77 lat: Jenzyka niymieckiego to ja zawsze chentnie u zywaś.
Zresztom do dzisiej czytam niyŻrnieckie ksionzki i gazety. Wydaje sie mi tez, ze lepij sprechom
pa niymiecku, nizmowia po polsku. Bez ta, ze znam niymieeki wcale niy czuja sie gorszy śad
Polakow. Kiedys pojechośech do sanatorium sie trocha podlyczyc . Byśo to kas na ziymiach
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niymieckich, co je przyśa czyli do Polski. Tam tyztaki jedyn zaczośsie ze mnie s miac , jak ja
godom, ze mnie nic niy rozumie, i ze tu jest Polsko. Wtedych mu tak nawymys laśpo niymiecku,
a wiem ze tyn chśop tyztrocha znaśniymiecki, ze tamtyn daśmi spokoj.
W trakcie naszych badan spotkalismy sie rowniez z innymi wyjasnieniami motywow
sk—aniajacych do pos—ugiwania siejezykiem niemieckim.
Respondent mez czyzna 78 lat: Slonzoki uzywali czynsto niymieckich wyrazow bez to, ze
ciynzko byśa o polskie od pawiedniki. To widac kiedy gada sie o sprawach technicznych. Ja
chociaz niy czuja sie Niymcem ta jednak czynsto uzywam niymieckich okres lyn maszyn i
urza dzyn.
W Bieruniu Starym wsrod ludnosci miejscowej istnieje uswiadamiana specyfika
zachowan , postaw i systemu wartosci majaca swe Ńrod—o w tradycji. Fakt ten by— jedna z wielu
waz nych przyczyn konfliktow lokalnych oraz refleksji nad zachowaniami i systemem wartosci
ludnosci nap—ywowej. W kulturze kaz dej spo—ecznosci tradycja jest odbiciem jej d—ugiego
trwania. W spo—ecznosciach lokalnych Gornego Slaska zaznacza sieto w ukonstytuowanych
wzorach ruchliwosci spo—ecznej oraz elementach krystalizujacych regionalny i lokalny etos
kultury. Odrebnosci te spowodowane by—y zarowno wzgledna izolacja kulturowa od w—asnej
etnicznej grupy w zakresie transmisji wartosci symbolicznych, jak rowniez naroz nikowym
po—oz eniem, ktore sprzyja—o nak—adaniu siekultur narodowych, nad-reprezentacja w dolnych
warstwach struktur spo—ecznych oraz brakiem grup mogacych przejac role elit
kulturotworczych.
Badania pamieci zbiorowej mieszkan cow Bierunia wskazuja na wystepowanie
uswiadamianych kulturowych i spo—ecznych odrebnosci. Zwiazane by—o to g—ownie z
peryferyjnym po—oz eniem Slaska, co mia—o ogromny wp—yw na ukszta—towanie sie
swiadomosci odrebnosci kulturowej, jezykowej i obyczajowej, jak rowniez by—o Ńrod—em
zroz nicowania na poziomie samoidentyfikacji etnicznej czy narodowosciowej. Proces
formowania sie swiadomosci mieszkan cow Bierunia Starego przebiega— zatem na
p—aszczyŃnie wspolnoty losow, dziedzictwa przesz—osci oraz wspolnych interesow, co w
sytuacji pogranicza prowadzi do ukszta —towania sieokreslonych wizerunkow przedstawicieli
okreslonych grup spo—ecznych. By—o to dodatkowo wzmacniane przez odrebne wzorce
kulturowe oraz specyficzna struktura wartosci.
3.2. Sfera spo—eczna
Szczegolna historia spo—eczno-polityczna oraz po—oz enie wp—yne—o na ukszta—towanie sie
na Gornym Slasku osobliwej struktury spo—ecznej. Slazacy jako grupa etniczna funkcjonowali
w obrebie struktur spo—ecznych roz nych pan stw narodowych. Stopien wsparcia
funkcjonalnych powiazan oraz strukturalnych odrebnosci w tym regionie by— wynikiem
indywidualnych interesow grup spo—ecznych konkurujacych o dominacje i odwrotnie,
dominacja w strategicznych obszarach spo—ecznego uzalez nienia wp—ywa—a na procesy
podzia—u struktury spo—ecznej. Silne powiazanie miedzy przynalez noscia do grupy a miejscem
zajmowanym w strukturze spo—ecznej wzmacnia—o na Gornym Slasku przeciwstawna wizje
tutejszej zbiorowosci oraz zamknietosc w obrebie grup swojakow. Roz nice uprzywilejowania
szczegolnie widoczne w relacjach ”swoję ż ”obcyę kszta—towa—y rowniez swiadomosc
jednosci wewnatrz-grupowej. Stad tez plebejski sk—ad ludnosci slaskiej umacnia— postawy
rownosci spo—ecznej. Upostaciowane to by—o w braku uniz onosci i kompleksow w stosunku do
osob wyz ej ustawionych w hierarchii spo—ecznej, samodzielnosci i wyrobieniu spo—ecznym
i organizacyjnym.
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Respondent mez czyzna 71 lat: Sla zacy nigdy nie czuli sie gorsi przez ta, ze byli przewaznie
robotnikami. Gdy rozmawiali ze swoimi prześozonymi, nie byli przy tym zbytnio unizeni. Mieli
wpojone chyba juzod dziecka poczucie wśasnej godnos ci.
Wartosci rownosci spo—ecznej mia—y byc niezwyk—ym posagiem Slaska wchodzacego w
struktury pan stwa polskiego. Jednak w konfrontacji z polskimi realiami spo—ecznymi okaza—y
siejednym z wielu mitow.
Oprocz odrebnosci kulturowej i etnicznej Slazacy podkreslali rowniez silne przywiazanie
i emocjonalny stosunek do zamieszkiwanej z dziada pradziada ziemi, traktuj ac ja jako
miejsce. Podzia— miedzy miejscem a przestrzenia wprowadzi— do socjologii amerykan ski
geograf chin skiego pochodzenia Yi-Fu Tuan. Wed—ug niego Przestrzen jest w zachodnim
s wiecie powszechnie przyje tym symbolem wolnos ci. Przestrzen stoi otworem, sugeruje
przyszśos c i zache ca do dziaśania (...). Zamknie ta i uczśowieczana przestrzen staje sie
miejscem. W porownaniu z przestrzenia , miejsce jest spokojnym centrum ustalonych wartos ci.
(...) Miejsce to bezpieczenstwa, przestrzen to wolnos c : przywia zani jestes my do pierwszego
i te sknimy za druga . Nie ma lepszego miejsca nizdom.
Miejsce jest rowniez Ńrod—em identyfikacji i toz samosci jednostki nazwanej przez
Stanis—awa Ossowskiego ojczyzna prywatna. Istnieja dwa typy stosunkow pomie dzy
czśowiekiem i jakims terytorium, ktore moga decydowac o tym, ze kwalifikujemy to terytorium
jako ojczyzne . Maze to byc bezpos rednio stosunek osobisty, przywia zanie do s rodowiska, w
ktorym sie spe dziśo zycie lub znaczna cze s c zycia czy wreszcie okres szczegolnie podatny na
tworzenie sie trwaśych wie zi emocjonalnych, przede wszystkim okres dziecinstwa. I dalej:
”OjczyznaŻ ta ziemia przodkow, ziemia, z ktora zwia zek przekazali nam juznasi ojcowie.
”Ziemia rodzinnaŻ to ziemia, w ktorej sie przyszśo na s wiat.
Ojczyzna lokalna moz e byc okreslona na dwoch p—aszczyznach: na p—aszczyŃnie
dziedzictwa kulturowego oraz na p—aszczyŃnie nawykowej. Roz nica miedzy nimi dotyczy
pod—oz a wiezi spo—ecznej w sferze przyrody, ludzi i kultury. Ta pierwsza jest rezultatem wiezi
nawykowej, druga natomiast wiezi przekonaniowej. Rozroz nienie to powoduje, iz proces
identyfikacji nie ogranicza sie jedynie do miejsca swego urodzenia, dajac moz liwosc
przyswojenia sobie nowej przestrzeni oraz uczynienia jej kulturowo i spo —ecznie czytelnej.
Dla mieszkan cow Bierunia Starego znajomosc nazewnictwa zamieszkiwanej przestrzeni sta—a
siewaz nym elementem podzia—u na ”swoichę ż
znajacych dok—adnie kaz dy kat i zakatek
miasteczka oraz ”obcychę ż zajmujacych skrajnie odmienne postawy. ”Swoię odroz niali sie
wiec od ”obcychę miedzy innymi tym, z e wiedzieli, gdzie lez a Slogi, Myrczek, Che—meczki,
Redzina, Rudnik, Wysro—owiec i Podugory. Wraz enie odrebnosci umacniane by—o dodatkowo
osobliwosciami miasteczka takimi jak Grobla i Kopiec. Waz na role scalajaca spo—ecznosc
Bierunia Starego pe—ni—o centrum bedace przestrzenia skupiajaca instytucje polityczne,
spo—eczne, kulturowe i religijne. Perspektywe trwa—osci porzadku spo—ecznego zapewnia—
rowniez fakt, iz plan miasta generalnie nie zmieni— siew ciagu wiekow, nawet po poz arach. W
miastach nowo ustrojowych takich jak Bierun w charakterystyczny sposob zorganizowana jest
zabudowa. Centralnym miejscem jest rynek zbliz ony kszta—tem do kwadratu, z ktorego
naroz nikow wychodza pod katem prostym po dwie ulice. Woko— rynku znajduja siedomy
mieszkan cow. Bierun nigdy tez nie posiada— ani murow, ani bram miejskich. By— zawsze
miastem otwartym ż w sasiedztwie podobnym miastem by— Miko—ow. Mimo tego utar—y sie
okreslenia Brama Krakowska i Brama Opawska, po—oz one przy mostach, ta pierwsza nad
Potokiem Stawowym, druga nad Mleczna. Nie by—y to bramy w scis—ym tego s—owa znaczeniu,
lecz jedynie zawez enia ulic zabudowaniami. W swiadomosci spo—ecznej mieszkan cow
Bierunia Starego bramy te okreslaja kierunek: Brama Krakowska ż stronepolska, Brama
Opawska ż stroneniemiecka.
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Waz nymi obszarami aktywnosci spo—ecznej mieszkan cow Bierunia Starego by—y rowniez
organizacje spo—eczne, towarzystwa powsta—e w obrebie Koscio—a katolickiego, ruchy
artystyczne i ko—ka samokszta—ceniowe. Zaspokojenie potrzeb kulturowych odbywa—o sie
zatem nie tylko we wspolnocie rodzinnej, ale rowniez we wspolnocie srodowiskowej, przez co
zwieksza— siestopien wzajemnego poznania oraz umacnia—a sieswiadomosc ”myę.
Peryferyjne po—oz enie spo—ecznosci Gornego Slaska spowodowa—o wytworzenie sie w
sferze spo—ecznej zbiorowosci charakteryzujacej siewzgledna zamknietoscia wobec innych
grup spo—ecznych. Podzia—y na ”swoichę i ”obcychę by—y tak daleko posuniete, z e przebiega—y
nie tylko na p—aszczyŃnie miejscowi ż nap—ywowi, ale rowniez miedzy sasiadujacymi
spo—ecznosciami lokalnymi. Czynnikiem roz nicujacym by—y tu nieznaczne odmiennosci
jezykowe, obyczajowe, rytualne, religijne i folklorystyczne. Na przyk —ad w Bieruniu Starym
takimi ”trocheobcymię byli mieszkan cy okolicznych Ledzin, nazywanych przez bieruniakow
”Szwedamię, Imielina ż ”Imielokami gupielokamię.
Respondent kobieta 76 lat: Lendziniokow nazywomy ”SzwedarniŻ temu, bo tam zyje duzo
potomkow zośniyrzy szweckich z czasow potopu. W Le dzinach byśpodobno ich oboz.
Zamknietosci grupowej spo—ecznosci slaskich sprzyja— rowniez w poczatkowym okresie
niewielki wp—yw obcego osadnictwa, izolacjonizm terytorialny i kulturowy co wzmacnia —o
wewnetrzna spojnosc. Z czasem jednak wraz z rozwojem przemys—u tendencje do
zamknietosci pozwoli—y zachowac pierwotny charakter tych spo—ecznosci oraz uniemoz liwi—y
roztopienie siewsrod ”obcychę.
Pod wp—ywem procesow politycznych oraz historycznych ukszta —towa—a sie na Gornym
Slasku osobliwa struktura spo—eczna. Silne powiazanie miedzy przynalez noscia do okreslonej
grupy a miejscem zajmowanym w strukturze spo—ecznej podkresla—o podzia—y ”swoję ż
”obcyę oraz sprzyja—o kszta—towaniu sieidei rownosci, braku uniz onosci wobec osob wyz ej
postawionych w hierarchii spo—ecznej.
Waz na rolew identyfikacji ”swoję ż ”obcyę odgrywa—a rowniez znajomosc przestrzeni
Bierunia Starego oraz emocjonalny stosunek do zamieszkiwanej ziemi. Perspektywetrwa—osci
porzadku spo—ecznego wzmacnia—o dodatkowo centrum skupiajace instytucje polityczne,
kulturowe, religijne oraz spo—eczne.

4. My i oni w pamieci zbiorowej mieszkan cow Bierunia Starego.
4. 1. Pamiec zbiorowa powstan slaskich i upadku mitu Polski sprawiedliwej.
Slazacy stanowili w pan stwie niemieckim klase obywateli drugiej kategorii. Wytworzony
podzia— na ”swoichę i ”obcychę sprzyja— rozdwojeniu: niemieckie klasy posiadajace i rzadzace
oraz slaskie robotniczo-plebejskie. Daz enie czesci Slazakow do przy—aczenia Gornego Slaska
do Polski spowodowane by—o nie tylko wzgledami narodowosciowymi, ale rowniez checia
podwyz szenia statusu spo—ecznego i wyrownania niesprawiedliwosci spo—ecznych. Stad tez
wejscie Gornego Slaska w granice Rzeczypospolitej obwarowane by—o warunkami
spo—ecznymi i kulturalnymi, polegajacymi na utrzymaniu zdobyczy spo—ecznych
i politycznych oraz zredukowaniu mechanizmow uniemoz liwiajacych w przesz—osci awans
spo—eczny Slazakow.
Daz enie do przy—aczenia zwiazane by—o rowniez z mitem Polski sprawiedliwosci
spo—ecznej. Wytworzeniu mitu sprzyja— izolacjonizm spo—eczny i polityczny, sporadyczne
kontakty nie podlegajace na ogo— obiektywizacji oraz selektywne asymilowanie tresci
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kulturowych. Obraz pan stwa polskiego zosta— zatem wyidealizowany, przez co zderzenie z
rzeczywistoscia by—o tym bolesniejsze. Arka Boz ek, znany dzia—acz plebiscytowy stwierdzi— z
rozczarowaniem po latach: Snilis my o idealnej Polsce, o Polsce sprawiedliwej, o Polsce bez
panow i parobkow. Miaśa to byc ojczyzna ludzi naprawde wolnych i rownych.
S—aba znajomosc spo—ecznych i kulturowych realiow Polski oraz lekcewaz enie roz nic
struktur spo—eczno-zawodowych pchne—a czesc Slazakow do walki o przy—aczenie Slaska do
Polski. W trakcie kampanii plebiscytowej strona polska sk —ada—a obietnice nie majace
pokrycia oraz silnie odwo—ywa—a siedo sfery emocjonalnej.
Jezeli wie kszos c ludu gornos la skiego os wiadczy sie za Polska , wtedy nastanie dla niego
epoka chwaśy i dobrobytu i pokoju Bozego. Widac juzte czasy bśogosśawione, kiedy na tej
Ziemi s la skiej chodzic be dzie lud polski z podniesionym czośem jako gospodarz kraju, maja cy
wśasne szkośy, wśasne duchowienstwo i wśasnych urze dnikow, a synowie tego ludu dzielnego
be da mieli doste p do wszelkich stanowisk i dostojenstw nie tylko w tej dzielnicy, ale w caśej
Rzeczypospolitej ż mami—y has—a przedplebiscytowe.
W Bieruniu Starym okres plebiscytu i powstan podobnie jak na ca—ym Gornym Slasku
przebiega— w atmosferze silnych emocji, nadziei oraz podzia—ow na ”swoichę i ”obcychę.
Badania pamieci spo—ecznej mieszkan cow Bierunia Starego dotyczace tamtego okresu
dostarczaja interesujacego materia—u empirycznego. Wsrod badanych mieszkan cow okres
powstan oceniany jest na ogo— negatywnie, jako zryw ktory nie tylko nie przynios—
oczekiwanych rezultatow, ale rowniez wyrzadzi— wiele z—a.
Respondent kobiet 85 lat: Powstancami byli gśownie mśodzi chśopcy, przewaznie
bezrobotni. Ci, ktorzy poszli na powstan%e mieli najcze s ciej 19, 20 lat. Zdarzali sie tez
i mśodsi. Ze starszych to byśjedynie Klemens Latocha ż przywodca oddziaśu powstancow z
Bierunia Starego. Powstanie to byśa gśupota. Mśodzi chśopcy dali sie ogśupic tym starszym, no
i poszli szukac wśasnej s mierci. Duzo z nich zgine śo, zgina śtezKlemens Latocha. Ale on to
przynajmniej byśstarszy i wiedziaśza co ginie. Mieszkancy Bierunia Starego byli im raczej
nieche tni. Ci bogatsi to przewaznie zamykali okna, mowili, ”chśopcy, lepij pogrejcie sobie w
balaŻ. Bierun Stary to byśo spokojne miasteczko, a tu nagle takie rozruchy.
Respondent mez czyzna 72 lata: Robotnicy to se mys leli, ze jak Slonsk zostanie wśonczony
do Polski to sie im poprawi, ze niy bydom musieli ino byc robotnikami. Niymce chociozdobrze
pśacili i niy poniywiyraii nimi, to im przestali odpowiada c . Mys leli, ze jak zrobiom powstanie,
to sam bydom rzondzic , najduchy pieronskie. Te powstance w Bieroniu to przewaznie byśy
śebki. Karlusy, kierzy niy mieli roboty. Zachcia śo sie im powstania, no i poszli z patykami na
Niymcow. Jednak niy wszyscy mieli ino patyki. Trocha uzbrojenio to śoni mieli. Sśyszoiech, ze
gewery to kupowali śod zośnierzy Grenzschutzu. Skond mieli pieniondze to jo niy wiym, bo to
byśy same biydoki. Te powstancy to nawet i farorza z fary wygonili. Zacze li mu kamieniami
trzaskac szyby. Farorz sie wystraszyśi uciek?. Bieroniokom to sie jednak niy podobaśo. Nawet
te rodziny skond pochodzili powstancy to przezywaśy. To byśy mśode chśopcy. A ich rodzice
boli sie, zeby ich kas niy zastrzelili. Po-tym jak powstania sie skonczyśy, to godali, ze to byś
jakis narodowy i patriotyczny zryw. Kaj tam, te powsta ncy z Bieronia poszli, bo namowili ich
do tego ich koledzy. Wydawaśo im sie, ze to bydzie dobro zabawa. Niy zdawali sobie sprawy z
tego, ze mogom zgina c . Sśyszośech, ze wielu z tych powstancow
z Bieronia, kiedy doszli do Gory s w. Anny, to gdy zoboczyli tam zabitych i krew, to pouciekali
z powrotym do chaśpy. To byli ci mondrzejsi. Ci gśupsi i odwaznie jsi to polegli. A byli tacy
mśodzi.
Respondent mez czyzna 83 lata: Powstancami w Bieroniu Starym to byli przewaznie mśodzi
chśopcy, mieli nawet i po 17 i 18 lat. Czynsto spotykali si e w restauracji Kocurka i Cies lika na
rynku. Politykom to sie śoni niy interesowali. Kiedys przyszedśdo nich Jakub Kostyra i spytoś:
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”Chśopcy, a wy niy chcecie is c do powstania?Ż. No i duzo z nich poszśo. Przewaznie jako
uzbrojenie to mieli kije. Jo tyzbych poszedś, ale mama mi niy dali, pedziaśa mi: ”Ty pieronski
gi„dzie. Jo ci dom powstanie. Jeszcze cie kas zabijom. Mosz siedziec w chaśpie i koniecŻ.
No i niy poszedśech na powstanie. I dobrze. Moze bych juzniy zyś.
Wsrod badanych przewaz a—a opinia o m—odym wieku osob bioracych udzia— w
powstaniach. Brak jest obiektywnych danych na ten temat. Jednak jak wynika z badan
Tomasza Faleckiego w powiecie bytomskim 3/4 z nich nie mia—a skon czonych jeszcze 25 lat.
Wed—ug niego podobna struktura wiekowa cechowa—y sie oddzia—y powstan cze w innych
powiatach. Powstan cy przewaz nie wchodzili zatem w doros—e z ycie, mysleli o za—oz eniu
rodziny, uzyskaniu w—asnego mieszkania. Wiekszosc z nich tez nie mia—a nic oprocz nadziei
na lepsze z ycie, nadziei zwiazanej z pan stwem polskim.
Mielismy okazjerozmawiac z kilkoma ostatnimi powstan cami. Oto fragment wypowiedzi
jednego z nich: Ja rowniez braśem udziaś w powstaniu. Tak jak wielu innych mśodych
chśopcow z Bierunia. Ws rod nich byli m. in. Klemens Latocha ż dowodca
bierunskiego
oddziaśu POW oraz Franciszek Mśoczek, Stefan Paweśczyk, Jan Mśoczek, Walenty Jaśowy,
Franciszek Karwat, Jan Kocurek, Jozef Kocurek, Karol Stencel, Franciszek Nagi, Antoni
Nyga, Marcin Knopek, Sylwester Lubecki, Teodor Figiel. W sumie byśo nas ze czterdzies ci
osob. My powstancy z Bierunia bylis my podporza dkowani Powiatowej Komendzie w
Katowicach. Powstanie, to pierwsze, wy buchśo jak robotnicy w Mysśowicach zostali
zmasakrowani przez Niemcow. W trakcie powstania moje zadanie polega śo na pilnowaniu
wjazdu do Bierunia. Staśem na mos cie na warcie. Potem, gdy powstanie upadśo uciekśem z
Bierunia za Wisśe do Polski, poniewazniemieckie wojska wyśapywaśy wszystkich powstancow.
Z Bierunia Starego wojska niemieckie wszystkich powsta ncow wywiezśy do Tychow, gdzie za
browarem powia zanych jak baranow rozstrzelano. Zgina śtezdowodca bierunskiego oddziaśu
POW Klemens Latocha. Przed s miercia Grenzschutz dosyc mocno go jeszcze pobiś.
Do Bierunia powstancy wracali dopiero po upśywie okośo dwoch miesie cy od chwili
upadku powstania. Byśo to mozliwe dzie ki amnestii, ktora ogśosili Niemcy pod wpśywem
naciskow ze strony panstw zachodnich. W powstaniu braśo udziaśponad 40 osob z Bierunia
Starego. Byli ws rod nich mie dzy innymi Klemens Latocha, Karol Stenzcel, Antoni Nyga i wielu
innych. Bron skśadowalis my w stodole Antoniego Nygi. W trakcie walk najpierw
opanowalis my Urza d Pocztowy, Magistrat Miejski potem rozbroilis my zandarmow
i policjanta. Moje zadanie polega śo na peśnieniu warty. Bylis my rowniezpod Gora s w. Anny,
wielu tam zgine śo.
W pamieci zbiorowej mieszkan cow Bierunia Starego dominuje fakt, iz w okresie kampanii
plebiscytowej strona polska odkresla—a zwiazki Gornego Slaska z Polska poprzez wspolna
wiare, natomiast strona niemiecka bezpieczen stwo i wzgledny dostatek materialny.
Plebiscyt z 20 marca 1921 roku w Bieruniu Starym wygra—a strona polska. Interesujacy jest
jednak fakt, iz pewna czesc ludnosci polskiej g—osowa—a na listeniemiecka.
Respondent kobieta 80 lat. Plebiscyt wygrali w sumie Polacy, chociaz do Bierunia na
gśosowanie plebiscytowe przy jechali ci, ktorzy kilka lat wczes niej wyjechali do pracy w Niemczech. Przyjechali gśosowac za Niemcami. Ale nie tylko Niemcy gśosowali za Niemcami.
Rowniezwielu Polakow za nimi gśosowaśo. To byśo gśosowanie polegaja ce na tym nie kto kim
jest i sie czuje, ale za kim sie opowiada.
W chwili przy—aczenia Gornego Slaska do Polski po 1921 roku rozpocz a— sie proces
drugiego wielkiego zderzenia kulturowego. Pierwsze wielkie zderzenie kulturowe mia—o
miejsce po 1870 raku, kiedy to gwa—towny rozwoj przemys—u spowodowa— zapotrzebowanie
na si—e robocza. Czynniki powodujace nap—yw emigrantow w tamtym okresie oraz ich
pochodzenie spo—eczne by—y odmienne od tych, ktore mia—y miejsce po 1921 roku. Po 1870
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roku na Gorny Slask przybywali g—ownie ch—opi i robotnicy, rzadziej inteligencja. Na og o— nie
posiadali oni z adnych kwalifikacji zaworowych, podejmujac kaz a prace. Stwarzali w ten
sposob sytuacje konkurencji na miejscowym rynku pracy. Poprzez swoj a obecnosc
przyczyniali sierowniez do obniz enia zarobkow, a to sprzyja—o wytworzeniu sieniecheci a
nawet antagonizmow. I tak na przyk—ad w 1907 roku przybysze z Galicji i Kongresowki
stanowili 16% ogo—u zatrudnionych na Gornym Slasku.
Po przy—aczeniu Gornego Slaska do Polski, gdy opad—a euforia zwiazana ze zmiana
przynalez nosci pan stwowej, rozpocza— sieproces drugiego wielkiego zderzenia kulturowego.
Brak rodzimej inteligencji spowodowa— jej wzmoz ony nap—yw, szczegolnie z Galicji. Na tym
gruncie dosz—o do zderzenia odmiennych etosow spo—ecznych, powstania negatywnych ocen
i niecheci oraz wyraŃnej polaryzacji na ”swoichę i ”obcychę. Nap—ywowa inteligencja
charakteryzowa—a sie tak zwanym ”pan skim stylemę, co w zderzeniu ze slaskim
egalitaryzmem spo—ecznym powodowa—o ostre konflikty.
Aarka Boz ek skomentowa— ten fakt nastepujaco: A wie c zmienili sie tylko panowie.
Pojechali berlinscy a przyjechali warszawsko-krakowscy. Chcia śbym byc obiektywny, ale
trudno byśoby mi powiedziec , ktory z tych panow byśgorszy. Wszystko jednak przemawia za
tym, ze nasz krewniak. Cia zy na Sla zakach jakby jakis fatalizm, jakies przeklenstwo, ktore
degraduje nas do usśug jednej lub drugiej strony.
W poczatkowym okresie zgodnie z plebiscytowymi obiet nicami Slazacy byli zatrudnieni
na kierowniczych stanowiskach, pod warunkiem jednak, z e w nied—ugim czasie uzupe—nia
swoje kompetencje jezykowe. Czesto jednak ten warunek dla Slazakow pos—ugujacych siena
ogo— gwara i jezykiem niemieckim by— zbyt trudny do osiagniecia. Konsekwencja braku
odpowiednich kompetencji jezykowych i edukacyjnych by—a podreprezentacja w strukturach
w—adzy oraz ograniczone w znacznym stopniu mo z liwosci awansu spo—ecznego. Sytuacja
rozczarowania polska rzeczywistoscia mia—a rowniez miejsce w Bieruniu Starym. Objawia—o
sieto dezaprobata do wczesniejszych dzia—an majacych na celu przy—aczenie Slaska do Polski.
Respondent mez czyzna 72 lata. Jak przyszśa Polska to wcale sie tym co walczyli za nia nie
poprawiśo. Bierunioki godali im: ”I co wy gupole, lepij sie wom teraz zyje? Za Niymca wom
byśo chyba trocha lepij. A teraz przed brama stoicie i nikt wos niy chce przyja c do roboty. A
my mys lelis cie, ze jak Polska przyjdzie to bydziecie dyrechtorami, kierownikami i majstrami Ż.
Konsekwencja podreprezentacji w strukturach w—adzy by—o rozgoryczenie oraz reorientacje
na pozycje niemieckie. Zjawisko stabilnosci ideologicznej zwiazane by—o g—ownie z rozczarowaniem polska rzeczywistoscia, z kryzysem ekonomicznym i spo—ecznym, a wiec z
obniz eniem sie poziomu z ycia, destrukcyjnymi procesami swiadomosciowymi, czyli
upadkiem mitu Polski dobrobytu i sprawiedliwo sci spo—ecznej. Chociaz poziom z ycia na
Slasku przewyz sza— standard z ycia w Polsce, to by— on jednak duz o niz szy od poziomu, z
ktorym Slask wszed— w struktury pan stwa polskiego. Proces zrastania siestruktur spo—ecznych
Slaska z Polska przebiega— w atmosferze wyraŃnych podzia—ow na ”swoichę i ”obcychę. By—o
to rezultatem istnienia obiektywnych i subiektywnych odr ebnosci regionalnych, ktore zosta—y
wzmocnione przez stycznosci spo—eczne miedzy miejscowymi a nap—ywowymi. Zderzenie sie
odmiennych wzorcow wartosci, roz nych form obyczajowosci i interesow spo—ecznych
doprowadzi—o do polaryzacji postaw oraz eskalacji wzajemnej niecheci oraz antagonizmow.
Duz a role w relacjach miejscowi ż nap—ywowi odgrywa—y rowniez funkcjonujace w
swiadomosci spo—ecznej stereotypy dzielnicowe, ktore umacnia—y negatywne nastawienia
i sprzyja—y zamknietosci grupowej. Na zwiekszenie intensywnosci oddzia—ywania na p—aszczyŃnie ”swoję ż ”obcyę mia—a rowniez wp—yw tradycyjna nieufnosc do ”obcychę. Niechec
ta by—a rezultatem zarowno trudnej sytuacji gospodarczej i wywo—anej przez nia rywalizacji o
srodki egzystencji, jak rowniez roz nicami spo—ecznymi, obyczajowymi i swiatopogladowymi.
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S1askie zorientowanie do wewnatrz sta—o sie tez srodkiem sprzeciwu wobec daz enia do
upodobnienia slaskiej rzeczywistosci spo—ecznej do struktur spo—ecznych wystepujacych na
obszarze Polski.
4. 2. Pamiec zbiorowa najwaz niejszych p—aszczyzn podzia—u na swoich i obcych.
Rozroz nienie na ”swoichę i ”obcychę szczegolnie wyraŃne w przesz—osci w trakcie
podzia—ow miedzyplemiennych stanowych i klasowych ulega wskutek postepujacego rozwoju
spo—ecznego systematycznemu zacieraniu. Jednostka coraz cz esciej nalez y do wiecej niz jedna
zbiorowosc, przez co jednoznaczne i schematyczne podzia —y ”swoję ż ”obcyę dezaktualizuja
sie. Zycie codzienne niesie ze soba roz ne p—aszczyzny stycznosci oraz odniesien , przez co
konieczne jest okreslenie hierarchii ich waz nosci dla jednostek. Wskutek tego w pamieci
spo—ecznej nak—adaja sie na siebie roz ne wymiary czasu i przestrzeni, przez co jednostka
ludzka ma wraz enie zmian pewnych waz nych w przesz—osci aspektow spo—ecznohistorycznych.
Przenikanie sie hierarchii waz nosci poszczegolnych czynnikow w spo—ecznych
zroz nicowaniach mieszkan cow Bierunia Starego w swiadomosci badanych pokazuje
z—oz onosc podzia—ow spo—ecznych, co redukuje w pewnym stopniu pierwszoplano wosc
dychotomii miejscowi ż nap—ywowi. Badania empiryczne przeprowadzone przez nas wsrod
najstarszych mieszkan cow pokaza—y, iz najwaz niejszym czynnikiem roz nicujacym spo—ecznosc lokalna Bierunia Starego przed II wojna swiatowa by— obok pochodzenia (11 osob)
rowniez stan majatkowy (12 osob). Czynniki te by—y najczesciej wymieniane przez naszych
rozmowcow zarowno w wywiadzie kwestionariuszowym, jak rowniez w wywiadach
swobodnych. Interesujace jest, z e dla kobiet waz niejszym czynnikiem podzia—u by—o
pochodzenie, dla mez czyzn natomiast stan majatkowy.
W pamieci zbiorowej badanych aspekt pochodzenia pe —ni istotna role w podzia—ach
spo—ecznej rzeczywistosci. Najwaz niejsza kategoria w tym procesie jest poczucie identyfikacji
z w—asna grupa spo—eczna, stwarzajaca przestrzen wspolnych wartosci i interesow oraz
postrzegania najbliz szego otoczenia spo—ecznego jako ”swojegoę badŃ ”obcegoę. Wynikiem
tego subiektywnego wyodrebnienia jest wieksza lub mniejsza zamknietosc grupy oraz swoisty
sposob postepowania wobec ” swoichę i ”obcychę. Procesy te wzmacniane sa dodatkowo
przez nak—adanie siesfer interesow i zalez nosci, a to z kolei jest utrwalane przez stereotypy.
W trakcie naszych badan spotkalismy sie z opinia, z e z po. chodzeniem slaskim badŃ
nieslaskim jako czynnikiem wyodrebniajacym ”swoichę od ”obcychę zwiazana by—a sfera
wartosci, interesow spo—ecznych swoistej obyczajowosci, warunkow z ycia i pracy. By— to
czynnik szczegolnie wyraŃnie uswiadamiany w trakcie kontaktow z przedstawicielami innych
grup spo—ecznych.
Respondent mez czyzna 73 lata: W Bieroniu przed wojna to ludzi pochodza cych spoza
Sla ska lub nawet innych miejscowos ci to mozna byśo od razu poznac .
Respondent kobieta 76 lat. Ludzi przed wojna w Bieroniu to najbardziej dzieliśo
pochodzynie. Slonzokow od razu szśo odroznic od Niymcow czy Polokow. Ludzie tyzzwracali
na to wiynkszo uwaga. Jak ktos byśz Bieronia, to byś”swojŻ, jak niy pochodziśze Slonska, to
byśjuzblank ”obcyŻ. Ludzie pochodzynie wypominali se nawet wtedy, jak sie pozynili ze soba . Chociozw zartach, ale sobie jednak wypominali.
Godaśo sie: ”ty mosz czorne podniybiynieŻ. Albo: ”ludzie z twojij miejscowos ci majom
czorne podniybiynieŻ.
Specyficzne wyobraz enia o innych funkcjonujace i utrwalone w swiadomosci grupowej
badanych wskazuja na klasyczne, bo zaproponowane przez J. St. Bystronia, postrzeganie
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”obcychę w zakresie ich cech fizycznych. Stopien uposledzenia jest wprost proporcjonalna w
takich przypadkach do dystansu spo—ecznego miedzy grupami. Tak wiec cechy ”nieludzkieę
traktowane sa jedynie jako element podkreslenia innosci ”obcychę.
Pochodzenie jako czynnik roz nicujacy spo—ecznosc Bierunia Starego by— szczegolnie
widoczny w przypadku ludnosci z ydowskiej. Dla okreslenia miejsca tej ludnosci na skali
dystansu spo—ecznego nalez y uz yc typologii skonstruowanej przez Lecha Mroza, a
obejmujacej ”obcychę, ”innychę i ”swoichę. Ludnosc pochodzenia z ydowskiego by—a jak
wynika z naszych badan postrzegana jako ”innię, czyli bardziej bliska niz ”obcyę. Respondent
mez czyzna 78 lat. Zydzi mieszkali w Bieroniu Starym od dawiyn dawna. Moj śociec mi godoś,
ze byli tu ”od zawszeŻ. Jo tam nic przeciwko nim niy mioś. To byli dobrzy ludzie, uczciwi. To
byśy nasze bieronskie Zydy.
Respondent kobieta 85 lat. Przed wojna mieszkali w Bieroniu Starym Zydzi. Byśo ich moze
kilkanas cie rodzin. Jeden z nich Marcin Weisenberg mieszka śkośo kos ciośa s w. Bartśomieja,
tam gdzie teraz mieszka Dśugon.. U Bendla tezbyśskśad zydowski z tekstyliami. Marie Ehrlich
miaśa skśad z antykami. Z innych Zydow, ktorzy zajmowali sie handlem to nalezaśoby
wymienic Adolfa Blummenfelda i Salomona Tichauera. Pami e tam jeszcze Hechtow, ale oni
nie mieli sklepu. Zydzi dawniej zajmowali sie handlem i rzemiosśem. Ludzie mowili, ze Zydzi
raczej stronia od cie zkiej pracy murarza czy cies li. Zydzi teznigdy nie pracowali w fabrykach,
bo nie pozwalaśa im na to ich religia. Jednak chocia zbyli bogatsi nizbieruniacy, to aztak
bardzo nie wywyzszali sie . Zyd byśzawsze unizony, che tny do sśuzenia. Ich sklepy duzo lepiej
prosperowaśy niznasze. Te nasze byśy duzo drozsze i kupowali w nich przewaznie ludzie z
magistratu. Im nie wypadaśo kupowac u Zyda. Ci biedniejsi bieruniacy kupowali towary u
Zyda. Zyd zawsze taniej sprzedaśgdy ktos byśbiedniejszy albo daśna kredyt. W Bieroniu
Zydzi mieszkali gśownie na rynku albo w jego okolicy. Ci, ktorzy zamieszkiwali blisko centrum
mieli przewaznie sklepy albo jakies interesy. Ws rod Zydow byśo tezduzo biedoty. Przegrody te
byśy szczegolnie widoczne w ich kos ciele. Sśyszaśam, ze ci bogatsi to zawsze siedzieli z przodu,
biedniejsi natomiast stali dalej, az kośo samych drzwi. Byśa ws rod nich jednak duza
solidarnos c . Trzymali sie razem. Ci bogatsi, szczegolnie jak przyszśy ich s wie ta to pomagali
tym biedniejszym.
Zydzi jednak nie tylko wyznaniem roznili sie od bieruniakow. Inaczej tez sie ubierali.
Szczegolnie starsi, zyja cy zgodnie z tradycja . Mieli oni czarne chaśaty, pejsy i dśugie brody, a
na gśowie mycki. Kobiety zydowskie ubrane byśy zwyczajnie, jak nasze. Zydowki to byśy
eleganckie kobiety. To przewaznie byśy brunetki, miaśy dśugie wśosy plecione w warkocze. Ich
dzieci chodziśy razem z nami do szkośy, tylko ze nie miaśy tak jak my religii w szkole, ale w
domu. Podobno rodzice uczyli ich zasad wiary. Dzieci zydowskie byśy ubrane tak jak my.
Tylko niektorzy chśopcy nosili pejsy i mycki. Chociazbyśy one unizone, jak kazdy Zyd, to
jednak nie nazywali nas inaczej jak tylko gojami. Dla nich ka zdy chrzes cijanin byśgojem.
Respondent kobieta 75 lat. W Bieroniu to mieszkali nie tylko gorole, tych na palcach jednej
re ki bys porachowoś, ale i te starozakonne, no te Zydy bieronskiego. Lojciec mi godoś, ze śone
juzdawno mieszkaja w Bieroniu. Som tu tak downo, jak downo istnieje Biero n. Nawet dzisiej
jest po nich w Bieroniu s lad. Ich boznica i kircho ff. Ale ludzie niy narzekali na nich.
Bieronioki byli zalezni śod Zydow, bo kupowali u nich i Zydzi śod bieroniokow. A wiadomo w
takim miasteczku to klient sie liczyś. Wystarczyśoby, ze ktos powiedzioścos zśego na Zyda a
mogśon stracic duzo kupuja cych. Ludzie jednak sobie ich chwalili. Jak sie chcia śo kupic cos
wie kszego, to sie jechaśo do Chrzanowa lub Sosnowca. Tam byśo wicia zydowskich geszeftow i
mozna byśo tanij kupic . Bo Zyd to i za pośceny sprzedoI, byle miec klienta na przyszśos c .
Ws rod naszych bierunskich Zydow wiela byśo bogatych, ale tez wicia biydoty. Ludzie
jednak im aztak bardzo niy dokuczali. Zdarzaśy sie przypadki, ze jakis podpity poszedśdo nich
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i pedzioś: ”Ty ZydkuŻ albo nasze dzieci dokuczyśy im w szkole. Jednak
nasi
śojcowie
zawsze nom powtarzali, ze nalezy ich szanowac , bo to tacy sami ludzie jak my, ino inkszej
wiary.
Generalnie osoby biorace udzia— w naszych badaniach ma—o wiedzia—y na temat obyczajow
ludnosci z ydowskiej w przedwojennym Bieruniu Starym. Wyczerpujacych informacji na ten
temat udzieli—o nam zaledwie kilku respondentow.
Respondent kobieta 75 lat. Zydzi jedli zawsze ino koszerne miynso. Zyd innego miynsa sie
nie chyciś. Koszer to takie szlachtowanie gadziny, ze sie jij gardśo poderzne śo i czekaśo azsie
zwierze wykrwawi. Mieli do tego taki specjalny messer. Jak gadzinie od razu gard śa nie
poderzli, to potym nom chrzes cijanom tanij je sprzedawali. Śoni niyczystego mynsa jes c niy
mogli. Ale tak nom katolikom nawet z koszernej ga dziny zady sprzedawali. Sobie zostawiali
ino przody. Tak nakazywaśa im ich religia. No i oczywis cie Zydy niy mogśy jes c s winskiego
miynsa. Mśode Zydy to jadśy kazde miynso, byleby ich starzy niy widzieli.
Szabat przetrwa— w pamieci zbiorowej mieszkan cow Bierunia Starego jako cotygodniowe
swieto wszystkich wyznawcow religii mojz eszowej. Jego obchody nakazane zosta—y juz w 10
przykazaniach. W niewoli babilon skiej, a poŃniej w diasporze wzrasta ranga szabatu. Mia—a
ona odroz nic wyznawcow tej religii od pozosta—ych ludzi, czyli pe—ni—a funkcjeintegrujaca
spo—ecznosci z ydowskie. Szereg nakazow i zakazow regulujacych to swieto jest
rygorystycznie przestrzegane w wielu gminach z ydowskich az do dnia dzisiejszego. Do
zakazow tego dnia nalez y zaliczyc: zakaz wszelkiej pracy, zapalania ognia, kupowania,
sprzedawania, chodzenia na d—uz sze spacery. Nie wolno tez zamieniac soboty na dzien
powszedni. W soboty obowiazuje stroj swiateczny. Szabat zaczyna sieod zachodu s—on ca w
piatek i trwa do zachodu s—on ca w sobote.
Respondent kobieta 75 lat. Zydy to miaśy swoja niydziela. Ale u nich ta nasza niydziela to
byśa sobota. To ich s wiynto nazywaśo sie szabatem. Zaczynaśo sie ono juzw piontek wieczor.
Zydy zamykaśy wtedy swoje sklepy. Niy wolno im byśo handlowac i brac piyniyndzy do re ki,
przyjmowac listow. Sśowem praktycznie nic niy mogli wtedy robic . To co jedli, a byśa to
przewaznie kura i jakis biszkopt, musieli przygotowac dziyn wczes niej. Nawet niy mogli
rozpolic śognia pod blachom. Dlatego Zydzi, a byli to najczyns cij bogaci ludzie, przyjmowali
chentnie nasze chrzes cijanskie dziośchy jako sśuza ce. Mogśy one tam dobrze i uczciwie
zarobic . Naszym dziośchom, bo przeca momy inno wiara, wolno by śo w sobota wszystko robic .
Tako chrzes cijansko sśuza co bardzij sie Zydom przydawaśa nizzydowsko, bo zydowsko jak
wszystkie Zydy teznic niy mogśa robic w szabat.
Z rozmow z badanymi dowiedzielismy sie, z e waz nym elementem odroz niajacym ludnosc
z ydowska od ludnosci miejscowej by—y zwyczaje i obyczaje. Wsrod nich istotna pozycjezajmowa—o obrzezanie, ktore by—o najwaz niejszym wydarzeniem w rodzinie po urodzeniu syna, a
odbywa}o siew boz nicy, i slub bedacy wynikiem negocjacji rodzinnych, czesto bez wzgledu
na wolem—odych.
Respondent kobieta 80 lat. Ceremonia s lubna odbywaśa sie w ich kos ciele albo na wolnym
powietrzu pod baldachimem. Rabin w obecno s ci caśej rodziny udzielaś mśodym bśogosśawienstwa. Mśodzi jednak az do s lubu nie wiedzieli, komu zostana pos lubieni. Sta d cze ste
ucieczki, mdlenia i krzyki. Po ceremonii tśuczono szklanki i s piewano. Wesela odbywaśy sie w
domach. Jednak me zczy„ni i kobiety bawili sie w osobnych pomieszczeniach.
Innym rownie czesto wymienianym elementem z ycia bierun skiej spo—ecznosci z ydowskiej
by— pogrzeb. Zyd po smierci by— myty i strzyz ony. Potem owijano go w bia—e p—otno. Pogrzeb
tez odbywa— siew miareszybko i po cichu.
Respondent kobieta 80 lat. Zyd, gdy umarś24 godziny byśw domu, potem go myli, do
przes cieradśa i na marach ż to byśa taka drewniana skrzynia z dra zkami wystaja cymi do dośu
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ż zaniesiony zostaśna ich cmentarz. Na cmentarz wejs c mogli jedynie Zydzi. Zydowki czekaśy
przed brama .
Oprocz ludnosci pochodzenia z ydowskiego inna wyroz niajaca sie ludnoscia w
spo—ecznosci bierun skiej by—a ludnosc nap—ywowa z innych regionow Polski. Podczas naszych
badan interesowa—o nas, czy w pamieci spo—ecznej badanych funkcjonuje fakt obecnosci
ludnosci nap—ywowej w Bieruniu Starym przed II wojna swiatowa. Pewna trudnosc sprawi—o
nam poczatkowe zakwalifikowanie ludnosci z ydowskiej do ludnosci
nap—ywowej. Badania jednak wykaza—y, iz ludnosc ta chociaz historycznie jest ludnoscia
nap—ywowa, to w pamieci spo—ecznej jest scisle zrosnieta z ta ziemia. Stad badani mowili
czesto: bierunscy Zydzi, Zydzi mieszkali w Bieruniu od zawsze itp.
Zydzi pojawili sie na Slasku juz w XVII wieku. Ludnosc slaska niejednokrotnie
protestowa—a przeciwko jej obecnosci, obarczajac Zydow wina za wszelkie nieszczescia.
Pierwsze informacje o obecnosci Zydow na ziemi pszczyn skiej pochodza z 1691 roku ze spisu
ludnosci na Slasku. W spisie tym uwzgledniono jak d—ugo Zydzi mieszkaja w danym miejscu,
jakiej wysokosci p—aca podatki. Z tego spisu pochodzi rowniez cenna dla nas informacja, iz na
ziemi pszczyn skiej w 1691 roku z y—o 9 rodzin z ydowskich. Zydzi zaczeli osiedlac sie w
Bieruniu juz w 1648 roku. Zostali sprowadzeni do miasta przez Promnicow, ktorzy
wynajmowali im swoje karczmy, celem oz ywienia gospodarczego. Moz liwosc sciagniecia
Zydow do Bierunia by—a rezultatem pokoju westfalskiego z 1648 ro ku, zgodnie z ktorym
zwierzchnosc nad Zydami by—a sprawo-wiana przez w—ascicieli zjem, na ktorych
zamieszkiwali. Zydzi bierun scy byli pochodzenia niemieckiego. Do Bierunia przyby li g—ownie
z miast i miasteczek Galicji. Ich jezykiem codziennym by— niemiecki, zas znajomosc
hebrajskiego by—a w znacznym stopniu ograniczona. O ich wczesnej obecnosci w Bieruniu
swiadczy rowniez wypowiedŃ bierun skiego plebana ksiedza Witkiewicza, ktory po poz arze
Bierunia w 1667 roku dosadnie stwierdzi—, iz Bierun zosta— przez najnikczemniejszych Zydow-karczmarzy spalony.
O tych faktach historycznych mowimy wy—acznie z powodu pragnienia wyjasnienia
przyczyn wystepowania w swiadomosci spo—ecznej faktu obecnosci tej ludnosci w miescie
”od zawszeę. Szczego—owe analizy tematu ludnosci z ydowskiej w Bieruniu rozsadzaja ramy
naszego opracowania. Wspomina my jedynie, iz od XX wieku liczba tej ludnosci w Bieruniu
Starym zacze—a sie systematycznie zmniejszac. Druga wojna swiatowa przynios—a kres
obecnosci Zydow w Bieruniu.
Wskutek gwa—townego rozwoju przemys—u oraz braku miejscowej inteligencji po 1921
roku nastapi— jej gwa—towny nap—yw. W pamieci zbiorowej badanych mieszkan cow Bierunia
Starego istnieje fakt ich obecnosci w miescie w dwudziestoleciu miedzywojennym. Tylko 7
osob z 41 badanych stwierdzi—o, iz w Bieruniu Starym przed druga wojna swiatowa nie
mieszka—a ludnosc nap—ywowa. Natomiast 31 osob odpowiedzia—o, z e mieszka—a. Waz nym
elementem wyodrebniajacym ”swoichę od ”obcychę w Bieruniu Starym by—a pozycja
ekonomiczna, zwyczaje i obyczaje, jezyk, stosunek do pracy, pozycja spo—eczna oraz
zachowanie —adu, porzadku, zdyscyplinowanie, stosunek do pracy itp. Nie nale z y traktowac
jednak tych czynnikow jako elementow samoistnych, ale jako pewien zespo— cech
wynikajacych z siebie wzajemnie. Innym powodem wyboru takich a nie innych czynnik ow
roz nicujacych jest ich dostepnosc swiadomosciowa polegajaca na —atwosci obserwacyjnej. W
pamieci spo—ecznej badanych najwaz niejszymi czynnikami roz nicujacymi ludnosc miejscowa
i nap—ywowa by—y: jezyk, zwyczaje i obyczaje, pozycja ekonomiczna, w —adza. Mniejsze
znaczenie mia— stosunek do pracy, aktywnosc spo—eczna, zachowanie —adu i porzadku, pozycja
spo—eczna oraz zwiazki z niemczyzna. Ludnosc nap—ywowa w Bieruniu Starym przed II wojna
swiatowa mieszka—a g—ownie przy fabryce ”Lignozaę, na rynku oraz w okolicach szko—y.
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Zwiazane to by—o z tym, iz z powodu braku rodzimej inteligencji przej e—a ona stanowiska
kierownicze w przemysle, szkolnictwie oraz w administracji Bierunia Starego.
Respondent kobieta 75 lat: Przed wojna w Bieroniu napśywowi mieszkali gśownie przy
fabryce ”LignozaŻ. Byli tam śoni gśownie kierownikami i majstrami. Czyns c napśywowych to
byli nauczyciele w szkośach. Sla zoki to raczyj nigdy niy byli nau czycielami. Polscy nauczyciele
zasta pili niymieckich, jak przyszśa Polsko. Napśywowi byli tezw Bieroniu burmistrzami.
Respondent mez czyzna 71 lata: W Bieroniu to nawet kiedys mieszkaśo trocha ludnos ci
napśywowej. Ale nikt na tyn tymat gśos no niy mowiśbo bol sie o robota.
Respondent mez czyzna 81 lat: Napśywowi w Bieroniu to robili na fabryce. Ale to by śy
same inzyniery. Byli to ludzie kierzy pokonczyli szkośy, jo tam nic zśego na ich tymat niy
sśyszoś.
Respondent kobieta 72 lata: Przed wojna to niy byśo tu za duzo napśywowych. Trocha ich
robiśo w fabrykach. Duzo tyzśo nich śopowiadali chśopy co robili w hutach.
Respondent mez czyzna 77 lat: Napśywowi w Bieruniu Starym zajmowali na ogośwyzsze
stanowiska w zakśadach przemysśowych, urze dach. Praktycznie zdominowali szkolnictwo.
Trudno byśo o s la ska inteligencje . Jedyni wyksztaśceni s la zacy to byli ksie za. Byc moze ludzie
teztak che tnie chodzili do kos ciośa. Cze sto sie zdarzaśo, ze ksia dz rozmawiaśze swoimi parafianami gwara . Przez to byśblizszy, bardziej swojski.
Ludnosc nap—ywowa w Bieruniu Starym obejmowa—a na ogo— wysokie stanowiska w
fabryce ”Lignozaę oraz Magistracie. Miejscowi nauczyciele rowniez nalez eli do ludnosci
nap—ywowej. Zajmowanie wysokich stanowisk w hierarchii spo —ecznej sprzyja—o wytworzeniu
siewaskiej elity, co powodowa—o polaryzacjena ”swoichę i ”obcychę.
Respondent kobieta 73 lata: Napśywowi w Bieroniu to rzondzili w tutejszej fabryce i w
magistracie. boni byli wyksztaśceni, nasi niy mieli pokonczonych zodnych szkoś. Na robocie to
nasi sie nawet znali. Ale co z tego. Do tego, aby rzondzi c potrzebne som szkośy.
Zderzenie kulturowe na gruncie swiadomosci spo—ecznej prowadzi czesto do powstawania
obrazu innych oraz obrazu grupy w—asnej. Na ogo— jest on rezultatem swoistego narzucenia
pewnych doswiadczen , co modyfikuje swiadomosc podstaw w—asnej toz samosci. Wsrod
badanych mieszkan cow Bierunia Starego zwrocilismy uwagena trzy zasadnicze przyczyny
powstawania stereotypu ”obcegoę. Zwiazane by—y one, po pierwsze, z komponentem
poznawczym, dotyczacym postrzegania, oczekiwania i wyobraz enia, po drugie, z
komponentem emocjonalnym, dotyczacym akceptacji lub odrzucenia, sympatii, niech eci,
wrogosci, po trzecie, z komponentem wolicjonpalnym, na kt ory sk—adaja siewyobraz enia,
uczucia oraz mysli. Badajac stereotypy funkcjonujace w swiadomosci spo—ecznej staralismy
siedowiedziec nie tylko tego, jakie stereotypy istnieja u badanych cle rowniez chcielismy
okreslic stereotypy znajdujace siew pamieci zbiorowej mieszkan cow miasta. Usi—owalismy
wydobyc rowniez roz nice zarowno pomiedzy kobietami a mez czyznami. jak rowniez
mieszkan cami deklarujacymi polska albo slaska opcjeetniczna. Stereotypy znajdujace siew
pamieci zbiorowej odbiegaja nieco od stereotypow wystepujacych u naszych respondentow.
Tak wiec s—owo ”Polakę kojarzy—o sie naszym respondentom najczesciej z ufnoscia,
pracowitoscia, spokojem, uczciwoscia, religijnoscia i bliskoscia, natomiast w pamieci
zbiorowej z ateizmem, spokojem, sprytem, lenistwem uczciwo scia, dobrocia i z yczliwoscia.
S—owo ”Slazakę dla respondentow: sprytem, z yczliwoscia, weso—oscia, pracowitoscia,
egoizmem, ufnoscia, natomiast w pamieci zbiorowej z: religijnoscia, pracowitoscia, sprytem,
z yczliwoscia, naiwnoscia, egoizmem. S—owo ” ”Niemiecę dla respondentow: uczynnoscia,
bogactwem, sprytem, z yczliwoscia, wrogoscia, dystansem, zmiennoscia, egoizmem, natomiast
w pamieci zbiorowej ze: sprytem, lenistwem, naiwnoscia, z yczliwoscia, religijnoscia,
napastliwoscia, podejrzliwoscia i wrogoscia. S—owo ”Zydę dla respondentow: bogactwem,
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sprytem, pracowitoscia, dalekoscia, natomiast w pamieci zbiorowej z: bogactwem, lenistwem,
naiwnoscia, z—osliwoscia, dalekoscia, pracowitoscia, egoizmem, fa—szywoscia i wrogoscia.
Otrzymane rezultaty pozwalaja stwierdzic, z e nieznaczne negatywne zabarwienie maja
stereotypy Zyda i Niemca. Z kolei stereotyp slazaka i Polaka wystepuje ze znaczna przewaga
elementow pozytywnych. Spowodowane jest to scis—ymi zwiazkami badanych z grupami,
ktore okreslane sa tymi pojeciami.
Odpowiedzi kobiet i mez czyzn roz ni—y sieod siebie. S—owo ”Polakę wywo—ywa—o wsrod
mez czyzn nastepujace skojarzenia:
sprytny, uczciwy, ufny, leniwy, religijny, bliski, wsrod kobiet:
religijny, weso—y, sprytny, spokojny. S—owo ”Slazakę wsrod mez czyzn: pracowity, z yczliwy,
naiwny, ufny, wsrod kobiet: sprytny, z yczliwy, weso—y, uczciwy, naiwny, samolubny. S—owo
”Niemiecę wsrod mez czyzn: bogaty uczciwy, uczynny, daleki, wsrod kobiet: uczynny,
bogaty, sprytny, z yczliwy. S—owo ”Zydę wsrod mez czyzn: pracowity, sprytny, bogaty, daleki,
wsrod kobiet: bogaty, leniwy, pracowity, sprytny. W relacjach miesz kan cow Bierunia Starego
deklarujacych slaska albo polska opcje etniczna stereotypy wyglada—y nastepujaco: s—owo
”Polakę ż opcja slaska: uczciwy, leniwy, sprytny, religijny, bliski, natomiast badani
deklarujacy opcjepolska: bliski, ufny, religijny. S—owo ”Slazakę ż slaska opcja: religijny,
uczciwy, pracowity, naiwny, opcja polska: naiwny, przyjacielski, religijny, pracowity. S —owo
”Niemiecę ż slaska opcja: uczynny, bogaty, sprytny, wrogi, podejrzliwy, polska opcja:
bogaty, daleki, fa—szywy, samolubny, wrogi. S—owo ”Zydę ż slaska opcja: leniwy, pracowity,
samolubny, bogaty, daleki, opcja polska: fa —szywy, bogaty, z—osliwy, pracowity.
Generalnie najwiecej skojarzen pozytywnych wsrod naszych respondentow wywo—ywa—o
s—owo ”Polakę i ”Slazakę, zas negatywnych ”Niemiecę i ”Zydę. Fakt ten w aspekcie
pozytywnego postrzegania grupy w—asnej wskazuje na przynalez nosc grupowa badanych, co
potwierdza rowniez fakt, z e badania nie by—y prowadzone wsrod ludnosci pochodzenia
niemieckiego i z ydowskiego.
Wsrod cech najczesciej wymienianych przez naszych respondentow dotyczacych Polakow
by—a religijnosc, spryt, pracowitosc, Slazakow ż religijnosc, pracowitosc, naiwnosc, uczciwosc, Niemcow ż bogactwo, fa—szywosc, wrogosc, spryt, Zydow ż bogactwo,
pracowitosc, fa—szywosc, z—osliwosc. Analiza wynikow pozwala nam stwierdzic, z e przewaga
komponentow poznawczych, emocjonalnych lub wolicjonalnych uza lez niona jest od p—ci oraz
deklarowanej opcji etnicznej.
Waz nosc elementu ekonomicznego (12 osob) w spo—ecznych podzia—ach komplikuje nieco
prosta wizjespo—ecznej rzeczywistosci z uproszczonym podzia—em na ”myę, czyli Slazacy
i ”onię czyli nap—ywowi. Podzia—y na ”myę i ”onię przebiega—y rowniez na p—aszczyŃnie
bogaci ż biedni. Podzia— ten pokrywa— siew pewnym stopniu z miejscem zamieszkiwania w
Bieruniu. W centrum mieszkali ludzie najbogatsi. W miar e oddalania sie od centrum
zamoz nosc mieszkan cow spada—a. Wyjatek tutaj stanowi osiedle przy fabryce ”Lignozaę, na
ktorym mieszka—o zamoz ne kierownictwo miejscowych zak—adow materia—ow wybuchowych.
Respondent mez czyzna 76 lat: Kiedys to ludzie dzielili sie na bogatych i biydnych.
Z bogatych obywateli Bieronia to by śJozef Kocurek, ktory miośrestauracja, kupiec Baltazar
Smietana. Ale u Smietany byśo drozyj nizu kupcow zydowskich. Byśtyzaptykorz Wis nicki
i kupiec Kulas. Ci bogaci to czynsto urzyndowali w biero nskim ratuszu. To byśa ta caśo
wśadza w Bieroniu. Do bogatych tyznalezoś Bendel, co zbijośzwierzynta i lekarz Rybok.
Stolarnie to mieli Kulasy i Hycze.
Respondent mez czyzna 78 lat: Byśo w Bieroniu wicia bogatych gospodarzy. Na przykśad
Hycze, Norasy, Lubeccy, kierzy mieli jeszcze piekarnia i cegielnia. Ale ceg śy to kupowali u
nich ino bogatsi. Tanij byśo se samymu wykopac glina, zrobic cegśa i dac ino wypolic .
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Wsrod innych czynnikow, ktore zdaniem naszych rozmowcow dzieli—y ludnosc Bierunia
Starego by—a narodowosc (4 osoby), posiadanie i nieposiadanie w—adzy (3 osoby), religia i stosunek do religii (2 osoby), dzielnica zamieszkania (2 osoby), stanowisko zawodowe (1 osoba)
oraz wiek (1 osoba).
W pamieci zbiorowej mieszkan cow Bierunia Starego podstawa rozroz nienia na ”swoichę
i ” obcychę nie by—o wy—acznie pochodzenie regionalne i zwi azana z tym sfera odrebnosci
kulturowej, spo—ecznej i obyczajowej, ale rowniez sfera ekonomiczna.
Zatem jedna z waz nych przyczyn powstawania dystansow spo—ecznych miedzy
miejscowymi a nap—ywowymi w okresie dwudziestolecia miedzywojennego w Bieruniu
Starym by—a uprzywilejowana pozycja przybyszy zdeterminowana poziomem wykszta —cenia,
co umoz liwi—o jej objecie wyz szych i lepiej p—atnych stanowisk. Wywo—a—o to destrukcyjne
zmiany swiadomosciowe oraz przeciwstawienie w—asnej grupy pozosta—ym. Podzia—y te by—y
bezposrednim skutkiem wartosciowan i hierarchizacji, jak rowniez odbiciem zroz nicowan
funkcjonujacych w swiadomosci zbiorowej, a bedacych wynikiem oddzia—ywania
stereotypowych mechanizmow obronnych.
4. 3. Pamiec zbiorowa aktywnosci spo—ecznej i politycznej oraz kontaktow spo—ecznych
miedzy swoimi a obcymi
Stopien uczestnictwa w z yciu spo—ecznym i politycznym staje sie czesto waz nym
czynnikiem podzia—u na ”swoichę oraz ”obcychę. Sfera aktywnosci spo—ecznej oraz udzia—u
ludnosci bierun skiej we w—adzach lokalnych powiazana by—a w okresie dwudziestolecia
miedzywojennego przede wszystkim z czynnikami spo—ecznym i ekonomicznymi. Fakt ten
rowniez wp—yna— na ukszta—towanie siewzajemnych obrazow przedstawicieli danych grup, co
w konsekwencji doprowadzi—o do podzia—ow spo—ecznych.
Deficyt miejscowych kwalifikowanych kadr urzedniczych, ktory nastapi— po 1922 roku na
Gornym Slasku spowodowa— nap—yw polskiej inteligencji oraz objecie przez nia wiekszosci
kierowniczych stanowisk w administracji pan stwowej, szkolnictwie, policji, s—uz bie zdrowia
oraz sadownictwie. Zak—ocenie proporcji miedzy liczba ludnosci a jej udzia—em we w—adzach
by—o Ńrod—em opinii, z e ludnosc miejscowa nie jest gospodarzem tej ziemi. Umacniane to by —o
dodatkowo znacznymi dystansami spo—ecznymi, co uwidacznia—o zroz nicowanie struktury
spo—ecznej oraz wywo—ywa—o swiadomosc dyskryminacji. Podobna sytuacja wystepowa—a
rowniez w Bieruniu Starym. W pamieci zbiorowej utrzymuje sieprzekonanie o czesciowym
uposledzeniu ludnosci miejscowej w tamtym okresie we w—adzach lokalnych. Na 41 osob z
badanych li stwierdzi—o, z e we w—adzach lokalnych w tamtym okresie dominowa—a ludnosc
nap—ywowa, 9 osob stwierdzi—o, z e dominowa—a ludnosc miejscowa, 8 osob odpowiedzia—o, z e
ludnosc miejscowa i nap—ywowa mia—a taki sam udzia— we w—adzach, natomiast 13 osob nie
wiedzia—o lub nie pamieta—o, kto dominowa— we w—adzach lokalnych. Wsrod badanych
zaledwie kilka osob wymienia—o nazwiska ludzi stanowiacych owczesne bierun skie elity
polityczne.
Respondent mez czyzna 73 lata: Burmistrzami, o ktorych sśyszośech to byśRudolf Piprek,
ktory jest zresztom pochowany pod Walencinkiem, Goj, Wis nicki, Piucinski i Krupa.
Najczesciej jednak spotykalismy siez takimi wypowiedziaRespondent mez czyzna 71 lat:
Trudno mi powiedziec po tylu latach, jak nazywaśy sie osoby, ktore rza dziśy w Bieruniu w
tamtych czasach, ani kto byśbardziej aktywny spośecznie.
Respondent kobieta 72 lata: Niy umia pedziec kto rzondziśw Bieroniu, bo sie tym nigdy niy
interesowaśach.
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Respondent mez czyzna 76 lat: Nasi to sie zbytnio niy angazowali do polityki. Niy chcieli
sie niom za bardzo zajmowac . Przedtym to sie patrzyśo chaśpy i roboty. Jo wiym jedynie, ze
Sla zoki to byśy zawsze ino do roboty, a niy do rza dzenio.
W pamieci zbiorowej mieszkan cow Bierunia Starego przewaz a rowniez opinia, iz w
okresie dwudziestolecia miedzywojennego mieszkan cy miasta przywiazywali czesciowo wage
do tego, .jakiego pochodzenia by—y w—adze lokalne. Udzia— ludnosci we w—adzach lokalnych
zwiazany by— rowniez z aktywnoscia spo—eczna. Zdaniem 16 badanych ludnosc nap—ywowa
by—a bardziej aktywna spo—ecznie, niz ludnosc miejscowa. Wed—ug 7 osob ludnosc miejscowa
by—a bardziej aktywna spo—ecznie niz ludnosc nap—ywowa, natomiast 9 osob stwierdzi—o, z e
ludnosc miejscowa i nap—ywowa by—y tak samo aktywne spo—ecznie.
Sfera aktywnosci spo—ecznej oraz politycznej ludnosci miejscowej oraz nap—ywowej
zwiazana by—a scisle z pochodzeniem regionalnym oraz stanem maj atkowym. Zdaniem
badanych we w—adzach lokalnych dominowa—y badŃ te osoby, ktore posiada—y wysokie
stanowiska w administracji, szkolnictwie, przemysle, badŃ mia—y wysoki cenzus majatkowy.
Respondent mez czyzna 71 lat: Sla zacy to nigdy nie cis li sie do wśadzy. Potem mieli do nas
pretensje o to, ze to my rza dzimy. Zreszta kiedys to liczyli sie gśownie ci, co posiadali
stanowiska i byli wyksztaśceni. Robotnik to zajmowaśsie tylko swoja praca i rodzina .
W badaniach naszych dotyczacych pamieci funkcjonowania w—adzy lokalnej w Bieruniu
Starym chodzi—o nam przede wszystkim o ustalenie czy peryferyjne po—oz enie ludnosci
slaskiej jest dla niej powodem swoistego pokrzywdzenia. W srod badanych najczestsze by—o
przekonanie, iz brak odpowiedniej reprezentacji we w—adzach lokalnych spowodowany by—
brakiem odpowiednich kompetencji jezykowych, edukacyjnych oraz niewielkim znaczeniem
w tej spo—ecznosci tak zwanych motywacji w—adczych. Najpowaz niejsza jednak naszym
zdaniem przyczyna marginalizacji po—oz enia ludnosci slaskiej w lokalnych strukturach w—adzy
by— przede wszystkim fakt, iz ludnosc miejscowa przywiazywa—a mniejsza wage do
wykszta—cenia swoich dzieci, co utrudnia—o w duz ym stopniu dostep do odpowiednich
stanowisk. Peryferyjne po—oz enie Slazakow w systemie w—adzy spowodowa—o, z e czuli sieoni
obywatelami drugiej kategorii. Wywo—a—o to reakcje obronna w postaci umocnienia wiezi
wewnatrzgrupowej, powstania znacznych dystansow spo—ecznych oraz reorientacji
emocjonalnej na niemieckie pozycje ideologiczne. T. Nawrocki pisa — na ten temat:
W spośecznos ci regionalnej, w ktorej przynaleznos c narodowa jest kwestia wyboru i zalezy
od siśy przycia gania poszczegolnych kre gow kulturowo-cywilizacyjnych, zjawisko
marginalizacji ludnos ci s la skiej w lokalnych ukśadach wśadzy nie mogśo sprzyjac polskiej
opcji narodowej, a wre cz nawet dokonanie takiego wyboru utrudnia śo. Prowadziśo to ba d„ do
nasilenia indyferentyzmu narodowego, b a d„ do okres lenia sie jako czśonka niemieckiej
wspolnoty narodowej.
Napiecia w stosunkach miedzy ludnoscia nap—ywowa a miejscowa spostrzegane sa z
pewnej perspektywy czasowej, dlatego tez rzeczywistosc spo—eczna w Bieruniu Starym w
dwudziestoleciu miedzywojennym odbiega—a troche od rzeczywistosci funkcjonujacej w
pamieci zbiorowej badanych. Naszym zdaniem prezentowany materia— nalez y traktowac
krytycznie, z uwzglednieniem tendencji do pozytywnego zapami etywania przesz—osci. Stad
pamiec zbiorowa stosunkow miedzy ludnoscia miejscowa a nap—ywowa zawiera w sobie
przewage elementow pozytywnych. Innym waz nym zjawiskiem powszechnym w spo—ecznosciach lokalnych polega na zaniku postrzegania pewnych os ob jako sprawujacych
w—adzeoraz zbliz enie ich przez spo—eczne spokrewnienie .
Stosunki spo—eczne w obrebie spo—ecznosci lokalnej zachodza najczesciej na p—aszczyŃnie
wspo—z ycia nieformalnego. Socjologowie zaliczaja stosunki sasiedzkie do wspo—z ycia o
charakterze pierwotnym, to znaczy spontanicznym, nasyconym elementami osobistymi.
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Podstawowa cecha tego stosunku jest po—aczenie bliskosci spo—ecznej z bliskoscia
przestrzenna oraz jednorodnoscia spo—eczno-zawodowa. W Bieruniu Starym w pamieci
zbiorowej g—owne stycznosci miedzy ludnoscia miejscowa a nap—ywowa przebiega—y siena
p—aszczyŃnie prze—oz ony ż podw—adny w zak—adach przemys—owych oraz urzedach. Klasowy
model zachowania przyby—ej nap—ywowej inteligencji w zderzeniu ze slaskim egalitaryzmem
by— waz nym elementem dezintegrujacym i sprzyja— polaryzacji na ”swoichę i ”obcychę.
Niechec do nap—ywowych wynika—a w g—ownej mierze z faktu, iz Slazacy zajmowali
przewaz nie stanowiska robotnicze, w przeciwien stwie do ludnosci nap—ywowej, ktora
dominowa—a w kierownictwach i zarzadach zak—adow przemys—owych. Na podstawie
przeprowadzonych badan moz na stwierdzic rowniez , iz duz y dystans miedzy ludnoscia
miejscowa a nap—ywowa mia— wymiar spo—eczno-klasowy. Ograniczenie awansu zawodowego
Slazakow z powodu braku odpowiedniego wykszta—cenia powodowa—o rozczarowanie
i rozgoryczenie, ktore jednak by—o t—umione w obawie przed konsekwencjami, znajduj ac
swoje Ujscie jedynie w pewnych stereotypowych mechanizmach obronnych, g —oszacych
rzekoma niz szosc cywilizacyjna i kulturowa nap—ywowych, a zwiazanych przede wszystkim z
typem poznawczym oraz z przebiegiem zachowan .
Waz nym wskaŃnikiem charakteru kontaktow spo—ecznych przedstawicieli roz nych grup
spo—ecznych sa konflikty spo—eczne. Konflikty w Bieruniu Starym miedzy ludnoscia
miejscowa a nap—ywowa bra—y swe Ńrod—a z ograniczonego dostepu do stanowisk w
administracji, przemysle oraz z zajmowania roz nych pozycji, celow i wartosci. Jednak
generalnie rozmowcy nasi podkreslali czesciej to, co —aczy—o ludnosc miejscowa i nap—ywowa,
niz to, co dzieli—o.
Ludnosc Bierunia Starego zdaniem badanych nie utrzymywa—a stosunkow towarzyskich
czy sasiedzkich z wyznawcami religii mojz eszowej. G—ownym tego powodem by— fakt, z e ż
jak stwierdzali czesto nasi rozmowcy ż Zydzi trzymali sie razem i w ogole nie przyjmowali
do siebie innych. Kontakty sasiedzkie ogranicza—y siejedynie do krotkich pozdrowien lub
rozmow towarzyszacym transakcjom sprzedaz y. To spokojne z ycie z ludnoscia z ydowska
zosta—o nieco zak—ocone po 1935 roku, kiedy narodowi demokraci w zwiazku z postepujaca
inflacja i pogarszajaca siesytuacja gospodarcza wzywali do bojkotu sklepow z ydowskich,
obarczajc ich odpowiedzialnoscia za z—y stan gospodarczy kraju. Popularne przekonanie, i z
samo zastapienie handlowcow z ydowskich polskimi podniesie poziom z ycia nie znalaz—o
uznania u ludnosci Bierunia Starego. Nikt nie wierzy— w prawdziwosc tych twierdzen . U Zyda
dalej siekupowa—o, poniewaz by—o tam taniej oraz by—a tam lepsza obs—uga.
W trakcie badan chcielismy rowniez okreslic dystans spo—eczny miedzy ludnoscia
miejscowa a nap—ywowa. Samo przyjecie dystansu spo—ecznego odnosi sie do zjawisk
utrzymywania odrebnosci miedzy jednostkami oraz tendencja do izolacji grupowej. W
badaniach naszych zastosowalismy najstarsze narzedzie do badania dystansu spo—ecznego
czyli skaleBogardusa, ktora ograniczylismy do p—aszczyzny pracy, towarzyskiej i sasiedzkiej
oraz pokrewien stwa.
Uzyskane w trakcie naszych badan w Bieruniu Starym wyniki pozwalaja stwierdzic, iz
ludnosc nap—ywowa najbardziej akceptowana by—a na p—aszczyŃnie towarzyskiej i sasiedzkiej,
potem w miejscu pracy, a nastepnie jako kandydaci na cz—onkow rodziny. Pamiec aktywnosci
spo—ecznej i politycznej mieszkan cow Bierunia Starego w okresie dwudziestolecia miedzywojennego wskazuje, iz by—a to waz na p—aszczyzna podzia—u na ”swoichę oraz ”obcychę.
Uposledzenie w reprezentacji w—adzy wp—ywa—o na umocnienie wiezi wewnatrzgrupowej oraz
wytworzenie przekonania o byciu obywatelami drugiej kategorii. Sfera aktywno sci spo—ecznej
w pamieci zbiorowej scisle powiazana jest zarowno z pochodzeniem regionalnym, jak rowniez z kryterium ekonomicznym, co komplikuje w pewnym stopniu proste podzia —y spo—ecznej
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rzeczywistosci. Sfera kontaktow spo—ecznych by—a silnie powiazana ze sfera spo—eczna,
zawodowa oraz majatkowa. Tak wiec kontakty towarzyskie przebiega—y w relacjach
nap—ywowa inteligencja ż miejscowe elity ekonomiczne oraz nap—ywowi robotnicy ż
miejscowa ludnosc robotnicza i ch—opska. Z czasem jednak podzia—y te zacze—y wskutek
wzajemnego poznania stopniowo zanika c.
4.4. Nowe formy zbiorowosci.
Wsrod skutkow zderzenia kulturowego moz emy wymienic te, ktore sa zwiazane z
akceptacja badŃ negacja rezultatow zderzenia oraz te, ktore charakteryzuja ogolniejsze
nastepstwa zderzenia. Wiaz e sieto bezposrednio z pojeciami tolerancji, czyli wspo—istnienia
obok siebie, izolowania sie, czyli reakcji obronnych oraz powstawania nowych form
zbiorowosci. Procesy te moga zachodzic na p—aszczyŃnie kulturowej, normatywnej,
komunikacyjnej oraz funkcjonalnej, zas skutkiem ich dzia—ania moz e byc swoiste uzgodnienie
badŃ izolacja lub negacja. Proces ten uzalez niony jest nie tylko od subiektywnie odczuwanych
dystansow spo—ecznych w sferze celowej, funkcjonalnej i strukturalnej, ale rowniez od
czynnikow zewnetrznych takich jak specyficzne warunki lokalne, gospodarcze, proporcje
liczebnosci oraz stopien zroz nicowania reprezentantow poszczegolnych grup.
W okresie dwudziestolecia miedzywojennego w Bieruniu Starym przenika—y sie
roz norodne tresci i wartosci kulturowe. Do stycznosci miedzy miejscowymi i nap—ywowymi
dochodzi—o g—ownie w urzedach, instytucjach oraz zak—adach przemys—owych. Ograniczone
kontakty na p—aszczyŃnie towarzyskiej i sasiedzkiej spowodowane by—y w g—ownej mierze
znacznymi dystansami pochodzenia spo—ecznego oraz wykszta—cenia ż jak mia—o to miejsce
w przypadku ludnosci nap—ywowej ż albo roz nicami narodowosciowymi, jak w przypadku
ludnosci pochodzenia z ydowskiego. Procesy adaptacyjne i integracyjne spo —ecznosci Bierunia
Starego z powodu znacznych roz nic zachowan , specyfiki kulturowej, postaw i systemu
wartosci prowadzi—y badŃ do wzajemnego poznania i tolerancji, b adŃ przeciwnie, do negacji
i odrzucenia. Zderzenie ze spo—ecznymi realiami polskiej rzeczywistosci wywo—a—o
rozczarowanie i dzia—a-me mechanizmow projekcyjnych obwiniajacych wszystkich
nap—ywowych za uposledzenie spo—eczne i ekonomiczne miejscowych. Istotnym faktem, ktory
nalez y podkreslic jest to, z e przybysze nie reprezentowali jednego modelu kulturowego, przez
co zderzenie przebiega—o z roz na intensywnoscia i stawa—o sie przyczyna powstawania
”obcych-bliz szychę ż czyli tych, z zaboru pruskiego, oraz ”obcych-dalszychę, tych z
Kongresowki i Galicji. Wzajemne podzia—y utrwalone zosta—y przez wzmocnienie wiezi
lokalnych oraz rodzinnych, co dawa—o poczucie spojnosci oraz orientowa—o z ycie rodzinne do
wewnatrz. Rowniez stosunki sasiedzkie i towarzyskie wp—ywa—y na zwartosc spo—ecznosci
mieszkan cow Bierunia Starego, wzmacniajac poczucie ”myę. Kregi sasiedzkie i towarzyskie
tworzy—y tez w pewnym sensie indywidualne zachowania, zarowno w zakresie konsekwencji
stycznosci spo—ecznych, jak rowniez pod wzgledem ustalenia celow z yciowych i poziomu
aspiracji. Ma—y dystans przestrzenny powodowa— w Bieruniu Starym wysoki stopien
wzajemnej znajomosci, to zas wzmacnia—o mechanizmy kontroli spo—ecznej, dzia—ajacej w
sferze uswiadomionej i nieuswiadomionej. Stopien wzajemnej znajomosci by— rowniez
wskaŃnikiem niskiej ruchliwosci przestrzennej i mowi— o stabilnym sk—adzie ludnosci.
W swiadomosci badanych mieszkan cow Bierunia Starego okres dwudziestolecia
miedzywojennego jawi siejako czas rosnacych wp—ywow ludnosci nap—ywowej na wiekszosci
kluczowych stanowisk w administracji oraz przemysle. W trakcie poczatkowych kontaktow
miedzy tymi zbiorowosciami dochodzi—o czesto do przeciwstawienia wartosci i norm, kolizji
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rozbiez nych interesow oraz projekcji wzajemnych uprzedzen w kontekscie szerszych
doswiadczen historycznych i spo—ecznych. To z kolei wywo—ywa—o daz nosc do wzmacniania
wiezi rodzinnych i srodowiskowych, utrwala—o swoista obyczajowosc, system kulturowy
przez pamiec o wspolnym pochodzeniu Slazakow oraz umacnia—o konformizm obyczajowy w
ramach grupy w—asnej. Z badan naszych wynika, iz w pamieci zbiorowej w okresie
dwudziestolecia ludnosc Bierunia Starego o orientacji slaskiej by—a bardzo mocno zwiazana z
w—asna grupa etniczna. Do ”obcychę odnosi—a sieraczej niechetnie zachowujac duz y dystans.
Respondent mez czyzna 72 lata. Sla zoki to sie trzymajom razem. Downij to sie siedziaśo w
chaśpie i nikaj sie niy chodziśo. Do dalszej rodziny to szlis my jedynie na wie ksze uroczystos ci.
Ograniczone kontakty spo—eczne miedzy ludnoscia miejscowa a nap—ywowa spowodowane
by—y nie tylko wystepowaniem roz nic kulturowych i obyczajowych, ale przede wszystkim istnieniem uswiadamianych czynnikow roz nicujacych w sferze spo—ecznej. Nap—ywowa
inteligencja nie utrzymywa—a bowiem kontaktow z plebejska ludnoscia Bierunia Starego,
akceptujac jedynie miejscowe elity polityczno-ekonomiczne. Procesy adaptacji przybyszy w
srodowisku slaskim nastepowa—y jedynie wsrod robotniczej ludnosci nap—ywowej. Najczesciej
odbywa—o sieto przez ma—z en stwa mieszane oraz zwiazki powinowactwa. Tak wiec dystans
miedzy ”swoimię a ”obcymię zawiera—y w sobie roz ne aspekty i odcienie przez co stopien
wzajemnej akceptacji uzalez niony by— od pozycji spo—ecznej zajmowanej przez konkretna
jednostke. Elementy dezintegrujace wystepujace w poczatkowym okresie w relacjach miedzy
ludnoscia miejscowa a nap—ywowa, a powstajace wskutek konfrontacji odmiennych wzorcow
zachowan spo—ecznych, politycznych i ekonomicznych z czasem —agodnia—y, a nastepnie
pobudzi—y procesy integracyjne w wymiarze lokalnym oraz ponadlokalnym. Przerwane to
zosta—o II wojna swiatowa.
Zakonczenie.
Podstawowym celem pracy byę
a rekonstrukcja pamieci zbiorowej mieszkanco w
Bierunia Starego o relacjach ”swo jŚ ż ”obcyŚ w okresie dwudziestolecia
miedzywojennego. Prowadzac badania nie ograniczylismy siejedynie do analizy p—aszczyzny
swiadomosciowej, ale rowniez staralismy sie korzystac z dostepnych dokumentow
historycznych oraz zapisow autobiograficznych, co jak sadzimy, wzbogaci—o nasze
opracowanie oraz dostarczy—o w miareinteresujacego materia—u.
Splot specyficznych warunko w politycznych, spoę
ecznych i kulturowych sprzyjaę
wykrystalizowaniu sie w s wiadomos ci spoę
ecznej mieszkanco w Bierunia Starego
poczucia odrebnos ci wzgledem otoczenia. Tutejsza zbiorowosc lokalna charakteryzowa—a
sie w okresie dwudziestolecia miedzywojennego jednorodnoscia spo—eczna i zawodowa,
wzgledna zamknietoscia, silnymi wiezami spo—ecznymi, co w po—aczeniu z izolacjonizmem
terytorialnym oraz kulturowym umacnia—o poczucie swojskosci i wytwarza—o wieŃ lokalna, w
ktorej przewaz a—y aspekty arefleksyjne. Peryferyzacja terytorialna mia—a zatem ogromny
wp—yw na kszta—towanie sieswiadomosci odrebnosci kulturowej, jezykowej oraz obyczajowej,
co objawia—o sie w samo-identyfikacji etnicznej. Proces formowania sie swiadomosci
odrebnosci mieszkan cow Bierunia Starego przebiega— w obrebie procesu formowania sie
swiadomosci odrebnosci zbiorowosci Gornego Slaska na p—aszczyŃnie wspolnoty losow,
dziedzictwa przesz—osci oraz wspolnych interesow. S wiadomos c specyfiki regionalnej
wzmacniana byę
a dodatkowo przez odrebne wzorce zachowan i specyficzna strukture
spo—eczna oraz wartosci.
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To w—asnie na tych pę
aszczyznach doszę
o w okresie dwudziestolecia miedzywojennego do
zjawiska depolarycji kategorii ”swo jŚ ż ”obcyŚ , wskutek kto rego relatywnie zmniejszyę
siedystans do Niemco w.
W Bieruniu Starym wsrod badanej ludnosci istnieje uswiadamiana specyfika zachowan ,
postaw i systemu wartosci, majaca swe Ńrod—o w tradycji. By—a ona rezultatem izolacji w
zakresie transmisji wartosci symbolicznych, jak rowniez nak—adania siekultur narodowych.
Stad tez g—owna p—aszczyzna identyfikacji ”swoichę w Bieruniu Starym sprowadza—a siedo
stopnia kultywowania tradycji kulturowej, co utrudnia —o rowniez roztopienie sie wsrod
”obcychę.
Szczegolna historia spo—eczno-polityczna oddzia—ywa—a nie tylko na swiadomosc
odrebnosci wzgledem otoczenia, ale rowniez determinowa—a powstawanie obiektywnych
odrebnosci strukturalnych. Specyfika struktury zawodowej Bierunia Sta rego wzmacnia—a
przeciwstawna wizje spo—ecznej rzeczywistosci z podzia—em na ”swoichę i ”obcychę, jak
rowniez kszta—towa—a swiadomosc wewnetrznej spojnosci, co prowadzi—o do egalitaryzmu
spo—ecznego. Przejawia—o sie to w powszechnie akceptowanej idei rownosci oraz brakiem
kompleksow wobec osob wyz ej postawionych w hierarchii spo—ecznej.
Ograniczone moz liwosci skolaryzacyjne Slazakow wynika—y badŃ z faktu iz w okresie
poprzedzajacym przy—aczenie do Polski awans spo—eczny Slazakow zwiazany by— nie tyle z
przejsciem do niemieckiej grupy ideologicznej, ile przynale z nosc do niemieckiej grupy
ideologicznej by—a warunkiem awansu, badŃ z ograniczonych moz liwosci ekonomicznych.
Krystalizowaniu siepoczucia swojskos ci w Bieruniu Starym sprzyjaę
o dodatkowo silne
przywiazanie do zamieszkiwanej Ziemi oraz prospoę
ecznej przestrzeni miasta.
Znajomosc nazewnictwa przestrzeni sta—a sie waz nym elementem podzia—u na ”swoichę,
znajacych kaz dy kat oraz ”obcychę, zajmujacych skrajnie odmienne postawy.
Polscy Slazacy stanowiac w pan stwie niemieckim klaseobywateli drugiej kategorii daz yli
do przy—aczenia Slaska do Polski nie tylko ze wzgledow narodowych, ale rowniez ze
wzgledow spo—ecznych i ekonomicznych. Daz enie to by—o dodatkowo wzmacniane mitem
Polski sprawiedliwej, czemu sprzyja— izolacjonizm spo—eczny i polityczny, sporadyczne
kontakty nie podlegajace na ogo— obiektywizacji oraz selektywne asymilowanie tre sci
kulturowych. Okres plebiscytu i powstan w Bieruniu Starym w pamieci zbiorowej badanych
przebiega— w atmosferze silnych emocji, nadziei oraz podzia—ow na ”swoichę i ”obcychę.
Przez wiekszosc badanych okres ten by— jednak oceniany negatywnie, jako zryw, ktory nie
tylko nie przynios— oczekiwanych rezultatow, ale rowniez wyrzadzi— wiele z—a.
Brak rodzimej inteligencji w Bieruniu Starym spowodowa — w okresie dwudziestolecia
miedzywojennego wzmoz ony jej nap—yw z innych regionow Polski, co wytworzy—o sytuacje
pod-reprezentacji ludnosci rodzimej w strukturach w—adzy i wywo—a—o poczucie uposledzenia.
Nalez y wspomniec w tym momencie, iz nie uda—o sienam zebrac w miarereprezentatywnej
grupy ludnosci pochodzenia niemieckiego i polskiej ludno sci nap—ywowej. Osoby, ktore
reprezentowa—y w naszych badaniach pamiec zbiorowa ludnosci nap—ywowej, odbiega—y pod
wzgledem miejsca zajmowanego w strukturze spo—eczno-zawodowej od miejsca najczesciej
zajmowanego w strukturze spo—ecznej przez nap—ywowych. Dlatego tez nie prezentowalismy
wypowiedzi tych osob jako pewnej ca—osci, co sprawia wraz enie brakow, jednak jest
koniecznym zabiegiem autora, ze wzgledu na reprezentatywnosc materia—u.
Proces zrastania siestruktur spo—ecznych Slaska z Polska w pamieci zbiorowej badanych
mieszkan cow wystepuje jako okres tworzenia sie wyraŃnych podzia—ow na ”swoichę oraz
”obcychę. By—o to rezultatem istnienia obiektywnych i subiek tywnych odrebnosci
regionalnych, ktore zosta—y wzmocnione przez stycznosci spo—eczne. Zderzenie sie
odmiennych form obyczajowosci oraz wzorcow wartosci doprowadzi—o do polaryzacji oraz
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eskalacji wzajemnej niecheci. To zas zwiekszy—o dystans na p—aszczyŃnie spo—ecznej. Reakcja
obronna miejscowej ludnosci by—o zorientowanie do wewnatrz oraz kultywowanie w—asnej
tradycji.
Pamiec zbiorowa ”swoichę i ”obcychę wskazuje na przenikanie sie poszczegolnych
czynnikow roz nicujacych mieszkan cow Bierunia Starego, co redukuje w pewnym stopniu
pierwszoplanowosc przeciwstawienia ”swoję ż ”obcyę na p—aszczyŃnie pochodzenia
regionalnego. Jednostka ludzka bowiem coraz cz esciej nalez y do wiecej niz jednej
zbiorowosci, przez co stare i schematyczne podzia—y ulegaja systematycznemu zacieraniu.
Stad tez w pamieci zbiorowej badanych przewaz a aspekt ekonomiczny spo—ecznych
zroz nicowan , ktory jest czynnikiem pierwotnym, jednak najcz esciej interpretowanym w
ramach kryterium pochodzenia regionalnego. Kolejnym wa z nym elementem roz nicujacym w
pamieci zbiorowej badanych ludnosc Bierunia Starego w okresie dwudziestolecia
miedzywojennego by— stopien uczestnictwa w z yciu spo—ecznym i politycznym. Sfera
aktywnosci mieszkan cow miasta by—a powiazana w tamtym okresie przede wszystkim z
czynnikami spo—ecznymi i ekonomicznymi, co wp—yne—o, przy zroz nicowanym udziale we
w—adzy, na ukszta—towanie sie obrazow przedstawicieli danych grup spo—ecznych, a
jednoczesnie umocni—o poczucie uposledzenia.
Wystepujace dystanse spo—eczne miedzy ludnoscia miejscowa a nap—ywowa oddzia—ywa—y
rowniez na kszta—t kontaktow miedzy tymi grupami. Kontakty towarzyskie miedzy ludnoscia
Bierunia Starego uzalez nione by—y od pozycji zajmowanej w hierarchii spo—ecznej,
przebiegajac na p—aszczyznach: nap—ywowa inteligencja a miejscowe elity politycznoekonomiczne oraz nap—ywowi robotnicy a miejscowa ludnosc robotnicza i ch—opska.
W okresie dwudziestolecia miedzywojennego w Bieruniu Starym dochodzi—o do
przenikania sie tresci i wartosci kulturowych miedzy ”swoimię a ”obcymię. Ograniczone
stycznosci oraz duz e dystanse spo—eczne miedzy poszczegolnymi grupami ludnosci nie
sprzyja—y poczatkowo procesom integracji i asymilacji. Procesy adaptacji przybyszy w
srodowisku bierun skim zachodzi—y jedynie wsrod robotniczej ludnosci nap—ywowej.
Odbywa—o sie to najczesciej przez ma—z en stwa mieszane oraz zwiazki pokrewien stwa.
Elementy dezintegrujace wynik—e z konfrontacji odmiennych wzorow zachowan spo—ecznych i
systemow wartosci z czasem os—ab—y, co pobudzi—o procesy integracyjne, zarowno w
srodowisku mieszkan cow Bierunia Starego, jak i w wymiarze ponadlokalnym.
Prezentowana praca byę
a niepowtarzalna szansa zapisu jedynie pewnych aspekto w
funkcjonujacych w pamieci zbiorowej badanych mieszkanco w Bierunia Starego. Waz na
cecha pamieci zbiorowej jest to, iz na jej kszta—t maja wp—yw wydarzenia, ktore wystapi—y
poŃniej, co oczywiscie w pewnym stopniu zniekszta—ca przesz—e doswiadczenia. Jednak swiat
rzeczywistosci spo—ecznej jest takim swiatem, jaki jawi sieludziom, ktorzy w nim uczestnicza.
Mamy wiec nadzieje, iz praca nasza ukaza—a nieznany dotad aspekt z ycia spo—ecznosci
Bierunia Starego w okresie dwudziestolecia mi edzywojennego.
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