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Krzysz tof Łęc ki
Uni wer sy tet Ślą ski

ŚLĄ SKI „RUCH” – PO NO WO CZE SNE ME AN DRY
RE GIO NAL NEJ TOŻ SA MO ŚCI 

(NA PRZY KŁA DZIE KLU BU PIŁ KAR SKIE GO  
I JE GO SPO ŁECZ NE GO OTO CZE NIA)

Spo łecz ne oto cze nie klu bu spor to we go „Ru ch” Cho rzów, o kon cen trycz nej struk -
tu rze pa ra in sty tu cjo nal nej ma ni fe stu je szcze gól nie ro zu mia ne sym bo le/zna ki pod kre -
śla ją ce ślą ską od ręb ność, od wo łu jąc się do zre de fi nio wa nej toż sa mo ści ślą skie go klu -
bu. Jed no cze śnie spo łecz no -kul tu ro we wy znacz ni ki owej toż sa mo ści stop nio wo
za ni ka ją – dru ży na „Ru chu” w co raz mniej szym stop niu opar ta jest na au to chto nicz -
nych wy cho wan kach. Za ni ka niu wy znacz ni ków ślą skiej toż sa mo ści – miej sce uro dze -
nia swo je i ro dzi ców, umie jęt ność ko mu ni ko wa nia w gwa rze ślą skiej – za rów no wśród
pił ka rzy, jak i ki bi ców, to wa rzy szy re de fi ni cja i in stru men ta li za cja ślą skiej toż sa mo -
ści, tak że w funk cji ele men tu po dzia łu/za my ka nia prze strze ni w ślą skich mia stach.
„Ruch” ofe ru je za tem, w wie lu przy pad kach nie zwy kle pla stycz ną, do me nę sym bo -
licz ną, któ rą moż na mo dy fi ko wać tak swo bod nie, że przy jąć mo że ona po sta ci jaw nie
sprzecz ne z tra dy cją. Nie ozna cza to, że wska za ne w ar ty ku le ma ni fe sta cje ślą skiej
toż sa mo ści są za wie szo ne w spo łecz nej próż ni. Ty le że po słu gu jąc się qu asi -tra dy cyj -
ny mi for ma mi opi su ją i wy ra ża ją one no wą, po no wo cze sną rze czy wi stość, eks po nu -
jąc zwłasz cza (agre syw nie) ele ment zróż ni co wa nia.

Głów ne po ję cia: toż sa mość, gwa ra, „swoi” i „ob cy”, prze strzeń spo łecz na. 

Wpro wa dze nie – (gór no)ślą ski kon tekst ba daw czy

Trans for ma cja spo łecz no -eko no micz na na Gór nym Ślą sku1 ma nie tyl ko
swo ją hi sto rię, ma tak że, je śli wol no sfor mu ło wać tę opi nię z pew ną ce lo wą
prze sa dą, swo ją so cjo lo gię. Nie ma tu miej sca na wy li cza nie wszyst kich prac
i ra por tów ba daw czych, któ re, pre zen tu jąc czę sto róż ne punk ty wi dze nia i od -
mien ne per spek ty wy ba daw cze, wspól nie skła da ją się na spo łecz no -kul tu ro wą

In sty tut So cjo lo gii Uni wer sy tet Ślą ski, e -ma il:krzysz tof.lec ki@us.edu.pl
1 W dal szej czę ści ar ty ku łu pi szę zwy kle o gwa rze ślą skiej, a nie gór no ślą skiej, czy też ślą skich,

a nie gór no ślą skich klu bach pił kar skich; ta kich okre śleń uży wa ją w mo wie po tocz nej sa mi Ślą za cy
lub Gór no ślą za cy, (zob. Łęc ki, J. Wódz, K. Wódz i Wró blew ski 1992); dla kon tra stu – miesz kań cy
Wro cła wia, sie dzi by klu bu eks tra kla sy pił kar skiej „Śląsk”, nie iden ty fi ku ją się z okre śle niem Ślą za -
cy; nie są też w ten spo sób okre śla ni przez ki bi ców klu bów pił kar skich z in nych pol skich miast.



cha rak te ry sty kę Gór ne go Ślą ska cza sów trans for ma cji ustro jo wej. Wy star czy
choć by wspo mnieć au tor skie mo no gra fie Mar ka S. Szcze pań skie go, Woj cie -
cha Świąt kie wi cza, Jac ka i Ka zi mie ry Wo dzów czy to my zbio ro we przez nich
re da go wa ne, zwy kle bę dą ce pod su mo wa niem dłu go let nich ba dań. Na wet te
opu bli ko wa ne w la tach dzie więć dzie sią tych XX wie ku bez tru du za peł ni ły by
kil ka, a na wet kil ka na ście bi blio tecz nych pó łek (zob. np. Szcze pań ski
red. 1994, Szcze pań ski 1997, 1998; Świąt kie wicz red. 1993; Świąt kie wicz 
i K. Wódz red. 1991; J. Wódz 1996, J. Wódz red. 1990, 1993; K. Wódz red.
1992, 1993, 1994, 1995). Czu ję się za tem zo bo wią za ny za zna czyć, że choć
w dal szych czę ściach ar ty ku łu nie od wo łu ję się do wy ni ków tych ba dań wprost
i bez po śred nio, to wska za ne pra ce (co de kla ru ję ja ko uczest nik wie lu wspo -
mnia nych wy żej pro jek tów ba daw czych) po zo sta ją dla mnie jed no cze śnie
i waż ną in spi ra cją, i in te lek tu al nym za ple czem istot nym dla opra co wa nia dość
szcze gól nej pro ble ma ty ki, któ rą zde cy do wa łem się pod jąć.

Za strze że nie to nie jest bez zna cze nia. Je śli bo wiem na wet nie ist nie je
w sen sie ści słym „so cjo lo gia ślą skiej trans for ma cji” (trze ba po wtó rzyć –
okre śle nie to wie lu oso bom wy dać mo że się prze sad ne), to na pew no wska -

zać moż na przy naj mniej wiąz kę pro ble mów, któ ra wła śnie dla Gór ne go Ślą -
ska by ła, mniej czy bar dziej, cha rak te ry stycz na. I przy znać to chy ba wy pad nie
na wet wte dy, gdy nie chce się ślą skiej od ręb no ści spe cjal nie pod kre ślać. Po -
wo dy ta kie go sta nu rze czy po ro ku 1989 są w ja kiś spo sób oczy wi ste. Na no -
wo od kry wa na w II Rze czy po spo li tej wie lo kul tu ro wość re gio nu po gra ni cza
kul tu ro we go, ja kim jest Gór ny Śląsk, skła nia ła do się ga nia nie tyl ko do jej hi -
sto rycz nych źró deł, ale i wy ma ga ła śle dze nia jej dal szych, zmien nych lo sów
(zob. np. Łęc ki i Wró blew ski 1993b; K. Wódz, J. Wódz i Łęc ki 1997).
Po prze ło mie po li tycz nym ro ku 1989 ro ku po ja wi ły się tak że no we po sta ci
pro ble mów spo łecz nych, wcze śniej w re gio nie nie spo ty ka ne (jak choć by
funk cjo no wa nie za le ga li zo wa nych wów czas or ga ni za cji mniej szo ści na ro do -
wych, zob. Łęc ki,  K. Wódz, J. Wódz i Wró blew ski 1995; Łęc ki 2007a), czy
też cha rak ter „sta rych” kwe stii spo łecz nych się zin ten sy fi ko wał – jak w przy -
pad ku ubó stwa (zob. Łęc ki i K. Wódz 2002) czy bez ro bo cia, a przy naj mniej
je go groź by (Fa li szek, Łęc ki i K. Wódz 2001), że sy tu acja ta wręcz zmu sza -
ła do szu ka nia no wych ujęć w ba da niu tych zja wisk. Oczy wi ście po wie dzieć
moż na, że pra wie wszyst kie wspo mnia ne pro ble my spo łecz ne wy stę po wa ły
w róż nej ska li i róż nych for mach tak że w in nych re gio nach kra ju. Ale, jak się
zda je, czę sto wła śnie róż ni ca for my i ska li spra wia ły, że – co sta ra no się wie -
lo krot nie wy ka zać i co z na ogół z do brym skut kiem czy nio no – na Gór nym
Ślą sku przy bie ra ły one rze czy wi ście spe cy ficz ną, wła ści wą tyl ko dla te go ob -
sza ru po stać. 
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Per spek ty wa ba daw cza 

W ni niej szym ar ty ku le po wo du ją mną znacz nie skrom niej sze am bi cje po -
znaw cze niż te obec ne w sze ro ko za kro jo nych pra cach i za mie rze niach ba daw -
czych wspo mnia nych wy żej. Po szu ki wa nia idą tu jed nak nie ty le w in nym kie -
run ku, ile ra czej sku pia ją się na przy bli że niu nie co in ne go wy mia ru
funk cjo no wa nia ślą skiej toż sa mo ści, któ rą w jej pod sta wo wych for mach ba da -
no już wie lo krot nie. W tym sen sie ar ty kuł ten po świę co ny jest – by przy wo -
łać traf ną dla te go ro dza ju przy pad ków for mu łę Ervin ga Gof f ma na (Gof f -
man 1974: 13) – wy łącz nie te mu, co jest wtór ne. Przed mio tem za in te re so wa nia
są tu bo wiem nie ty le, czy mo że nie przede wszyst kim, zmia ny toż sa mo ścio -
we na Gór nym Ślą sku, ile zmien na spo łecz na ro la, funk cja spo łecz na, ja ką peł -
nią nie któ re z ma ni fe sta cji tej toż sa mo ści. W róż nych for mach – i w znacz nie
szer szym niż przy ję te tu ro zu mie niu – za gad nie nia mi ślą skiej toż sa mo ści,
w tym tych jej prze ja wów i po sta ci, któ re za ko rze nio ne są w an ta go ni zmach
opar tych na prze ciw sta wie niu „swo ich” i „ob cych”, zaj mo wa no się nie jed no -
krot nie w po głę bio nych ba da niach opar tych na ana li zie wy wia dów au to bio -
gra ficz nych (zob. np. Łęc ki, J. Wódz, K. Wódz i Wró blew ski 1995). Jed nak
przy ję ta w ar ty ku le per spek ty wa oglą du jest nie co in na. Co wszak waż niej sze
– i tu róż ni ca jest bar dziej wi docz na i za sad ni cza – in ny jest przed miot ba dań.
Choć w ru ty no wych ba da niach so cjo lo gicz nych uwzględ nia ny z rzad ka, i stąd
wy dać się mo że bła hy, w rze czy wi sto ści zda je się mieć nie tyl ko spo re zna cze -
nie spo łecz ne (do strze ga ne zwy kle w je go pa to lo gicz nych for mach), ale i w ja -
kiś spo sób wskaź ni ko we. 

Sy gna li zo wa na wy żej od mien ność przy ję tej tu per spek ty wy nie po win na
rzecz ja sna w żad nym ra zie su ge ro wać, że jest to per spek ty wa wcze śniej nie -
spo ty ka na. Mar gi nal nie po słu gi wał się nią nie tyl ko wspo mnia ny wy żej Gof -
f man, ale i wie lu in nych ba da czy czy ana li ty ków zja wisk spo łecz nych. Dla
przy kła du – Sa mu el Hun ting ton w książ ce po świę co nej ame ry kań skiej toż sa -
mo ści na ro do wej skru pu lat nie wy li cza licz bę flag na bo stoń skiej uli cy Char -
les Stre et. Otóż przed pa mięt nym 11 wrze śnia 2001 ro ku, je dy na ame ry kań ska
fla ga na Char les Stre et wi sia ła nad skle pem mo no po lo wym. W ob li czu za gro -
że nia Ame ry ka nie na no wo od kry li swo ją toż sa mość – twier dzi Hun ting ton.
I za ma ni fe sto wa li to w sfe rze sym bo licz nej. Po tra ge dii 11 wrze śnia ame ry kań -
ska fla ga sta ła się na tej uli cy (ale prze cież nie tyl ko na niej) wszech obec na –
zo ba czyć moż na by ło ją na do mach, na ubra niach, na sa mo cho dach. „Fla gi by -
ły na ma cal nym do wo dem na głe go i dra ma tycz ne go wzro stu zna cze nia
toż sa mo ści na ro do wej dla Ame ry ka nów w po rów na niu z in ny mi toż sa mo ścia -
mi” (zob. Hun ting ton 2007: 17). 

W ni niej szym stu dium in te re so wać mnie bę dą wła śnie ta kie – być mo że, te -
go do koń ca nie spo sób roz strzy gnąć – zu peł nie po wierz chow ne, na skór ko we
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śla dy ma ni fe sta cji toż sa mo ści, zwró cę tak że uwa gę przy naj mniej na nie któ re
spo so by ich in stru men tal ne go wy ko rzy sta nia. Bę dą mnie tu za tem in te re so wać
wskaź ni ki zna ków lub sym bo li toż sa mo ści, nie tej od kry wa nej czy kon stru owa -
nej przez re spon den tów na po zio mie, któ ry mo że ujaw nić po głę bio ny wy wiad
au to bio gra ficz ny, ale wła śnie na po zio mie ma ni fe sta cji zna ków lub sym bo li.
Mam przy tym na dzie ję, że choć – w po rów na niu ze stu dia mi do ty ka ją cy mi
pod sta wo wych pro ble mów i pro ce sów spo łecz nych – pro ble ma ty ka ta wy dać
się mo że nie co przy czyn kar ska, to być mo że jej peł niej sze, mo no gra ficz ne
opra co wa nie mo gło by wzbo ga cić ob raz po no wo cze snych zmian ślą skiej toż sa -
mo ści, w swych kon tu rach pod sta wo wych do brze już roz po zna ny.

Toż sa mość ma ni fe sto wa na

Ce lem ar ty ku łu jest nie tyl ko wska za nie na pe wien aspekt, zwią za ny ze
spo łecz nym funk cjo no wa niem ślą skiej toż sa mo ści, ale tak że pró ba za ry so wa -
nia war tej, jak moż na są dzić, spraw dze nia, pra wi dło wo ści ze ślą ską toż sa mo -
ścią zwią za ną. Pre cy zyj na we ry fi ka cja lub fal sy fi ka cja wy pły wa ją cych z niej
szcze gó ło wych hi po tez jest jed nak za da niem ra czej dla więk sze go ze spo łu so -
cjo lo gów niż in dy wi du al ne go ba da cza; na pew no zaś wy kra cza po za ra my za -
kre ślo ne mo im pla nem tek stu. Do dać mo że war to jesz cze tyl ko, że choć in te -
re su ją ce mnie tu zja wi sko ana li zo wa ne jest w je go lo kal nych prze ja wach, to
moż na po dej rze wać, że sta no wi ono tyl ko wa riant pra wi dło wo ści bar dziej
ogól nej, w ja kimś sen sie glo bal nej. Tam, gdzie ów szer szy kon tekst bę dzie po -
moc ny dla lep sze go przed sta wie nia opra co wy wa nej tu pro ble ma ty ki, sto sow -
ne kon tek sty, tro py i kie run ki dal szych po szu ki wań zo sta ną po da ne.

Za leż ność, o któ rą tu idzie, do ty czy nik ną cych związ ków nie któ rych em -
ble ma tów ma ni fe sto wa nia gór no ślą skiej toż sa mo ści re gio nal nej ze jej spo łecz -
no -kul tu ro wym pod ło żem (do ku men to wa nym „płyt ko”, a wy bór te go wskaź -
ni ka wy ni ka ze, wspo mnia nych wy żej, wcze śniej szych ba dań, tj. miej scem
uro dze nia swo im i ro dzi ców czy umie jęt no ścią ko mu ni ko wa nia się gwa rą ślą -
ską; o zna cze niu gwa ry ja ko wy znacz ni ka toż sa mo ści gór no ślą skiej zob. Łęc -
ki i Wró blew ski 1993a; Łęc ki 2001). Zaj mo wać mnie tu bę dą, co chcę wy raź -
nie pod kre ślić, nie któ re em ble ma ty toż sa mo ści. Ogra ni czam je bo wiem do
sym bo li lub zna ków ślą skiej toż sa mo ści, zwią za nych z iden ty fi ka cją ze ślą ski -
mi klu ba mi pił kar ski mi. Otóż wła śnie tu da je się za uwa żyć, co da lej bę dę sta -
rał się udo ku men to wać, pew na za leż ność. W ja kiś spo sób, na pew no zaś w uję -
ciu zdro wo roz sąd ko wym, wy dać mo że się ona pa ra dok sal na. 

Oto w mia rę słab nię cia (a tak że zmniej sza nia ska li za się gu) ta kich „obiek -
tyw nych” wy znacz ni ków toż sa mo ści (ce lo wo po mi ja się tu au to iden ty fi ka cję),
jak miej sce po cho dze nia wła sne i ro dzi ców, zna jo mość gwa ry, a tak że umie -
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jęt no ści po ro zu mie wa nia się nią (za ni ka wśród ki bi ców, a w spo sób jesz cze
bar dziej zna czą cy, wśród pił ka rzy ślą skich klu bów pił kar skich) ro śnie w naj -
bliż szym oto cze niu spo łecz nym klu bów (Klub Ki bi ca, Ul tra si) si ła pu blicz -
nych ma ni fe sta cji ślą skiej toż sa mo ści, a tak że, le gi ty mi zo wa nych wła śnie toż -
sa mo ścio wo, an ta go ni zmów. Wy jąt ko wo in struk tyw nym przy kła dem zda je się
być dla po sta wie nia pod roz wa gę tej pra wi dło wo ści (in te re su ją cy dla so cjo lo -
ga, tak że z in nych wzglę dów, o któ rych pi szę da lej) klub „Ruch” Cho rzów
i je go spo łecz ne oto cze nie. Po nie waż pro ble ma ty ka pił kar ska i oko ło pił kar ska
nie jest czę stym te ma tem so cjo lo gicz nych re flek sji, stąd pew ne kwe stie z nią
zwią za ne (nie któ re przej rzy ste dla sym pa ty ka tej dys cy pli ny spor to wej) przed -
sta wiam po ni żej w tym za kre sie, w któ rym uzna łem to za ko niecz ne dla peł -
ne go przed sta wie nia ba da ne go za gad nie nia. 

Pił ka noż na – ślą ska dys cy pli na spor to wa

So cjo log przy zna ją cy w kon tek ście ślą skim uprzy wi le jo wa ne miej sce jed -
nej dys cy pli nie spor to wej (pił ce noż nej) i jed ne mu klu bo wi, mo że czy mu si
czuć się zo bo wią za ny do przy naj mniej pró by od po wie dzi na dwa, na su wa ją ce
się, py ta nia: pierw sze – dla cze go ja ko przed miot ba dań wy bra ne zo sta ły aku -
rat oto cze nie spo łecz ne klu bu pił kar skie go i sym bo li ka zwią za na z pił ka noż -
ną? I dru gie – dla cze go aku rat klub pił kar ski „Ruch” Cho rzów? Od po wie dzi
na pierw sze z nich udzie lić moż na na trzech po zio mach. Je den od no si się
do sym bo licz ne go zna cze nia pił ki noż nej w kul tu rze gór no ślą skiej. Przed sta -
wił go nie tak daw no, w no mi no wa nym do na gro dy NI KE, ese ju Ste fan Szy -
mut ko: „Swe go cza su i w swo im miej scu – w ślą skim uni wer sy te cie – ad iunkt
Je rzy Ilg, za staw szy asy sten ta Ste fa na Szy mut kę nad Jó ze fem Bal sa mo Alek -
san dra Du ma sa, rzekł: »Ja…, jesz cze ino fu zbal i pi wo«. W Per le w ko ro nie
Ka zi mie rza Kut za pił ka noż na rów nież po ja wia się ja ko wy róż nik ślą sko ści:
je den z gór ni ków po wąt pie wa w lo jal ność straj ko wą przy ja cie la, bo »jak ktoś
przez ba ba re zy gnu je z fu zba lu«, to po ta kim chło pie moż na spo dzie wać się
naj gor sze go” (Szy mut ko 2001: 4). Dru gi po ziom to kil ka na ście zna czą cych
w hi sto rii tej dys cy pli ny, ale tak że współ cze śnie gra ją cych na naj wyż szym
po zio mie roz gryw ko wym ślą skich klu bów pił kar skich. Dość po wie dzieć, że
wła śnie „Ruch” Cho rzów i „Gór nik” Za brze ma ją na swo im kon cie zde cy do -
wa nie naj wię cej ty tu łów mi strzow skich z wszyst kich pol skich dru żyn, a mi -
strza mi Pol ski by ły też dwa klu by z By to mia – „Po lo nia” i „Szom bier ki”; GKS
Ka to wi ce był wie lo krot nym wi ce mi strzem Pol ski, wie le ra zy zdo by wał też,
po dob nie jak in ne ślą skie klu by, Pu char Pol ski; obec nie w se zo nie 2008/2009
w pol skiej eks tra kla sie pił kar skiej gra 5 ślą skich klu bów na 16 ze spo  łów –
„Ruch” Cho rzów, „Gór nik” Za brze, „Po lo nia” By tom, „Piast” Gli wi ce, „Od ra”
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Wo dzi sław. Zwią za na jest z tym naj więk sza w Pol sce licz ba ki bi ców, choć by
ta, ja ką gro ma dzą na try bu nach me cze der bo we „Ruch” ver sus „Gór nik”. Nie
jest ona już co praw da tak wiel ka jak w la tach sześć dzie sią tych XX wie ku,
gdy do cho dzi ła do 100 tys., ale cią gle naj więk sza w Pol sce. Trze ci wresz cie
po ziom spro wa dza się do kon sta ta cji fak tu, że wła śnie sym bo li ka zwią za na
z fut bo lem ma dla wie lu miesz kań ców Ślą ska spo re zna cze nie emo cjo nal ne
i na le ży do naj bar dziej spo łecz nie wi docz nych. Świad czy o tym nie tyl ko za -
sięg pa to lo gii spo łecz nej (vi de tzw. „ustaw ki” czy bój ki ki bi ców z po li cją), ale
tak że „wy ty cza ją ce gra ni ce” na pi sy wi docz ne na znacz nej czę ści mu rów
w pol skich mia stach i – last but not le ast – ol brzy mie (nie kie dy osią ga ją ce
wiel kość ca łe go sek to ra na sta dio nie pił kar skim, stąd uspra wie dli wio ne wy da -
je się uży cie okre śle nia „ma ni fe sta cja sym bo licz na”) na pi sy, w swej tre ści od -
wo łu ją ce się do pod kre śla nia re gio nal nej (ślą skiej) toż sa mo ści lub od ręb no ści,
bądź/i an ta go ni zmu „swoi” i ob cy”. Od po wie dzi na dru gie z py tań udzie lić po -
win ny dal sze czę ści te go ar ty ku łu, acz we wspo mnia nym w ese ju Szy mut ki fil -
mie Ka zi mie rza Kut za klub pił kar ski to wła śnie „Ruch” Cho rzów. W uza sad -
nio nych przy pad kach od wo ły wać się bę dę tak że do świa dectw zwią za nych
z in ny mi ślą ski mi klu ba mi pił kar ski mi. 

„Ruch” Cho rzów – po mię dzy Ge me in schaft i Ge sel l schaft 

Po ni żej przed sta wio na zo sta nie w skró cie ry su ją ca się ten den cja zmian ka -
dro wych jed ne go z naj bar dziej zna nych i naj bar dziej uty tu ło wa nych pol skich
klu bów pił kar skich, dru ży nę „Ru chu” Cho rzów. Ma ją one – w przy ję tej tu per -
spek ty wie – zna cze nie nie tyl ko spor to we, ale wła śnie toż sa mo ścio we. Zaj mo -
wać mnie tu bę dzie przede wszyst kim okres od se zo nu 1988/1989, czy ostat -
nich jak do tąd roz gry wek, w któ rym dru ży na ta zdo by ła ty tuł mi strza Pol ski,
co zbie ga się do kład nie z po cząt kiem zmian ustro jo wych, po dzień dzi siej szy,
gdy – po kil ku let nim ba lan so wa niu na gra ni cy II i III li gi (w obec nie obo wią -
zu ją cym na zew nic twie, gdy no mi nal nie I li ga okre śla na jest ja ko eks tra kla sa –
by ły by to więc od po wied nio gra ni ce I i II li gi), kie dy od spad ku z za ple cza

eks tra kla sy ra to wa ły ze spół wy gra ne z tru dem me cze ba ra żo we – „Ruch” wal -
czy o utrzy ma nie się w pierw szej li dze (eks tra kla sie). W tym cza sie w ka drze
pierw sze go ze spo łu „Ru chu”, a już zwłasz cza w pierw szym skła dzie (bo ten
nie tyl ko jest z de fi ni cji naj bar dziej istot ny, w tzw. sze ro kiej ka drze po ja wia -
ją się czę sto na zwi ska za wod ni ków, któ rzy ni gdy nie wy bie ga ją na pierw szo -
li go wą mu ra wę) od ro ku 1989 sys te ma tycz nie, w za sa dzie bez okre sów re gre -
sji, sta le zmniej sza się licz ba wy cho wan ków klu bu, na rzecz spro wa dza nych
czę sto na je den, dwa se zo ny „na jem ni ków”. Za wod ni ków, któ rzy je że li w ogó -
le, to ra czej w bar dzo nie wiel kim stop niu iden ty fi ku ją się z nie bie ski mi bar -
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wa mi „Ru chu” („nie bie scy” to okre śle nie, któ re przy lgnę ło do cho rzow skie go
klu bu już w la tach dwu dzie stych). Wcze śniej w „Ru chu” Cho rzów, jak i w in -
nych pol skich klu bach, rów nież po ja wia li się za wod ni cy „przy jezd ni”. Ada -
pto wa li się oni zwy kle do zwy cza jów opar te go głów nie na ślą skich wy cho -
wan kach ze spo łu. Z bra ku pi sa nych świa dectw o ini cja cjach „no wych”
za wod ni ków w dru ży nie cho rzow skie go „Ru chu”, po dać war to wspo mnie nie
akli ma ty za cji „przy jezd ne go” za wod ni ka w in nym ślą skim klu bie – „Gór ni ku”
Za brze, w któ rym nor my „ślą sko ści” skła du (mie rzo na tu z bra ku lep szych
wskaź ni ków licz bą au to chto nicz nych wy cho wan ków) by ły niż sze niż w „Ru -
chu”. Wspo mi na pił karz ze Szcze ci na Wła dy sław Sza ryń ski: „Nie mia łem pro -
ble mów z przy ję ciem w ze spo le. Za akli ma ty zo wa łem się dość szyb ko, gra jąc
od po cząt ku w pierw szym skła dzie. Tro chę go rzej by ło ze ślą ską gwa rą, ale
i z tym dość szyb ko so bie po ra dzi łem” (Ras sek 2001). War to za uwa żyć, że
przy naj mniej su biek tyw nie, przej ście tej gra ni cy w dru gą stro nę, ja wi ło się ja -
ko trud niej sze. Opo wia da Je rzy Kra sów ka je den z naj lep szych gra czy w hi sto -
rii by tom skich „Szom bie rek”: „Nie by ło ła two nam w Pol sce za ist nieć. Po -
wód? U nas w ze spo le ma ło pił ka rzy umia ło mó wić po pol sku. Ja w 1945 r.
też po pol sku nie umia łem ani sło wa. Po tem się na uczy łem, a wie lu ko le gów
z dru ży ny wciąż po pol sku sło wa nie umia ło” (Kra sów ka 2001). 

Zmia ny, ja kie za szły w cią gu ostat nich kil ku na stu lat, do pro wa dzi ły do te -
go, że ada pta cja no wych pił ka rzy dru ży ny „Ru chu” w ni czym nie mal nie od -
bie ga od tej, ja ką prze cho dzą za wod ni cy w ja kim kol wiek in nym, ślą skim czy
nie ślą skim ze spo le. 

By ło by mo że zbyt kiem pe dan te rii by, w krót kim z ko niecz no ści ar ty ku le,
przed sta wiać rok po ro ku, se zon po se zo nie zmia ny w ka drze i pierw szym ze -
spo le „Ru chu”. Da ne po zwa la ją ce przed sta wić je w for mie sta ty stycz nej (miej -
sce uro dze nie za wod ni ka, je go pierw szy klub) zna leźć moż na w książ ce An -
drze ja Go wa rzew skie go i Jo achi ma Wa losz ka (1991) „Ruch” Cho rzów 75 lat
„Nie bie skich”. Zgro ma dzo no w niej da ne od po cząt ku ist nie nia klu bu do se -
zo nu 1994/1995 włącz nie. Po zo sta łe se zo ny do ku men tu ją ko lej ne, wy da wa ne
przed każ dym se zo nem li go wym przez spe cja li stycz ne pi smo „Pił ka Noż na”,
tzw. „Skar by ki bi ca”. Dla ce lów po sta wio nych w ni niej szym ar ty ku le wy star -
czy mo że za zna czyć, że: 

1) o ile w pierw szym skła dzie dru ży ny mi strza Pol ski se zo nu 1988/1989
grał za le d wie je den za wod nik spo za Gór ne go Ślą ska (ma cie rzy stym klu bem
Mie czy sła wa Szew czy ka by ła LKS Za to rzan ka, po tem krót ko grał w IV-li go -
wej Unii Oświę cim, nim tra fił do „Ru chu”; co trze ba pod kre ślić, „Ruch” Cho -
rzów był je dy nym pol skim klu bem, w któ rym grał w naj wyż szej kla sie roz -
gryw ko wej), a po zo sta li gra cze by li wy cho wan ka mi „Ru chu” lub in nych
cho rzow skich klu bów (Krzysz tof Wa rzy cha, Kry stian Szu ster, Mi ro sław Bąk,
Al bin Wi ra, Da riusz For na lak, Sta ni sław Ga wen da, Da riusz Gę sior, Ja cek
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Cho rzew ski, Ry szard Ko ło dziej czyk, Da mian Łu ka sik, Mi ro sław Mo sór; po -
zo sta li gra cze ta cy jak Wal de mar Wa lesz czyk zwy kle po cho dzi li z Gór ne go
Ślą ska; tre ne rem tam tej dru ży ny był wy cho wa nek „Ru chu”, je go wie lo let ni
za wod nik, re pre zen tant Pol ski, Je rzy Wy ro bek, wśród po zo sta łych gra czy
z tzw. sze ro kiej ka dry tak że zde cy do wa nie do mi no wa li wy cho wan ko wie), 

2) to w se zo nie 2008/2009 pro por cje się od wró ci ły – je dy nym za wod ni -
kiem po cho dzą cym z Gór ne go Ślą ska w pierw szym skła dzie Ru chu był Woj -
ciech Grzyb. Grzyb jest wy cho wan kiem „Ru chu”, ale co zna mien ne, choć był
gra czem eks tra kla sy („Od ry” Wo dzi sław), to za wo do wy kon trakt z cho rzow -
skim klu bem pod pi sał po ukoń cze niu 30. ro ku ży cia, a więc sto sun ko wo bar -
dzo póź no. Pre ze sem (pre ze ską) klu bu jest miesz kan ka sto li cy Za głę bia Dą -
brow skie go – Ka ta rzy na Sob styl. 

I oto w mia rę jak sła bła, je śli nie ho mo ge nicz ność (ta za wsze w spo łe czeń -
stwach prze my sło wych by ła w ja kiś spo sób mi tycz na), to przy naj mniej wy ra -
zi sta od ręb ność spo łecz no ści gór no ślą skiej w kon tek ście ogól no pol skim,
w mia rę jak „Ruch” Cho rzów sta wał się klu bem w swej or ga ni za cji ni czym nie
róż nią cym się od in nych pol skich dru żyn, w mia rę jak za ni ka ły (wska za ne wy -
żej) ślą skie wy znacz ni ki gru py ki bi ców „nie bie skich”, tym bar dziej wzmac nia -
ła się si ła ma ni fe sto wa nej toż sa mo ścio wo re to ry ki grup ki bi cow skich te go klu -
bu. Od wo łu je się ona przy tym – co sta no wi ko lej ny in te re su ją cy lub
pa ra dok sal ny aspekt roz pa try wa ne go tu pro ble mu – do dia me tral nie in nych
źró deł niż te, któ re sta ły u po cząt ków cho rzow skie go klu bu i któ re, z nie wiel -
ki mi zmia na mi, de cy do wa ły o je go cha rak te rze do pierw szej po ło wy lat dzie -
więć dzie sią tych. Za leż ność, o któ rej mo wa wy żej, wy glą da w uję ciu mo de lo -
wym tak – „Ruch” Cho rzów – kie dyś (róż ne eta py, do – umow nie – po ło wy
lat dzie więć dzie sią tych) – to:

a) klub opar ty głów nie na wy cho wan kach czy mło dych gra czach z oko licz -
nych klu bów, pra wie za wsze ro do wi tych Gór no ślą za kach (zob. Go wa rzew ski
i Wa lo szek 2001). Za wod ni kach bar dzo z klu bem zwią za nych. Tu war to przy -
wo łać świa dec two iko ny cho rzow skie go klu bu, pił ka rza 25-le cia PRL, Ge rar -
da Cie śli ka: „Mo głem zo stać za gra ni cą. Mo głem pójść do in nych klu bów, gdy
skoń czy łem grę w ‘Ru chu’… Ale ja chcia łem grać i chcia łem być w ‘Ru chu’.
Dla mnie ‘Ruch’ był świę ty i jest świę ty. Po wie dzia łem so bie – tu taj za czą łem
grać i tu skoń czę. I do brze się sta ło” (Cie ślik 1996). Trze ba za zna czyć, że
w ska li po wo jen ne go fut bo lu eu ro pej skie go po dać moż na tyl ko dwa przy pad -
ki gra czy nie wąt pli wie wy bit nych, któ rzy ca łą ka rie rę po świę ci li klu bom, któ -
rych by li wy cho wan ka mi. To Uwe Se eler, gracz HSV Ham burg i Pa olo Mal -
di ni za wod nik AC Mi lan; 

b) klub za wod ni ków przed II woj ną świa to wą czę sto uży wa ją cych na bo -
isku ję zy ka nie miec kie go. Po mi strzo stwach świa ta w ro ku 1938 re pre zen ta -
cja Pol ski za gra ła mecz z Niem ca mi w Chem nitz. W re pre zen ta cji Pol ski gra -
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ło aż sied miu Ślą za ków, głów nie za wod ni ków „Ru chu”. Po la tach Er nest Wi -
li mow ski, gracz „Ru chu”, na mi strzo stwach świa ta 1938 strze lił w bia ło -czer -
wo nych bar wach 4 bram ki Bra zy lii, wspo mi nał: „Go spo da rze na po cząt ku by -
li za szo ko wa ni, że wy mie nia my uwa gi po nie miec ku” (Koł toń 2009: 91;
sze rzej o po dzia łach na ro do wo ścio wych na Gór nym Ślą sku w tam tym okre sie
zob. Ko peć 1986). Zja wi sko, o któ rym wspo mnia łem, zwią za ne z po dzia ła mi
na ro do wo ścio wy mi, nie za ni kło dłu go po woj nie. Oto po cho dzą cy z Za brza,
wie lo krot ny re pre zen tant Pol ski, An drzej Pa łasz wy zna je: „Do pią te go ro ku
ży cia mó wi łem tyl ko po nie miec ku, a to dla te go, że du żo cza su mo je mu wy -
cho wa niu po świę ca ła bab cia, Ślą zacz ka, któ ra wo la ła ten ję zyk. Nie ma w tym
nic nad zwy czaj ne go, Za brze prze cież przed woj ną le ża ło w Niem czech, mój
dzia dek był nie miec kim żoł nie rzem. Do pie ro po śmier ci bab ci na uczy łem się
mó wić ślą ską gwa rą, a po pój ściu do szko ły – po pol sku.” (Pa łasz 2001). Do -
daj my, że Pa łasz był wie lo krot nym re pre zen tan tem Pol ski w la tach osiem dzie -
sią tych. By do peł nić ob raz zmian w ślą skich przy go dach z toż sa mo ścią wspo -
mnieć war to, że w XXI wie ku po cho dzą cy z Gór ne go Ślą ska dwaj pił ka rze
dru ży ny Bay ern Mo na chium i czo ło wi snaj pe rzy re pre zen ta cji Nie miec, Mi ro -
slav Klo se i Lu kas Po dol ski, po ro zu mie wa ją się na bo isku po pol sku (zob. Na -
wrot bdw: 94); 

c) przy naj mniej zaś do ro ku 1989 (choć pew nie jesz cze przez kil ka dal szych
lat) za wod ni cy po ro zu mie wa ją się pra wie wy łącz nie gór no ślą ską gwa rą (z licz -
ny mi nie miec ki mi za po ży cze nia mi). Ki bic dru ży ny „Ru chu” star szej ge ne ra cji
tak wspo mi nał wy wiad, ja kiego udzie lił je den z gra czy cho rzow skiej dru ży ny:
„Kat zy po szoł z ba lem po flan ce, doł mi cen tra, bal mi przy szoł na flo sa, jo
drzyst, bal apro lo woł od la ty i już ca plo woł w ne cu” (Łęc ki 2006). Wy raź na
róż ni ca po mię dzy ślą ską gwa rą a ję zy kiem pol skim (a tak że w ja kimś sen sie po -
mię dzy by ciem Po la kiem i by ciem Ślą za kiem wi docz na by ła już w XXI wie ku
dla na tu ra li zo wa ne go Ni ge ryj czy ka. Ema nu el Oli sa de be opo wia da: „Je śli tyl ko
mam ja kiś pro blem, od ra zu idę do nie go i ga da my po pol sku. Na wy jaz dach
miesz ka my w jed nym po ko ju. Jest tyl ko jed na rzecz – Krzysz tof czę sto mó wi
w ślą skim dia lek cie. Skoń czy się tak, że i ze mnie bę dzie Ślą zak” (Oli sa de -
be 2001). Krzysz tof Wa rzy cha zaś opo wia da jąc o swo jej akli ma ty za cji w Gre -
cji (od 1989 ro ku do koń ca ka rie ry był gra czem ateń skie go „Pa na thi na iko su”
po wia da „naj wię cej kło po tu spra wia ła mi nie zna jo mość ję zy ka. Do sta łem na -
uczy cie la, któ ry cier pli wie uczył mnie gre ki przez rok. Nie miał ła twe go za da -
nia. Wszyst ko przez mój ślą ski ak cent. […] skła mał bym, że mó wię po grec ku
ide al nie. Na dal ka lę czę ten pięk ny ję zyk. Po ty lu la tach.” (Wa rzy cha 2009).

O zna cze niu gwa ry dla spo łecz no ści ślą skiej i jej miej scu w prze ciw sta wie -
niu „swo ich” i „ob cych” niech za świad czy ta kie wspo mnie nie Sta ni sła wa
Fran cisz ka Tho mal li: „Gwa ra ślą ska tę pio na by ła głów nie w szko le przez na -
pły wo wych na uczy cie li. Wy bi ja li nam tą ślą skość z gło wy w ra mach re po lo -
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ni za cji. [...] Tak jak ru go wa no gwa rę ślą ską, a przede wszyst kim w szko łach
i urzę dach (szcze gól nie w mia stach, na szczę ście ży je ona jesz cze na wsiach
ślą skich, tak do słow nie nisz czo no i za ka zy wa no mó wić Ślą za kom po nie miec -
ku, mi mo że prze wa ża ją ca więk szość tę mo wę zna ła i to do brze. [...] Jesz cze
w la tach sześć dzie sią tych w skle pach i na uli cy mó wio no po nie miec ku, np.
Za brzu i je go oko li cach, gdyż lud no ści tej ła twiej by ło po ro zu mie wać się
w tym ję zy ku” (J. Wódz red. 1990: 146). Wy two rzy ła się sy tu acja, któ rą dla
zu peł nie in nych oko licz no ści, w ta kiej for mu le za mknął Cze sław Mi łosz:
„Na tej zie mi miesz ka li lu dzie i już nie mó wi li po pro stu: ‘je ste śmy stąd’, ale
na swo je go są sia da z wio ski pa trzy li jak na prze ciw ni ka, je że li od zy wał się in -
ną niż oni mo wą” (Mi łosz 1990: 33). 

War to jed nak za zna czyć, że ba rie ra, ja ką sta no wi ła ko mu ni ka cja gwa rą (zob.
np. Łęc ki i K. Wódz 2002) by ła na ty le za ko rze nio na w świa do mo ści Ślą za ków
i nie -Ślą za ków, że jej an ta go ni zu ją ca ro la by wa ła nie kie dy mi ty zo wa na. Wy -
bit ny re ży ser Krzysz tof Kie ślow ski tak wspo mi na swój po byt w Strze mie szy -
cach Wiel kich: „Gór ny Śląsk był re gio nem dość szcze gól nym. Trud no by ło się
tam za akli ma ty zo wać – Ślą za cy mó wi li po ślą sku i ła two od róż nia li »ob ce go«”
(Kie ślow ski 1997: 17). Re dak cja uzna ła za sto sow ne opa trzyć to wspo mnie nie
z dzie ciń stwa na stę pu ją cą uwa gą – „Kie ślow ski pa mię ta nie zbyt do kład nie –
Strze mie szy ce Wiel kie, a o te za pew ne cho dzi, by ły miej sco wo ścią przed woj -
ną nad gra nicz ną, ale po ło żo ną w Za głę biu Dą brow skim, nie zaś na Gór nym
Ślą sku; tak więc miesz ka li (i miesz ka ją) tam Za głę bia cy, nie po słu gu ją cy się
gwa rą ślą ską” (Kie ślow ski 1997: 17). Mi ty za cje ta kie moż na in ter pre to wać ja -
ko za ko rze nie nie w świa do mo ści Po la ków od mien no ści ślą skiej gwa ry;

d) jed no cze śnie „Ruch” to klub utoż sa mia ny z Pol ską, sym bol pol sko ści Gór -
ne go Ślą ska. Cho rzow ski „Ruch” po wstał pod egi dą Pol skie go Ko mi sa ria tu Ple -
bi scy to we go ja ko „Ruch” Wiel kie Haj du ki. Na zwa „Ruch” mia ła na wią zy wać
do ślą skich ru chów po wstań czych, choć rzecz ja sna sa mo sło wo „Ruch” jest jed -
nak neu tral ne zna cze nio wo. W po dzie lo nym przed II woj ną świa to wą po mię dzy
Pol skę i Niem cy Gór nym Ślą sku „pol skość” cho rzow skie go klu bu nie ule ga ła
jed nak żad nej wąt pli wo ści – „Georg Jo sch ke, kre isle iter NSD PA, nie mógł za -
po mnieć pił ka rzo wi (Er ne sto wi Wi li mow skie mu, gra czo wi „Ru chu”, re pre zen -
tan to wi Pol ski, a la tach czter dzie stych re pre zen ta cji Nie miec), że w 1934 ro ku
opu ścił 1. FC Kat to witz i przy jął pro po zy cję klu bu, któ ry był sym bo lem pol sko -
ści na Gór nym Ślą sku” (Koł toń 2009: 91); choć oczy wi ście nie na le ży za po mi -
nać, że po cząt ko we la ta PRL -u, to tak że okres po dejrz li wo ści wo bec Ślą za ków,
a więc tak że ślą skich klu bów i ślą skich pił ka rzy, czy są do sta tecz nie „pol scy”.

Ruch Cho rzów – dzi siaj (umow nie – od dru giej po ło wy lat dzie więć dzie -
sią tych) to: 

a) klub opar ty na pił ka rzach „na jem ni kach”, pił ka rzach wy po ży czo nych
z in nych klu bów, nie tyl ko z ca łej Pol ski, ale z ca łe go świa ta (grał w „Ru chu”
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No wo ze land czyk, Gru zin, Chor wat, Bra zy lij czyk) ze śla do wą licz bą wy cho -
wan ków, a tak że ze zni ko mą licz bą pił ka rzy po cho dzą cych z Gór ne go Ślą ska; 

b) klub ki bi ców two rzą cych ca łość pod wzglę dem et no -kul tu ro wym zróż ni -
co wa ną (raz jesz cze war to przy po mnieć wy bra ne wskaź ni ki: miej sce uro dze nia
wła sne i ro dzi ców, zna jo mość gwa ry i umie jęt ność po ro zu mie wa nia się nią),
któ rej wie lo krot nie opi sy wa ny w pra sie przy wód ca po cho dzi z Za mo ścia (stąd
je go ksy wa „Het man” – od dru ży ny pił kar skiej „Het man” Za mość). A jed no -
cze śnie to ki bi ce two rzą spo łecz ność, w któ rej sil nie do mi nu je re to ry ka od ręb -
no ści od „resz ty Pol ski” (nie miec ki go tyk, gdy idzie o li ter nic two ha seł klu bo -
wych, a tak że pew ne, wca le nie in cy den tal ne – choć by mia ły być tyl ko
sym bo licz ne po przez wy wie sza nie ba ne rów – związ ki z Ru chem Au to no mii
Ślą ska). Mo że na su wać to wnio sek, że em ble ma ty toż sa mo ści do mi nu ją ce w tej
re to ry ce ma ją cha rak ter wy so ce in stru men tal ny, a przy naj mniej mó wi – gdy by
ma ni fe sta cje te nie wy czer py wa ły się w in stru men tal no ści – o głę bo kich, struk -
tu ral nych zmia nach tej for my ślą skiej toż sa mo ści.

Kon tekst spor to wy i mię dzy na ro do wy 

Po dob ne wska za nym wy żej ten den cje wy stę pu ją we wszyst kich nie mal
klu bach pił kar skich, nie tyl ko w Pol sce, ale prak tycz nie na ca łym świe cie.
Rzecz w tym, że w wa run kach pol skich „Ruch” Cho rzów uzna wa ny był za bo -
daj je dy ny, któ ry swo ją spor to wą si łę bu do wał głów nie na wy cho wan kach,
bądź za wod ni kach przy naj mniej po cho dzą cych z Gór ne go Ślą ska. Mo że
„Ruch” nie był w tym sa mym stop niu ślą ski, co „Ath le tic” Bil bao – ba skij ski
(przed me czem fi na ło wym o Pu char Kró la „Ath le tic” Bil bao z FC Bar ce lo na
wy gwiz da ny był hymn Hisz pa nii), ale jed nak pod tym wzglę dem był, w na -
szych, pol skich wa run kach, klu bem wy jąt ko wym. War to mo że przy tej oka zji
wspo mnieć, że sam roz pa try wa ny toż sa mo ścio wo pro blem skła dów dru żyn
pił kar skich jest kwe stią wi docz ną spo łecz nie. Na róż nych po zio mach uj mo -
wa na pro ble ma ty ka „swo ich” i „ob cych” w dru ży nach pił kar skich in te re su je
bo wiem tak że pu bli cy stów. Oto Ian Her bert w ar ty ku le za miesz czo nym
w „The In de pen dent” (Her bert 2009) ana li zu je licz bę gra czy an giel skich
w Pre mier Le ague. Po ziom na ro do wy (An gli cy ver sus resz ta), to oczy wi ście
nie to sa mo co po ziom re gio nal ny (Ślą za cy ver sus resz ta), ale za rys i struk tu -
ra pro ble mu po zo sta ją te sa me. W Wiel kiej Bry ta nii wy da no na wet książ kę za -
ty tu ło wa ną The First & Last En gli sh men, po wsta łą na kan wie zdo by cia przez
dru ży nę West Ham Uni ted Pu cha ru An glii w ro ku 1965. Gra li w tej dru ży nie
sa mi An gli cy. Od tam te go cza su ni gdy po dob ny przy pa dek nie miał miej sca,
mo że zresz tą dla te go, że w wyż szych kla sach roz gryw ko wych (li gach) ta kich,
zło żo nych wy łącz nie z An gli ków dru żyn po pro stu nie ma (zob. Bel ton 1998).
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Być mo że po ja wie nie się na po zio mie opi nii pu bli ko wa nej te go ty pu sta ty styk
rzu ci no we świa tło na nie któ re zja wi ska opi sy wa ne przez teo re ty ków po no -
wo cze sno ści czy póź nej no wo cze sno ści. 

Dla zo bra zo wa nia pro ble mu po da ję za Ia nem Her ber tem udział gra czy an -
giel skich w ka drach ze spo łów Pre mier Le ague (Her bert 2009). 

Licz ba An gli ków w Pre mier Le ague:
Se zon 2000/2001 – 207
Se zon 2001/2002 – 199
Se zon 2002/2003 – 179
Se zon 2003/2004 – 182
Se zon 2004/2005 – 184
Se zon 2005/2006 – 186
Se zon 2006/2007 – 191
Se zon 2007/2008 – 170
Se zon 2008/2009 – 174
Do dać trze ba, iż w an giel skiej Pre mier Le ague gra 20 ze spo łów, ich ka -

dry li czą prze cięt nie od dwu dzie stu pię ciu do po nad trzy dzie stu za wod ni ków,
co da je licz bę po nad pół ty sią ca za wod ni ków. Jak więc ła two za uwa żyć, nie
tyl ko nie ma dru żyn „czy sto” an giel skich, ale An gli cy są w mniej szo ści. Ku -
po wa nie naj lep szych gra czy bez wzglę du na miej sce po cho dze nia wią że się
tym sa mym ze stra te gią bu do wa nia dru ży ny opar tej na na jem nych „gwiaz -
dach”, pra wie z de fi ni cji lep szych (przy naj mniej mar ke tin go wo – tu war to
wspo mnieć przy pa dek Da vi da Bec kha ma, naj le piej za ra bia ją ce go pił ka rza
świa ta, któ re go głów ne do cho dy, a tak że zy ski, ja kie czer pią z je go za trud -
nia nia ko lej ne klu by – Man chestr Uni ted, Re al Ma dryt, Los An ge les Ga la -
xy, AC Mi lan – po cho dzą z te go, że jest mar ką i zwią za nych z tym fak tem
moż li wo ści re kla mo wych) od wła snych wy cho wan ków. Wią że się to sym bo -
licz nie ze skry sta li zo wa ną w la tach dzie więć dzie sią tych w ma dryc kim Re alu
for mu łą ga lac ti cos, tzn. ku po wa nia pił ka rzy naj lep szych, a przy naj mniej naj -
droż szych, po pro stu „ga lak tycz nych” (Lu is Fi go, Zi na di ne Zi da ne, Ro nal do
czy choć by wła śnie Bec kham; za każ de go z tych za wod ni ków za pła co no
po kil ka dzie siąt mi lio nów eu ro). W per spek ty wie so cjo lo gicz nej po wie my
ra czej, że idzie o przej ście od dru ży ny ro zu mia nej ja ko Ge me in schaft do for -
my Ge sel l schaft, od klu bu gru pu ją ce go mło dzież z jed nej dziel ni cy czy
jed ne go mia sta, jed ne go re gio nu, do klu bu ja ko przed się bior stwa, któ re go
po lem dzia ła nia mo że być ca ły świat, a pra cow ni kiem na wet ktoś z naj od le -
glej szych za kąt ków glo bu. Wy jąt ko wo in struk tyw ny dla od czy ta nia tej ten -
den cji zda je się przy pa dek nie miec kiej TSG Hof fen he im, dru ży ny z ma łej,
pa ro ty sięcz nej miej sco wo ści, gra ją cej jed nak w Bun de sli dze, tj. pił kar skiej
eks tra kla sie Nie miec. Dru ży na ta nie tyl ko przez ki bi ców in nych dru żyn,
ale tak że przez wszyst kie mass me dia okre śla na jest ja ko „wie śnia cy”, choć
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pa ra dok sal nie w jej pierw szym skła dzie prze wa ża ją po cho dzą cy z róż nych
kon ty nen tów ob co kra jow cy. 

Stra te gia „ga lac ti cos” mar gi na li zu je ze spo ły o niż szych bu dże tach klu bo -
wych, któ rych nie na stać na za kup dro gich pił ka rzy. Co za tym idzie przy ję cie
– na róż nych po zio mach bu dże tu klu bo we go – tych sa mych stra te gii przez
„Re al” Ma dryt i „Ruch” Cho rzów, za owo co wa ło rów nie róż ny mi wy ni ka mi –
klub z Ma dry tu wy gry wał Li gę Mi strzów, Ruch spa dał z pol skiej eks tra kla sy

(je dy ne suk ce sy w la tach dzie więć dzie sią tych od no si ła dru ży na cho rzow ska nie
w naj bar dziej pre sti żo wych roz gryw kach li go wych, ale zmar gi na li zo wa nych
bo jach pu cha ro wych) Nie twier dzę, że stra te gia bu do wa nia dru ży ny opar tej
na „na jem ni kach” w przy pad ku dru ży ny z Cho rzo wa by ła ce lo wa. W ja kiś spo -
sób wy mu sza na by ła na pew no przez pra wa ryn ku, któ re na ka zy wa ły sprze daż
naj lep szych gra czy -wy cho wan ków (Krzysz tof Wa rzy cha w ple bi scy cie fa cho -
we go ty go dni ka „Pił ka Noż na” naj lep szy pił karz ostat nie go 20-le cia czy cho -
ciaż by wie lo krot ni re pre zen tan ci Pol ski – Mar cin Basz czyń ski, Da riusz Gę sior
i kil ku in nych). Być mo że w grę wcho dzi ły tak że nie za wsze zbież ne z in te re sa -
mi klu bo wy mi – in te re sy me ne dże rów pił kar skich, a mo że po pro stu za dzia łał
he glow ski Ze it ge ist. Fak tem jest, że for mal nie ta sa ma za sa da, zgod nie z któ rą
dru ży nę pił kar ską bu du je się na za wod ni kach głów nie spro wa dza nych, za try um -
fo wa ła pra wie wszę dzie i na każ dym po zio mie li go wym (ob co kra jow cy gra ją
tak że w niż szych li gach, również pol skich) – nie za leż nie od spor to wych efek -
tów, ja kie ze so bą przy nio sła. Moż li we zresz tą są ko rek ty stra te gii galac ti cos.
Wi ce pre zes Al lianz Pol ska Mi cha el Mu el ler, jed no cze śnie pre zes ra dy nad zor -
czej „Gór ni ka” Za brze, po spad ku tej dru ży ny z eks tra kla sy udzie lił ta kiej oto
wy po wie dzi: „Nie znam za do brze wszyst kich za wod ni ków, ale chciał bym mieć
w Gór ni ku 18 pił ka rzy o cha rak te rze i men tal no ści Ba na sia. Ślą za ka, któ ry czu -
je at mos fe rę klu bu i po ka zu je to na bo isku” (Woj cie chow ski 2009).

Prze strzeń, znak i sym bo le 

Wspo mnia ny wcze śniej Hun ting ton wy cią gał wnio ski co do de kla ro wa nej
toż sa mo ści Ame ry ka nów na pod sta wie ro sną cej licz by flag na jed nej z ulic
Bo sto nu – Char les Stre et. Tu chciał bym krót ko roz wa żyć zna cze nie dwu naj -
bar dziej ty po wych ha seł ki bi ców cho rzow skie go „Ru chu”. Wy stę pu ją one za -
rów no na try bu nach (tam w po sta ci ol brzy mich, nie kie dy osią ga ją cych wiel -
kość jed ne go sek to ra, flag czy ba ne rów), jak i na mu rach Cho rzo wa
i oko licz nych miast (tu szcze gól ny jest przy pa dek Ka to wic). Te dwa ha sła to: 

1) Go ro le raus (ewen tu al nie: go ro le z So snow ca raus), 
2) Ruch Cho rzów Obe rschle sien – (R za pi sa ne w cha rak te ry stycz nym li ter -

nic twie „Ru chu”, al bo ca łość w nie miec kim go ty ku). 
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Pierw sze z ha seł od wo łu je się do ka te go rii In ne go – go rol ozna cza bo wiem
naj ogól niej ko goś, kto nie jest Ślą za kiem, al bo, ko go za Ślą za ka nie chce się
uznać. Stąd do ty czy to okre śle nie nie tyl ko ki bi ców Za głę bia So sno wiec czy
ki bi ców klu bów z tzw. Pol ski Cen tral nej, ale styg ma ty zu je tak że ki bi ców in -
nych ślą skich klu bów, np. „Gór ni ka” Za brze czy ka to wic kie go GKS. Jest to
czy sto kon wen cjo nal na for ma, po zwa la ją ca od róż nić „swo ich” i „ob cych”,
przy czym ci „ob cy” są de fi nio wa ni lub styg ma ty zo wa ni ja ko „nie -Ślą za cy”. 

Dru gie z ha seł od wo łu je się – je śli idzie o se man ty kę, li ter nic two, jak i ję -
zyk (nie miec ki) – do od ręb no ści Gór ne go Ślą ska od resz ty Pol ski. O ile pierw -
sze ha sło de fi niu je toż sa mość ne ga tyw nie, przez kon trast „swo ich” i „ob cych”,
to dru gie wy peł nia je tre ścią, któ ra, od wo łu jąc się do zre de fi nio wa nej tra dy cji
(zob. wska za ne wcze śniej po wstań cze, pol skie źró dła tra dy cji cho rzow skie go
klu bu) na in ny spo sób kon tra stu je się z dzi siej szym cha rak te rem „Ru chu” Cho -
rzów (któ re go ka dra i or ga ni za cja nie róż ni się ni czym od in nych pol skich klu -
bów) i skła dem je go spo łecz ne go oto cze nia, któ re rów nież w stop niu znacz nie
mniej szym, niż by wa ło to jesz cze przed kil ku na stu la ty, okre ślać moż na ja ko
ślą skie (w tym zna cze niu, że prze ciw sta wia się ono te mu co pol skie).

Ten typ in stru men tal ne go (być mo że opar te go na re sen ty men cie) uży cia
flag i ha seł nie jest oczy wi ście wy łącz nie ślą ską spe cy fi ką, acz je go ślą ska for -
ma zda je się szcze gól na. Alek san dra Ło jek -Mag dziarz, so cjo loż ka miesz ka ją -
ca w Bel fa ście i mo ni to ru ją ca sy tu ację ży ją cych tam Po la ków po wia da: „Zro -
bi li [pol scy pseu do ki bi ce] naj głup szą rzecz, ja ką ktoś nie zna ją cy tu tej szych
re aliów mógł wy my ślić. Pa ra do wa li po uli cach z fla gą IRA za le d wie kil ka ty -
go dni po in cy den cie, kie dy or ga ni za cja ta przy zna ła się do za bój stwa bry tyj -
skich żoł nie rzy. Tym spo so bem wmie sza li ok. 40 tys. miesz ka ją cych w Ul ste -
rze Po la ków (w więk szo ści ka to li ków) w kon flikt mię dzy po pie ra ją cy mi
związ ki z Wiel ką Bry ta nią pro te stan ta mi a ka to li ka mi, któ rzy chcie li by przy -
łą czyć Ir lan dię Płn. do Re pu bli ki Ir lan dii” („Ki bo le roz ju szy li Ir land czy ków”,
„Me tro” 23 kwiet nia 2009). Na mar gi ne sie war to do dać, że czte rej Po la cy ska -
za ni za po me czo we bur dy są miesz kań ca mi miast Wiel kiej Bry ta nii. 

In te re su ją cy wy da je się też zwią zek sym bo li/zna ków toż sa mo ści gór no ślą -
skiej (tych zwią za nych z klu ba mi pił kar ski mi) ze spo łecz nym po dzia łem prze -
strze ni w mia stach Gór ne go Ślą ska (za gad nie nia mi ty mi zaj mu ję się od koń ca
lat osiem dzie sią tych; zob. Łęc ki i Wró blew ski 1990, 1995). Co do spe cy fi ki
Ka to wic (zob. Łęc ki 2007b), do któ re go od wo łu ję się po ni żej, to wy star cza ją -
cym po wo dem uzna nia jej za przy pa dek szcze gól ny – szcze gól nie do god ny
dla zo bra zo wa nia in te re su ją ce go mnie zja wi ska, jest fakt, iż Ka to wi ce to je dy -
ne mia sto wo je wódz kie w Pol sce, w któ rym da je się za uwa żyć dziel ni ce (np.
Szo pie ni ce), ob sza ry czy sub dziel ni ce (to na przy kład ca sus Ko ko ciń ca) opa -
no wa ne sym bo licz nie (graf fi ti, vlep ki) przez miesz kań ców Ka to wic, ale jed no -
cze śnie bę dą cych za przy się gły mi zwo len ni ka mi klu bu spo za te go mia sta –
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„Ru chu” Cho rzów. Oczy wi ście po wie dzieć moż na nie bez ra cji, że za leż ność,
któ ra mnie zaj mu je, do ty czy za le d wie pew nych wy bra nych grup spo łecz nych
– w tym przy pad ku głów nie ki bi ców pił kar skich i sze rzej ro zu mia nej mło dzie -
ży. Ta bo wiem nie za leż nie od swo je go za in te re so wa nia (bądź zu peł ne go bra -
ku za in te re so wa nia) pił ką noż ną za miesz ku je te re ny, któ re przy po rząd ko wa ne
są „pa no wa niu” ki bi ców ja kie goś klu bu i przez ki bi ców in nych dru żyn kla sy -
fi ko wa na jest ja ko ki bic (po ten cjal ny ki bic) dru ży ny, z te re nu któ rej się wy wo -
dzi. Nie zmie nia to wszak cha rak te ru funk cji, ja ką sym bo le te peł nią. 

Idzie tu o pew ną szcze gól ną for mę po dzia łu prze strze ni spo łecz nej miej -
skiej na przy kła dzie Ka to wic (o ele men tach za mknię cia prze strze ni w mia stach
Gór ne go Ślą ska, zob. Łęc ki i Wró blew ski 1990, 1992, 1995), po dzia łu od wo -
łu ją ce go się w swych sym bo licz nych ra mach do pił kar sko -klu bo we go graf fi ti
czy też tzw. vle pek (ozna ko wa ne klu bo wo na lep ki, przy kle ja ne na przy stan -
kach, bu dyn kach itp.). Ob sza ry Ka to wic, w któ rych zna leźć moż na znacz ną
licz bę vle pek ki bi ców „Ru chu”, to: Gi szo wiec, Ja nów, Ko rea (na zwa osie dla
wy bu do wa ne go w cza sie woj ny ko re ań skiej), Ko szut ka, Li go ta, Ni ki szo wiec,
Pa new ni ki, Pio tro wi ce, Szo pie ni ce, Za łę że, Za rze cze, Za wo dzie.

Licz ba vle pek (a tak że, rzecz war ta do kład niej sze go zba da nia – ko lej nych
edy cji vle pek) świad czą cych o chę ci ma ni fe sta cji iden ty fi ko wa nia się w Ka to -
wi cach z cho rzow skim klu bem świad czy za tem z jed nej stro ny (wskaź nik to
oczy wi ście nie zu peł nie pre cy zyj ny, ale na tym po zio mie ana li zy cał kiem przy -
dat ny) o in ten syw no ści przy wią za nia ka to wi czan do „Ru chu” Cho rzów, ale
nie ko niecz nie ozna cza opa no wa nie ob sza ru przez ki bi ców „nie bie skich”. Mo -
że do ty czyć tak że – na przy kład – chęci opa no wa nia ja kie goś te re nu. Sy tu acja
wska za nych tu po dzia łów prze strze ni spo łecz nej jest bo wiem dy na micz na
i mo że zmie niać się w nie któ rych dziel ni cach z mie sią ca na mie siąc, trwa ła jest
bo wiem chęć eks pan sji (to na przy kład przy pa dek uzna wa nej za część Pa new -
nik, dziel ni cy Ko ko ci niec). W 2009 spek ta ku lar ny atak ki bi ców „Ru chu” miał
miej sce w Ja no wie: „Wie le blo ków, gdzie miesz ka ją sym pa ty cy GKS -u, ma
uszko dzo ne ka mie nia mi lub sta lo wy mi drą ga mi drzwi wej ścio we. Wy ma lo -
wa ne na nich wiel kie li te ray ‘R’ nie po zo sta wia ją złu dzeń, co do przy na leż no -
ści spraw ców” (Pie tra szew ski 2009).

Na pew no po wie dzieć moż na jed nak ty le, że dziel ni ce bez żad nej edy cji
vle pek „Ru chu” Cho rzów nie ki bi cu ją „Ru cho wi”, ale – naj czę ściej, pra wie
bez wy jąt ku, ka to wic kie mu GKS -owi. Oka zu je się jed nak, je śli wziąć
pod uwa gę ten wskaź nik, że wię cej niż po ło wa ob sza ru miej skie go Ka to wic
za własz czo na zo sta ła przez zwo len ni ków cho rzow skie go „Ru chu”. 

Pod su mo wu jąc. Na przy kła dzie klu bu „Ruch” Cho rzów i je go spo łecz ne go
oto cze nia (krę gi ki bi ców klu bu – od we wnętrz ne go: ul tra sów, do ze wnętrz ne go:
sym pa ty ków) sta ra łem się po ka zać nie któ re z pa ra dok sów two rze nia się i ma ni -
fe sto wa nia po no wo cze snej toż sa mo ści, przy czym w grę wcho dzi ła tu pew na,
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szcze gól na for ma toż sa mo ści re gio nal nej. Eks po no wa ne są w niej ele men ty bie -
gu no wo zre de fi nio wa nej tra dy cji klu bu – pol ski „Ruch” (kie dy klub po wsta wał)
ver sus Ruch Cho rzów Obe rschle sien (dzi siaj). Kon stru owa na jest przy tym owa
for ma toż sa mo ści wbrew do mi nu ją cym ten den cjom uni fi ka cyj nym. I to tak, gdy
idzie o klu bo wą ka drę, two rzo ną przez gra czy z ca łej Pol ski, a tak że z in nych
kra jów, a na wet kon ty nen tów; nie zaś, jak przed ro kiem 1989 – pra wie wy łącz -
nie z au to chto nów; jak i w przy pad ku gru py ki bi ców „nie bie skich” – w żad nym
sen sie nie ho mo ge nicz nie ślą skiej, a sta le (i co raz sil niej) ma ni fe stu ją cej swo ją
„ślą skość”. Gru pa ta in stru men ta li zu je em ble ma ty zre de fi nio wa nej toż sa mo ści
klu bu w funk cji zróż ni co wa nia spo łecz ne go lub qu asi -et nicz ne go i sym bo licz -
nych po dzia łów spo łecz nych, w tym po dzia łu prze strze ni miej skiej. 
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Silesian „Ruch” – Postmodern Meanders of Regional Identity 
(Case of a Football Club and its Social Surroundings)

Summary

The social background of „Ruch” Chorzów sports club with its concentric semi-
institutional structure (from ultras via supporters to sympathizers) manifests
symbols/signs understood in a very specific way. They emphasize Silesian separateness
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referring in different ways to the redefined identity of the Silesian club. It happens so
in the situation when social and cultural indexes of this identity are gradually
disappearing – fewer and fewer players in the team are Silesian homegrown of “Ruch”
Chorzów, the football squad being based to a growing extent on “newcomers”. The
process of disappearance of Silesian identity indexes – such as place of birth (of players
and their parents) or ability to communicate in Silesian dialect – both among the players
and the supporters is accompanied by redefinition and instrumentalization of the
Silesian identity also as an element of space division/closure in Silesian cities. “Ruch”
offers then, in many cases, flexible, symbolic dimension which can be redefined and
modified so freely, that it can take the forms distinctly contradictory to tradition. It
doesn’t mean that the manifestations of the Silesian identity shown in the article are
suspended in the social vacuum. However, using quasi-traditional forms they describe
and express new, postmodern reality, stressing particularly (and aggressively) the
element of diversity.

Key words: Upper Silesia, identity, dialect, stranger-familiar, social space.
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