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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Województwo katowickie i śląskie 
w trzech dekadach transformacji (1989–2019)1

Ani Elizjum, ani Hades

Pochwała Arystotelesa

Trzy dekady w funkcjonowaniu regionu to naprawdę niewiele, zważyw-
szy na jego wielowiekową historię, lecz w życiu mieszkańca to dostatecznie 
dużo, aby podjąć próbę bilansu. Ten typ rozrachunku z natury rzeczy nie 
jest, bo nie może być, pełny, i to z wielu powodów. Kluczową rolę odgry-
wają tutaj ograniczenia kompetencyjne autorów opracowania. Tekst dotyczy 
przede wszystkim aspektów społecznych regionalnych metamorfoz. Wszak 
łacińskie socius oznacza zawsze to, co dotyczy grup społecznych, zbiorowoś- 
ci i wspólnot. Ale nawet w takich przypadkach opis jest niepełny. To w isto-
cie, posługując się metaforą, lapidarium socjologiczne, eksponujące przede 
wszystkim najważniejsze zjawiska, procesy i postacie zmian w wymiarze 
dwóch województw: katowickiego, a następnie śląskiego, oraz części Górne-
go Śląska przynależnej temu województwu. Cezury są tutaj dwie – 1989 r., 
otwierający demokratyzację państwa, w tym również regionu, oraz 2019 r., 

1 Artykuł, który publikujemy, ma formę eseju socjologicznego. Nie ma w nim zatem 
przypisów, odsyłaczy i bibliografii.
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w którym odbyły się obchody trzydziestolecia pierwszych częściowo wol-
nych wyborów. W tym samym roku miały miejsce kolejne, w pełni wolne, 
wybory parlamentarne podsumowujące w istocie nie tylko zmiany w kraju, 
lecz także w regionie, w tym czteroletnie rządy Zjednoczonej Prawicy. Roz-
poczęła ona właśnie drugą kadencję, chociaż w trudniejszych warunkach – 
w izbie wyższej Parlamentu (Senat) większość zdobyła dotychczasowa opo-
zycja. Obserwując zmiany na szczeblu centralnym i odnosząc je do sytuacji 
województwa śląskiego, można wyrazić przekonanie, że nie mają racji ci, 
którzy twierdzą, że transformacyjne dziesięciolecia to okres całkowitego re-
gresu regionu, ani ci, którzy eksponują jedynie sukcesy tego czasu. W rze-
czywistości, używając języka mitologicznego, region nie jest Elizjum, czyli 
krainą wiecznej szczęśliwości, ani cmentarzyskiem przywołującym na myśl 
ponury Hades. Prawda, jak zazwyczaj, lokuje się pośrodku, tak jak chciałby 
tego mistrz antycznej filozofii – Arystoteles. Region odnotował bowiem wie-
le sukcesów związanych z unowocześnianiem gospodarki, kultury, ekologii, 
ale poniósł w tych samych dziedzinach również porażki. 

Bezpardonowa diagnoza: 1989–1990

Już na samym początku polskiej i regionalnej transformacji socjologowie 
otrzymali możliwość wglądu do niezałganych, choć wciąż jeszcze szczątko-
wych, danych statystycznych. Uzmysłowiły one skalę deformacji regionu 
w czterech przynajmniej wymiarach: społecznym, ekonomicznym, ekolo-
gicznym i wreszcie politycznym. W dwóch pierwszych poruszająca okaza-
ła się informacja, że w górnictwie węgla kamiennego, na tym niewielkim 
skrawku polskiej ziemi, pracowało ponad 400 tys. osób. W tym samym 
czasie branża ta w Republice Federalnej Niemiec, w Wielkiej Brytanii czy 
Francji poddawana była od lat radykalnej reformie, zmniejszającej koszty 
wydobycia i zatrudnienia. Bliższa analiza górniczych statystyk ujawniła, że 
na hajerskich listach płac widnieli piłkarze górniczych klubów, atleci wystę-
pujący w kopalnianych barwach, a nawet personel domów wczasowych. 
W skali regionu oczywista stała się wówczas nadreprezentacja klasy robot-
niczej, z przypisaną jej misją rozwoju cywilizacyjnego, przy jednocześnie 
skromnym udziale inteligencji i intelektualistów w strukturze społecznej. 
Poruszający był także niski wskaźnik uczniów kończących szkoły średnie 
i przystępujących do egzaminów maturalnych (18,9%). Mówiąc wprost – był 
on dwukrotnie niższy niż w innych aglomeracjach Polski. Wtedy też pojawi-
ły się pierwsze publikacje dotyczące rejestrowanego bezrobocia w regionie, 
zjawiska nieznanego w księżycowej ekonomii realnego socjalizmu.
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Gospodarka przede wszystkim?

Od początku regionalnych przeobrażeń wiadomo było, że radykalnej 
zmianie ulec musi dotychczasowa wspólnota gospodarowania oparta na 
górnictwie węgla kamiennego i hutnictwie. To przekonanie wcale nie było 
oczywiste – i nie jest także dzisiaj – wielu przedstawicieli władz zakłada-
ło, że Górny Śląsk na zawsze pozostanie przemysłowym sercem Polski i jej 
industrialną opoką. Wtedy też opisano skutki kilkuwiekowej eksploatacji 
surowców naturalnych, skalę ekologicznych zniszczeń i degradacji terenów 
przemysłowych. Okazało się na przykład, że w regionie zalega ponad mi-
liard ton szkodliwych odpadów poindustrialnych ulokowanych na hałdach, 
o których Franciszek Starowieyski powiadał, że świadczą o tym, iż zdarzył 
się w XIX w. wielki wybuch przemysłu i taki właśnie pejzaż stworzył. „Hał-
dy – dodaje on – tak jak katedry, zamki należą już do zabytków. Przed 
Piekarami znalazłem cudowne miejsce, tam ostały się hałdy z huty metali, 
kolorowych, jest tam przepiękna szlaka wymieszana z żużlem. Piękne hał-
dy, intensywnie czerwone, ze wspaniałą strukturą spękań, małymi grotami. 
Dookoła tych hałd wytworzył się dziwny mikroklimat, dziwna rozbuchana 
flora. Na przedmieściach Katowic były wełnowieckie hałdy – nieduże, lano 
je na gorąco. Wyglądały jak skały ulubione przez chińskich malarzy epo-
ki Kang-Szi. Były to ażurowe formy z prześwitami, jakieś pnącza się tam 
snuły, zielska. Hałdy były szaro-czarno-brązowe. Swego czasu namawiałem 
swojego byłego teścia – powiada dalej F. Starowieyski – który był tutaj ar-
chitektem miejskim, aby zachować te hałdy jako rzeźby. Niestety, te hałdy 
wyrównano”. 

Do świadomości mieszkańców dotarły też doniesienia o złowróżbnej oło-
wicy prenatalnej, czyli podwyższonym poziomie ołowiu w ciałach nienaro-
dzonych dzieci i ich matek. Ale te katastroficzne doniesienia nie mogą zni-
welować równoległych przekazów pozytywnych. Województwo katowickie 
(dzisiaj śląskie) należało, i należy, do najlepiej rozwiniętych cywilizacyjnie 
obszarów państwa. Świadczy o tym m.in. fakt, że było i jest nasycone dobry-
mi drogami, trakcją kolejową, tramwajową i autobusową. Prężnie rozwija się 
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. W regionie miesz-
ka coraz więcej ludzi o wysokim kapitale profesjonalnym, dobrze wykształ-
conych, o wysokim zasobie wiedzy podręcznej. W początkach transformacji 
ważnym zdarzeniem było przebudzenie etnicznych Górnoślązaków, którzy 
jęli organizować się społecznie i kulturowo. To właśnie wtedy publicznie 
objawiły się ruchy mniejszości niemieckiej, Ruch Autonomii Śląska, i lokal-
ne organizacje skupiające ludność autochtoniczną, a współczesna tożsamość 
regionalna stała się ważniejszym tematem rozważań miejscowych, chociaż 
nie wyłącznie, akademików.
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Regionalne megatrendy

Od pierwszych lat krajowej i regionalnej transformacji zarówno rząd 
centralny, jak i władze regionalne zdefiniowały kluczowe kierunki zmian. 
W wymiarze społecznym podkreślono konieczność budowy społeczeństwa 
obywatelskiego, unieśmiertelnionego przez Arystotelesa, Cycerona i Hegla, 
a opartego na tolerancji wobec innych: seksualnie, etnicznie, religijnie i raso-
wo. Temu projektowi zmian towarzyszyło przekonanie, że należy zabiegać 
o uczestnictwo jak największej liczby obywateli w podejmowanych prze-
obrażeniach. A wszystko to miało być oparte na społecznej tolerancji, zaufa-
niu i przejrzystości życia publicznego. Nie trzeba dodawać, że wiele z tych 
założeń, o idealistycznym charakterze, się nie spełniło. Poziom uogólnio-
nego zaufania Polaków jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej i od 
lat nie możemy się doczekać zasadniczej zmiany w tym zakresie. Z badań 
CBOS w 2018 r. (nr 35) wynika, że 22% Polaków uważa, że można ufać 
większości ludzi, ale 76% wykazuje daleką ostrożność i podejrzliwość wobec 
innych. W systemie gospodarczym założono, że celem jest solidna gospodar-
ka rynkowa, oparta na kapitalistycznym bilansie popyt – podaż i przekona-
niu, że towar ma taką cenę, jaką w swobodnym przetargu gotów jest zapła-
cić za niego nabywca. Nie trzeba dodawać, że niektóre sektory gospodarki 
regionalnej wciąż pozostają poza rachunkiem ekonomicznym, a przypadek 
górnictwa węgla kamiennego jest tutaj wyraźny. „Pudrowanie” węgla, a nie 
rzeczywiste zmiany w branży, daje komfort rządzenia w regionie i sprawia, 
że władztwo w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie staje się spokojniej-
sze. Równoczesne zapewnianie przedstawicieli władz, że polska gospodarka 
(energetyka) będzie jeszcze przez wiele lat opierała się na węglu gwarantuje 
spokój w regionie. To wzajemne uspokajanie jest dalekie od rzeczywistych 
potrzeb i wyzwań, jakie stawia współczesność przede wszystkim w kon-
tekście ekologii. W tym wymiarze oczywista stała się sanacja regionalnego 
środowiska przyrodniczego, przez dekady zaniedbywanego i w istocie ruj-
nowanego. Pojawiły się również, na początku transformacji, ważne żądania 
rozwoju zrównoważonego, opartego w pierwszej kolejności na wykorzysta-
niu odnawialnych źródeł energii, przy jednoczesnym szacunku dla zasobów 
o nieodnawialnym charakterze. Bezpowrotnie traconych. Wtedy też ekspo-
nowano, zgodnie z doświadczeniami dawnych obszarów przemysłowych 
poddanych radykalnej przebudowie, konieczność rozbudowy sektora usług, 
ograniczającego dominację tradycyjnej industrii. Chodziło zarówno o usługi 
o tradycyjnym charakterze, jak i e-services świadczone drogą sieciową. Z jed-
nej zatem strony zmianie nie uległa rola krawca, fryzjera czy kosmetyczki, 
z drugiej jednak strony niezwykle szybko rozwijać zaczął się internetowy 
handel, telepraca, edukacja sieciowa czy nawet sieciowa medycyna. I wresz-
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cie, w systemie politycznym i tym krajowym, i tym regionalnym śmiało za-
dekretowano budowę demokracji, przy jednoczesnej decentralizacji upraw-
nień ze szczebla centralnego na lokalny, wspierany paralelnym procesem 
decentralizacji finansów. Dzisiaj już wiemy, że ten właśnie cel realizowany 
jest z mozołem i licznymi porażkami. Owszem, cesja władzy z instytucji 
centralnych na lokalną postępuje, ale nie towarzyszy jej stosowny przepływ 
finansów – finansowanie edukacji ze środków samorządowych jest tutaj do-
skonałym przykładem. Mówiąc skrótowo, decentralizacji władzy nie towa-
rzyszy dostateczna decentralizacja finansów, co w efekcie może prowadzić 
do obniżenia roli samorządu w regionie. 

Rezultaty trzech dekad 

W bilansie transformacyjnym trzech dekad trudno nie odwołać się do 
socjologicznych badań prowadzonych w 1991 r. wśród mieszkańców Kato-
wic. Były one pod każdym względem przełomowe. Mieszkańcy stołecznego 
ośrodka regionu, odnosząc się z szacunkiem do tradycyjnych przemysłów, 
przedstawili czytelne projekcje co do przyszłych losów miasta. Podkreślili 
przede wszystkim, że Katowice winny stać się ważnym ośrodkiem kultu-
ry z bogatym zapleczem instytucjonalnym w tym zakresie. Dzisiaj wiemy, 
że ta obywatelska wizja się ziściła – Muzeum Śląskie, Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego Radia, Centrum Kongresowe ulokowane obok kato-
wickiego Spodka to zestaw ikoniczny, ilustrujący skalę zmian i przeniesienia 
punktu ciężkości z przemysłu na – nazwijmy to tak – przemysły kultury. 
Należy również pamiętać o dobrze prosperującym Teatrze Śląskim im. Sta-
nisława Wyspiańskiego czy znanych w całej Polsce plenerowych festiwalach 
i koncertach w Dolinie Trzech Stawów. W transformacyjnych dziesięciole-
ciach nastąpiły także zasadnicze zmiany w strukturze społecznej regionu. 
Do starych gett biedy dołączyły nowe, ulokowane zazwyczaj w pobliżu li-
kwidowanych zakładów przemysłowych, kopalni i hut dobrodziejek. Ale 
jednocześnie pojawiły się enklawy zamożności, obwarowane i ogrodzone 
osiedla nieznane w realnym socjalizmie. Ich mieszkańcy są przekonani, że 
bramy, ochrona i kamery zagwarantują spokojną konsumpcję nagromadzo-
nych dóbr i bezpieczną egzystencję. To przekonanie iluzoryczne, albowiem 
najbardziej nawet wyrafinowane systemy społecznej izolacji i dystansu nie 
pozwolą na kompletnie nieskrępowane życie mieszkańców i członków ich 
rodzin. Trudno też ukrywać, że te ostatnie w całym regionie ulegają za-
sadniczej zmianie. Wprawdzie rodziny tradycyjne, oparte na związku mał-
żeńskim, konkordatowym czy świeckim, stanowią przeważającą większość 
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związków, lecz trudno nie zauważyć, że nawet w najbardziej tradycyjnych 
rewirach śląskich zwiększa się liczba kohabitacji, konkubinatów, partnerstw 
homoseksualnych czy kompletnie nowych związków, takich jak DINKS czy 
LAT. Ten pierwszy skrótowiec pochodzi od angielskich terminów Double In-
come No Kids. Czyli podwójny dochód radośnie konsumowany, ale bez posia-
dania potomstwa. Ten drugi z kolei to związek ludzi mieszkających osobno, 
często z wielu powodów: braku mieszkania, niedostatecznych dochodów 
czy po prostu wygody. W transformacyjnym bilansie trudno jest pominąć 
nowe, a może raczej skrywane przez lata autoidentyfikacje, zwłaszcza zwią-
zane z mniejszością niemiecką i Ruchem Autonomii Śląska. Nie bez znacze-
nia są tutaj dane z dwóch ostatnich Spisów Powszechnych Ludności i Miesz-
kań (2002, 2011), pokazujące wzrost liczby obywateli regionu deklarujących 
swoją tożsamość narodową w kategoriach śląskich. Oczywiście, nie można 
zapominać, że to absolutna mniejszość w województwie, ale respektowa-
nie tej grupy jest miarą demokratyzacji kraju i poszczególnych jego części. 
Z tym zagadnieniem związana jest również troska o uznanie śląskiej godki 
za język regionalny. Status ten oznacza ułatwienie w kultywowaniu języka, 
gdyż wiąże się z budżetowym wsparciem. Ten status uzyskała kaszubszczy-
zna, co w warunkach śląskich budzi poczucie niezawinionego upośledze-
nia. Nie tylko z powodu asymetrii liczby osób deklarujących przynależność 
kaszubską i śląską. Warto przy okazji wspomnieć o rewindykacjach toż-
samościowych mieszkańców Zagłębia, dystansujących się – co zrozumiałe 
z powodów historycznych, ekonomicznych i kulturowych – od Górnoślą-
zaków. W tym kontekście nie należy zapominać o Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii (GZM), która skupia 41 miast i gmin o łącznej powierzchni  
2,5 tys. km2. Powierzchnię tę zamieszkuje 2,3 mln ludzi. Działa tu 240 tys. 
firm i przedsiębiorstw, które wytwarzają 8% PKB Polski. GZM jest pierw-
szą metropolią w Polsce, która rozpoczęła realizację swoich zadań 1 stycz-
nia 2018 r. Nie można zapominać, że górnictwo i przemysł ciężki, chociaż 
nadal bardzo ważne dla regionu, uległy zmianie. W 2018 r. w kopalniach 
wciąż pracowało ponad 83 tys. osób. Wydobycie węgla spada, ale rosną jego 
koszty. I chociaż ostatnio kopalnie notują zysk, to przecież nie o pienią-
dze tutaj przede wszystkim chodzi. Świat odchodzi od węgla, gdyż emisja 
CO2 związana z jego spalaniem jest coraz droższa. A właśnie rządzący RP 
ogłosili, że polska energetyka będzie nadal opierała się na węglu. W części 
importowanym z Rosji. Wyłączenie się Polski z neutralności klimatycznej 
Unii Europejskiej to zło, a nie jak głoszą rządzący – sukces Premiera. Wciąż 
będziemy dotknięci smogiem, który przyczynia się do śmierci ok. 50 tys. Po-
laków rocznie. Takie są mroczne fakty. I nie chodzi tutaj wyłącznie o Górny 
Śląsk, ale o politykę państwa, która w poważnym stopniu odbija się echem 
w regionie. Umilkły głosy sugerujące potrzebę zamykania kopalni, chociaż 
przez kilka lat takie działania miały miejsce. Wówczas likwidację i reduk-
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cję miejsc niwelowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która wciąż 
gwarantuje finansowy spokój tysiącom ludzi, ale trudno nie zauważyć, że 
w tych atrakcyjnych inwestycyjnie terenach ulokowały się przede wszystkim 
– choć nie wyłącznie – firmy motoryzacyjne, produkujące towary masowe, 
samochody i ich komponenty. Niektórzy mówią wprost, że strefowe przed-
siębiorstwa to montownie, oparte na taniej, a jednocześnie dobrze przygoto-
wanej sile roboczej. Zapewne tak jest, ale póki strefą szerzej nie zainteresują 
się właściciele najbardziej wyrafinowanych technologii, trzeba polubić to, co 
się ma, a nie to, co chciałoby się w tej przestrzeni mieć. Gdzieś w coraz bar-
dziej odległym miejscu – przy okazji rocznic i jubileuszów – przypominana 
jest tragedia i jednocześnie trauma związana z Kopalnią Wujek – obchodzili-
śmy 38. rocznicę tych smutnych wydarzeń – oraz śmiercią dziewięciu górni-
ków, broniących swojego miejsca pracy. Dobrze się stało, że po latach zapadł 
wyrok sądowy w sprawie jednego ze strzelających do górników, dający, tak 
można sądzić, poczucie katharsis zainteresowanym mieszkańcom regionu. 
W bilansie regionalnych zysków i strat nie można zapomnieć o potrzebie 
poważnej debaty o koniecznej reindustrializacji regionu. Nie chodzi tutaj 
o nowo wznoszone kopalnie węgla kamiennego czy huty, ale o przedsię-
biorstwa zatrudniające absolwentów szkół wyższych województwa, anga-
żujących elastyczne i kreatywne umysły, często szukających dzisiaj swoich 
szans w emigracji do dużych miast Polski, Europy i świata. A zatem – jak 
mawiał Konfucjusz – lepiej rozpalić ogarek niźli przeklinać ciemności. Wy-
soce niedoskonały opis górnośląskich metamorfoz ostatnich trzydziestu lat 
każe się zastanowić nad przyszłością regionu w kontekście jego tożsamości. 
Czy przeobrażenia podyktowane głównie wejściem Polski w system świa-
towy pozwolą zachować regionalną tożsamość Górnego Śląska, ale również 
innych regionów z ich przez stulecia ukształtowanym i kultywowanym ko-
lorytem? 

Wokół regionalnej tożsamości Górnego Śląska – 
na zakończenie

Od ponad trzech dekad w polskim dykursie publicznym ma miejsce 
mniej lub bardziej ekspresyjny spór na temat tożsamości regionalnej Górnego 
Śląska, ulokowanego częściowo w granicach województwa śląskiego. Dys-
kusja jest istotna, ponieważ dotyczy ważniejszego regionu Polski zarówno 
w kontekście historycznym, jak i współczesnej Polski. Górny Śląsk był sceną, 
na której zmagały się geograficzne, ekonomiczne i historyczne siły tworzące 
nowoczesną Europę. Był drugim pod względem znaczenia, obok Zagłębia 
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Ruhry, obszarem przemysłowym najpierw Prus, a później zjednoczonych 
Niemiec. Tutaj zainstalowano jedną z pierwszych na kontynencie maszyn 
parowych, tutaj też przygotowano krem nivea, wynaleziono prysznic, wcześ- 
nie uruchomiono tramwaje, tutaj także notowano powszechny alfabetyzm, 
a dwunastu mieszkańców historycznego Śląska nagrodzono Nagrodą Nobla 
w dziedzinie fizyki, chemii czy ekonomii. Współczesny górnośląski pejzaż 
uzupełniają wysoki poziom infrastruktury (autostrady, drogi, transport, te-
lekomunikacja) i infostruktury (infostrady, sieci światłowodowe). Równo-
cześnie jednak Górny Śląsk to region pogranicza kulturowego, ulokowany 
peryferyjnie i kresowo wobec centrów polityczno-administracyjnych, z wy-
raźną świadomością społecznej odrębności, przełamującej się w tożsamości 
regionu. Jej podstawę stanowi kulturowa i polityczno-ekonomiczna prze-
szłość regionu, której charakterystyczną cechą jest zderzenie kilku systemów 
aksjologicznych i normatywnych, z których wyłonił się współczesny obraz 
Górnego Śląska ze spektakularnym zróżnicowaniem kulturowym. Dzisiaj to 
region kontaktu różnych kultur otwarcie manifestowanych przez mniejszo-
ści narodowe i etniczne – społeczność śląska oraz mniejszość niemiecka. Taki 
obraz regionu łączy w sobie zarówno płaszczyzny tradycyjnego rozumienia 
tożsamości – przywiązanie do terytorium i silnej tradycji dziejowej, jak i bę-
dące efektem współczesnych procesów globalnych, które coraz wyraźniej 
zmierzają do unieważnienia terytorium, tworząc w zamian silne więzi w sfe-
rze symbolicznej. Współczesne procesy globalne decydują, że tożsamość jest 
w ciągłym procesie stawania się, a tym samym coraz wyraźniej zyskuje cha-
rakter inkluzyjny. W takim ujęciu tożsamość regionu śląskiego przejawia 
się przede wszystkim w potencjale mieszkańców, którzy swoją biografią 
tworzą specyfikę regionu. To oni podejmują rozmaite działania zmierzające 
do umocnienia śląskiej tożsamości, jak chociażby walka o uznanie mowy 
śląskiej za język regionalny czy działalność Ruchu Autonomii Śląska. Współ-
czesna dyskusja o śląskiej tożsamości trwa od lat dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku, a związana jest z konfrontacją centralistycznego modelu za-
rządzania społeczeństwem z modelem opartym na akceptacji regionalnych 
odmienności. Powstało wiele organizacji, towarzystw i ruchów społecznych, 
których wspólną ideą stała się dbałość o powrót do śląskiego ethnos. Istotą 
ludzi identyfikujących się jako Ślązacy jest dbałość o kulturę i tradycję gór-
nośląskiego regionu, rozpoczynając od zabiegów zmierzających do uznania 
Ślązaków za mniejszość narodową, a ich mowę za język regionalny. Dyspu-
ta i spory trwają i angażują nie tylko polityków, lecz także językoznawców, 
antropologów, socjologów i politologów. Współczesna tożsamość Górnego 
Śląska, charakteryzująca się swoistym dynamizmem podyktowanym wymo-
gami systemu światowego, występuje zarówno w trudnej i zawiłej pamięci 
historycznej regionu, jak i wszelkich działaniach, których celem jest współ-
czesna manifestacja górnośląskiej specyfiki w kontekście kulturowo-spo-
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łecznym, ale także gospodarczym i politycznym. Jesteśmy więc świadkami 
troski o zachowanie kulturowej różnorodności, wynikającej z zamieszkują-
cych region mniejszości etnicznych i narodowych. W kontekście regionalnej 
tożsamości nie możemy zapominać o wyjątkowym krajobrazie Górnego Ślą-
ska z czerwonymi familokami i szybami kopalnianymi, które coraz częściej 
przeobrażają się w symbole centrów handlowych (Silesia City Center) czy 
muzeów (Muzeum Śląskie). Ważnym aspektem jest śląska religijność, regio-
nalni bohaterowie i artyści czy tradycyjna kuchnia śląska. Ale Górny Śląsk to 
również wciąż silny region gospodarczy i ekonomiczny Polski, który przez 
dekady poddawany jest mniej lub bardziej głębokim przeobrażeniom. Tak 
więc specyfika regionu, który opisujemy, przełamuje się w wielu płaszczy-
znach życia. Równocześnie tworzy silne poczucie wspólnoty, które trwa 
pomimo wielopoziomowych przeobrażeń i wymuszonych logiką procesów 
globalnych zmian.
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The former Katowice Voivodeship and the current Silesian Voivodeship
during three decades of transformation
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Summary

Three decades in a given region’s functioning does not seem much when we take 
into account its centuries-long history. Yet, it is long enough when we attempt to balance 
its cost and benefits in the lives of inhabitants. During the period in question the region 
had a lot of success connected with upgrading its economy, culture, ecology, but it also 
suffered some defeats in these fields. Among the most important achievements are the 
development of communication infrastructure with Katowice-Pyrzowice Airport and also 
the infostructure (such as information superhighway, fibre-optic network). The structure 
of inhabitants has also undergone a noticeable change. The proportion of highly educated 
people and those of high professional capital is ever greater. Indigenous Upper Silesians 
are well visible as they started to organise themselves socially and culturally. The city of 
Katowice, at the same time, became an important cultural centre, not only of the region, 
but also of Poland. However, the region is struggling with industry sectors which fall 
short in terms of profitability. The process of re-establishing civil society in the region is 
also a slow one. What is more, the environmental protection still remains a big problem.   
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