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Zygmunt Woźniczka

Górny Śląsk jako region wielu granic - uwagi historyka
Nie wnikając w etymologię słowa "granica", na potrzeby niniejszego artykułu
rozumiem granicę jako granicę państwową, narodową i kulturową. Górny Śląsk był obszarem,
gdzie zmieniały się przez wieki granice polityczne i kulturowe. Kryzowały się tutaj wpływy
Niemiec, Czech i Polski, a granice polityczne nie zawsze pokrywały się z kulturowymi i
narodowymi. W wieku XIX, a przede wszystkim XX, ziemie te zaczęły jeszcze rozdzierać
nacjonalizmy[1]. Obok rywalizacji nacjonalizmów dokonywał się proces asymilacji z jednym
lub z drugim narodem, co było efektem koegzystencji w ramach małych społeczności
lokalnych czy tez oddziaływaniem struktur państwowych na żyjącą na tym terenie
społeczność. Walka toczyła się o pozyskanie elementu indyferentnego jeszcze narodowo, ale
nadal bardzo licznego. Nacjonalizm niemiecki i polski zawłaszczały go dla swego narodu[2].
Na początku XX wieku doprowadziło to do powstań śląskich oraz zbrojnego konfliktu
polsko-czeskiego. W wyniku tych wydarzeń w okresie międzywojennym Górny Śląsk był
rozdarty między Niemcy, Polskę i Czechosłowację (Zaolzie). Niemniej jednak nadal żyli tu
obok siebie Polacy, Niemcy, Czesi i Żydzi. Np. w latach dwudziestych, utrzymał się
niemiecki charakter Skoczowa, Cieszyna i Bielska, jak i okolicznych wsi. W Bielsku
znajdował się znany niemiecki teatr, opera i operetka i niemieckie gimnazjum.. Jeszcze w
latach dwudziestych podobny teatr znajdował się w Cieszynie, jak i niemieckie gimnazjum.
Wiele gwiazd opery i operetki wiedeńskiej gościły w Bielsku, Cieszynie[3]. W "Przewodniku
po województwie Śląskiem" z 1924 roku tak pisano o Bielsku: "Jeszcze dotychczas
polonizacja miasta nie postąpiła tak szybko, jak miast poznańskich, gdyż Niemcy są tu
żywiołem osiadłym, a nie tylko napływowym. Ulice mają nazwy polsko-niemieckie i język
niemiecki słyszy się często na ulicy"[4].
Rządy w Berlinie, Warszawie i Pradze prowadziły politykę zmierzającą do związania
należącej do nich części ziemi śląskiej z resztą kraju, także w formie autonomii[5]. Niemniej
jednak mniej lub bardziej konsekwentnie dążyły do tego, by granica państwowa pokrywała
się z narodową czy kulturalną (w Polsce wojewoda Michał Grażyński). Pojawiały się zatem
takie zjawiska, jak germanizacja czy czechizacja, a także polonizacja[6]. Nadal toczyła się
walka o pozyskanie wciąż bardzo licznego elementu indyferentnego narodowo. Nacjonalizmy
niemiecki, polski, ale i czeski, zawłaszczały ów element na rzecz swych narodów[7].
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Procesom tym towarzyszyły przemieszczenia ludnościowe. Ślązacy optujący za opcją polską
wyjeżdżali na tereny przyznane Polsce, natomiast z terenów przyznanych Polsce wyjeżdżali
Niemcy[8].
II wojna światowa przyspieszyła wspomniane procesy i nadała im często dramatyczny
wymiar, Górnoślązacy bowiem często czynnie występowali po stronie polskiej lub
niemieckiej. Niemcy głosili, że wracają na Górny Śląsk po 17 latach "polskiej okupacji"[9].
Jedni Ślązacy walczyli w kampanii wrześniowej w obronie Katowic, ale i Lwowa,
potem w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a inni w szeregach Wehrmachtu. Tylko do
listopada 1943 roku wcielono do Wehrmachtu 250 tys. Górnoślązaków. W czasie wojny ok.
40 tys. z nich przeszło do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie czy do armii gen. Zygmunta
Berlinga w ZSRR (tych ostatnich było jednak tylko ok. 3 tys.). Była to bardzo jednoznaczna
deklaracją na rzez polskości, często okupiona ofiarą śmierci[10]. Cały obszar Górnego Śląska
znalazł się w obszarze III Rzeszy. Obok dominacji niemieckiej państwowości, doszło do
dominacji Niemców i niemieckiej kultury. Połączone to było z czystkami etnicznymi oraz z
niszczeniem żywiołu polskiego i żydowskiego. Ślązacy byli zmuszeni do przyjęcia
niemieckiej listy narodowościowej, co najczęściej, jak już wspomniano, wiązało się z
wcieleniem do Wehrmachtu. Zabroniono na tym terenie mównic po polsku, zniszczono
polską inteligencje napływową. Jednocześnie na ten teren sprowadzono setki tysiące
więźniów obozów koncentracyjnych, jeńców wojennych i robotników przymusowych. Przy
każdym większym zakładzie pracy był jakiś obóz. Ludzie ci siłą rzeczy mówili w swoim
języku. Mimo wysiłków hitlerowców granica państwowa nie pokrywała się z granicą
narodową i kulturową. Górny Śląsk był w granicach III Rzeszy, co jednak nie znaczyło, że
mieszkali tutaj sami Niemcy, jak chciały to czynniki oficjalne.
Po 1945 roku sytuacja uległa zmianie. Górny Śląsk, za wyjątkiem Zaolzia, stał się
częścią Polski. Przestał być ziemią graniczna w sensie państwowym, niemniej jednak
pozostały granice narodowe i kulturowe, bowiem zachowany został z niewielkimi zmianami
układ ludnościowy z czasów wojny. Na tym terenie pozostała nadal duża grupa ludności
niemieckiej, która nie zdążyła się ewakuować przed nadciągającą Armią Czerwoną. W
pierwszych powojennych miesiącach dała o sobie znać wyraźna różnica w podejściu do
ludności niemieckiej, jak i autochtonicznej ze strony Sowietów i Polaków. Początkowo w
całym regionie powstały Sowieckie Komendantury Wojenne, które na ziemiach należących w
przed wojną do Niemiec korzystały z pomocy przedstawicieli miejscowej, w większości
niemieckiej ludności, deklarującej lojalność i przekonania komunistyczne. Zachowano
struktury dawnej administracji, nazwy miejscowości, ulic oraz posługiwano się językami
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niemieckim i rosyjskim, w których wydawano też oficjalne zarządzenia. Sowieci zgodzili się
ponadto na tworzenie w Bytomiu, Zabrzu czy Gliwicach Komitetów "Wolnych Niemiec"[11].
Natomiast władze polskie od samego początku dążyły do "likwidacji wszelkich śladów
okupacji niemieckiej i dla zamanifestowania polskości Śląska". Mówił o tym już 29 stycznia
1945 roku Aleksander Zawadzki mianowany pełnomocnikiem Rządu Tymczasowego na
województwo śląskie[12]. Polityka ta zyskała oparcie społeczne wśród ludności polskiej,
często przyjezdnej, w tym przede wszystkim działaczy Polskiego Związku Zachodniego[13].
Prowadzono ją odgórnie w ramach postępowań zwanych rehabilitacją i weryfikacją[14].
Wspomniane działania połączone z repolonizacją, w której wyniku nie tylko zakazano mówić
po niemiecku, ale też likwidowano niemieckie napisy w miejscach publicznych, w tym na
cmentarzach, ścigano właścicieli lokali, w których śpiewano niemieckie piosenki czy
używano podstawek pod piwo z niemieckimi napisami. "Szarych" obywateli zmuszano do
zmiany niemiecko brzmiących imion i nazwisk[15]. Ludzi uznanych za Niemców spotkały
różnego rodzaju represje: deportacje do ZSRR, umieszczenie w obozach pracy czy
przymusowe wysiedlenie do Niemiec[16]. Terror i strach stały się trwałymi elementami
śląskiej codzienności w pierwszych latach po zakończeniu wojny, dotykając nie tylko
Niemców[17].
Szczególnie brutalna forma łamania wszelkich granic były obozy pracy[18].
Szczególnie okrutny był obóz NKWD w Toszku powstały na przełomie kwietnia i maja 1945
roku na miejscu niemieckiego obozu jenieckiego. Według szacunkowych danych w obozie
przebywało około 4500-4600 osadzonych przede wszystkim z Drezna, Budziszyna i
Wrocławia. Z tego do końca listopada 1945, tj. do likwidacji obozu, co najmniej 3300 zmarło
oraz 975 zwolniono. Urzędy Bezpieczeństwa tworzyły obozy, które były zarówno obozami
przesiedleńczymi, jak i obozami pracy. Osadzano tam Niemców, volksdeutschów, osoby
posądzane o zdradę, ale też działaczy polskich organizacji niepodległościowych. Dominowała
tam masa ludzi przypadkowych, Niemców i Ślązaków, których jedyną winą była tylko
narodowość. Często wystarczył donos na Niemca, aby trafić do obozu. Gdy była duża liczba
zatrzymanych w komendach UB formowano ich w szeregi, a potem pod konwojem pieszo
prowadzono przez centra śląskich miast do obozów. Miały one izolować zbrodniarzy
wojennych i wszelkie "wrogie elementy". Ważny też był element zemsty i chęć rabunku.
Przede wszystkim jednak obozy miały dostarczać niewolniczej siły roboczej do kopalni i hut.
I dostarczały, co zresztą regulowały specjalne umowy podpisane między Centralnym
Zarządem Przemysłu Węglowego a Wydziałem Więziennictwa i Obozów Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach.
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Największym był Centralny Obóz Pracy w Jaworznie, który powstał już w końcu
lutego na terenie niemieckiego podobozu KL Auschwitz. Razem w z jego podobozami
przebywało tam tysiące więźniów. Szacuje się, że zamordowano tam przez cały okres
istnienia obozu, tj. do połowy lat pięćdziesiątych ok. 6 tys. Obóz w ŚwiętochłowicachZgodzie istniał od marca do listopada 1945 roku, na początku sierpnia więziono w nim ok. 4
500 mężczyzn i ok.490 kobiet. W ciągu 300 dni istnienia obozu straciło w nim życie ponad
2500 osób. Jego komendantem był Salomon Morel. Obóz w Mysłowicach powstał lutym
1945 roku i działał do jesieni 1946 roku. 1 kwietnia 1945 roku w obozie było 2933 mężczyzn
i 556 kobiet. Przez obóz przeszło co najmniej 13 868 osób, z czego zmarło co najmniej 2281.
Mniejszym obozem był obóz w Oświęcimiu utworzony 1 lutego 1945 roku, we wrześniu
tegoż roku przebywało w nim 1078 osób. W obozach panowały straszne warunki, a polscy
komendanci i strażnicy byli często nie mniej okrutni niż niemieccy w obozach
koncentracyjnych[19].
Prowadzoną przez hitlerowców w czasie okupacji germanizację, teraz zastąpiła
polonizacja i odniemczanie. Hitlerowcy, jak już wspomniano, starali się nadać tej ziemi
charakter niemiecki, zacierając granice narodowe i kulturowe. Tak się jednak nie stało. Teraz
władze polskie dążyły w jakimś sensie do tego samego, bowiem w jednolitym narodowo
państwie nie było miejsca na niemiecką mniejszość. Tym bardziej, kiedy świeżo były w
pamięci zbrodnie hitlerowskie. Niemcy, którzy zostali jeszcze na tym terenie przez parę
powojennych lat, zachowywali swój język i kulturę oraz w zasadzie religię ewangelicką.
Dotyczyło to także Ślązaków związanych z opcją niemiecką. Wielu wyjechało, ale ci, którzy
zostali, często przyjmując powierzchownie polskość, pozostawali sobą. Często słuchali
niemieckiego radia, uczyli dzieci mówić po niemiecku, utrzymywali korespondencję z
Niemcami i odrzucali powojenną rzeczywistość[20]. Czekali na zmianę.
W czasie II wojny światowej Polacy walczyli i czekali na zwycięstwo i upadek III
Rzeszy. Zwycięstwo było jednoznaczne z powrotem polskiej państwowości na cały Górny
Śląsk. Po 1945 roku marzenia wielu się ziściły. Natomiast Niemcy czy Ślązacy tzw. opcji
niemieckiej czekali na upadek "polskich rządów" i powrót tutaj niemieckiej państwowości,
nawet w wyniku nowej III wojny. Sytuacje uprawdopodobniała powojenna dezorganizacja
oraz narastające napięcie miedzy Wschodem a Zachodem, tzw. "zimna wojna". Polacy w
kraju i na wychodźstwie też chcieli nowej wojny widząc w niej jedyną szansę na obalenie
rządów komunistycznych i przywrócenie pełnej suwerenności. Niemcy i Polacy chcieli po
1945 roku zmian, ale nie takich samych. Niemcy oczekiwali powrotu Górnego Śląska w
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granice państwowości niemieckiej, natomiast Polacy chcieli odzyskania wolnej Polski w
granicach obejmujących cały Górny Śląsk[21].
Zachowując niemiecką administrację i język sowieci prowadzili bezwzględny rabunek
polegający na systematycznej wywózce ludzi, maszyn, surowców czy dzieł sztuki. Na co
zresztą uzyskali zgodę mocarstw zachodnich na konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku,
bowiem miało to być formą reperacji wojennych. Do kwietnia tegoż roku Sowieci
deportowali do łagrów w ZSRR ok. 90 tys. mieszkańców regionu - Niemców, Ślązaków,
Polaków (w tym znanego grafika Pawła Stellera projektanta "Pomnika wdzięczności Polaków
Czerwonej Armii" odsłoniętego w Katowicach we lutym 1945 roku)[22].
Władze stosunkowo szybko zlikwidowały granice państwowe i narodowe, ale nadal
pozostały granice kulturowe, które pogłębiły jeszcze wzmożone ruchy migracyjne w
nieznanej dotychczas w tym regionie skali[23]. Zaczęli bowiem napływać masowo
Kresowiacy, którzy w wyniku narzuconych nam na mocy decyzji wielkich mocarstw w
Teheranie i Jałcie nowych granic znaleźli się poza Polską. Wygnani ze swoich rodzinnych
stron byli przesiedlani na Zachód. Władze nazywały ich niesłusznie, a może z premedytacją
repatriantami (repatriacja oznacza bowiem powrót do ojczyzny po długim pobycie na
obczyźnie). Cała pełna chaosu i przymusu akcja była kierowana przez Państwowy Urząd
Większość przesiedleńców osiedlała się w miastach byłej Prowincji Górnośląskiej, tj. w
Bytomiu, Zabrzu, Gliwicach czy Opolu. W 1945 roku przybyło na Górny Śląsk łącznie 160
tys. nowych mieszkańców, a pod koniec 1948 było ich już 353 tys., w tym 193 tys. tzw.
repatriantów[25].
W

pierwszej

połowie

1953

roku

na

terenie

ówczesnego

województwa

stalinogrodzkiego, obejmującego tereny Górnego Śląska (bez Opolszczyzny) oraz Zagłębie
Dąbrowskie, na 2 900 tys. mieszkańców było 408 362 ludności miejscowej, tzw.
autochtonicznej, zamieszkałej przeważnie w czterech ośrodkach.:
miasto

ogółem ludności

miejscowi

Zabrze

173 tys.

130 tys.

Bytom

175 tys.

104 tys.

Gliwice

127 tys.

55 tys.

Pow. Gliwice
83 tys.
68 tys.
Źródło: AP Katowice, KW PZPR Kat.301/IV/166, Notatka o sytuacji ludności miejscowej w województwie
stalinogrodzkim 1953.

Kresowiacy mieszkając

na Górnym

Śląsku w swojej

tradycji

kulturowej

podtrzymywali pamięć o swoich rodzinnych stronach, które zmuszeni byli opuścić. Chociaż
fizycznie byli w Bytomiu, Zabrzu czy Gliwicach to jednak często duszą wędrowali do
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kresowych miasteczek i wsi. Być może malownicze zaułki Gliwic przypominały urokliwy
Lwów? Niemniej jednak przemieszczenia ludności prowadziły do konfliktów między
przyjezdnymi a ludnością rodzimą. Repatrianci nie znali miejscowej historii i stosunków
społecznych. Przeważało wśród nich przekonanie, że Ślązacy to Niemcy, a ludność
autochtoniczną często lekceważyli, ale zajmowali często jej mienie.
Dochodziły do tego rożne tradycje kulturowe. Kresowiacy bowiem przywieźli
"znajomość" sowieckiego komunizmu i lekceważący stosunek do nowych władz.
Poszczególne grupy ludności miały tendencje do zamykania się we własnym kręgu, w którym
czuły się bezpiecznie i gdzie mogły zachować swoją swojskość. Silne były antagonizmy
międzygrupowe, separatyzmy, wzajemne pretensje i uprzedzenia. Ślązacy przyjmowali
postawę obronną w obliczu ingerencji zewnętrznej. Natomiast przybysze pod wpływem
przeżyć okupacyjnych przejawiali swoistą fobię antyniemiecką. Były to czasy nietolerancji
dla wszelkiej odmienności, nie ograniczały się tylko do spraw narodowych, państwowych,
językowych czy religijnych. Wrogość budziły różnice w stroju, w sposobie gospodarowania
itp. Wielu przyjezdnych czuło się obco w nowym środowisku i miało trudności z adaptacją[26].
Na terenie Górnego Śląska zaraz po wojnie działał w podziemiu Okręg Lwowski
Komitetu Ziem Wschodnich (KZW) Stronnictwa Narodowego z siedzibą w Zabrzu,
skupiający ludność z terenów na południe od Brześcia. Został on później przemianowany na
okręg południowy KZW. Jego prezesem (sekretarzem generalnym) był Stanisław Nowotyński
(ps. "Lasota"), a później Leon Mrzygłodzki (ps. "Niwa"). Komitet wydał "Biuletyn Kresowy"
i tworzył własną sieć organizacyjną[27]. Nowotyński podjął starania o legalizację Komitetu w
województwie śląskim pod nazwą stowarzyszenia "Samopomoc Repatriantów", nazwanego
później "Spójnia". Miało ono współpracować z Państwowym Urzędem Repatriacyjnym i
pomagać przesiedleńcom w adaptacji do nowych warunków. Nowotyski rozmawiał nawet w
tej sprawie z wicewojewodą Arką Bożkem, który zajął w tej sprawie negatywne
stanowisko[28].
Masowy napływ na Górny Śląsk inteligencji lwowskiej zaowocował powstaniem
znaczących na tym terenie placówek kulturalnych. 28 sierpnia 1945 roku przyjechał do
Katowic, serdecznie witany przez wojewodę Aleksandra Zawadzkiego, Państwowy Polski
Teatr Dramatyczny ze Lwowa pod dyrekcją Bronisława Dąbrowskiego[29]. W Gliwicach
odtworzono w dużym stopniu Politechnikę Lwowską (paradoks, bez wydziału górniczego), a
w Bytomiu. Operę Śląską. Powołano ją, wbrew Ministerstwu Kultury, zamiast w Poznaniu na
Górnym Śląsku. Przede wszystkim dzięki zapałowi przybyłego ze Lwowa światowej sławy
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śpiewaka Adama Didura, wspomaganego przez Związek Zawodowy Muzyków w Katowicach
i władze wojewódzkie PPR[30].
W Gliwicach, Zabrzu czy Bytomiu, gdzie mieszkała zwarta grupa autochtonów, nadal
masowe stało się na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych używanie języka
niemieckiego przez ludność miejscową. Mówili po niemiecku nie tylko ludzie starsi, ale i
dzieci z klas I do III, które wcześniej tego języka nie znały i nauczyły się go od rodziców[31].
Do tego dochodziło masowe słuchanie radia zachodnioniemieckiego, w którego
programie było dużo dobrej muzyki rozrywkowej, przeplatanej krótkimi propagandowymi
audycjami[32]. Ponadto dziesiątki tysięcy ludzi utrzymywały ożywioną korespondencję z
rodzinami pozostawionymi na Zachód od Odry i Nysy Łużyckiej[33].
W drugiej połowie lat czterdziestych i na początku pięćdziesiątych w raportach
starostów czy urzędów bezpieczeństwa pisano o trwającym niezadowoleniu z istniejącej
sytuacji i przytaczano plotki o powrocie tych ziem do Niemiec[34]. Na wielu obszarach ludzie
nadal tkwili w kręgu kultury niemieckiej i identyfikowali się w dużym stopniu z niemiecką
państwowością. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych urzędy bezpieczeństwa wykryły
ponad 20 organizacji rewizjonistycznych, w których działało około 350 osób. Funkcjonowały
one właściwie tylko na terenie okręgu przemysłowego, tj. Katowic, Bytomia, Zabrza,
Chorzowa, Gliwic[35]. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych
władze bezpieczeństwa wykryły i zlikwidowały wiele innych jeszcze organizacji
rewizjonistycznych, w większości założonych przez młodzież[36]. Wyrazem narastającego w
tej sytuacji u wielu Górnoślązaków rozczarowania do powojennej rzeczywistości były
wyjazdy do Niemiec. Wyjazdy te były w ogromnej masie dobrowolne. Starający się o nie
ludzie zmuszeni byli deklarować "niemieckość". Pozbawiani byli polskiego obywatelstwa,
często szykanowani i przez wiele miesięcy, a nawet lat starali się o wyjazd. Od 1950 roku do
połowy 1953 roku do Prezydium WRN w Katowicach wpłynęły 9.204 wnioski o wyjazd do
Niemiec. Z tej liczby tylko 2.736 złożono na wyjazd do NRD. Najwięcej było ich z Bytomia
(4.002) Następnie z Zabrza (2.446), a potem z Gliwic (2.162)[37]. Od 1954 roku nasiliła się
fala wyjazdów i do 1958 roku z terenu województwa katowickiego wyjechało 51 320 osób (z
tego 6790 do NRD)[38].
Skale tych wyjazdów ilustruje tabela sporządzona przez WUBP w Katowicach w
drugiej połowie 1958 roku:
Z terenów woj. katowickiego do dnia 15 VIII 1958 r. wyjechało:
Rok
1954

Do NRD
213
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Do NRF
39

1955
45
1956
1013
1957
3567
1958
1952
Razem
6790
Źródło: AOIPNKa, Teczka zagadnienia dot. Rewizjonizmu niemieckiego. Lata od 1956

128
4135
12345
27883
44540
do 1963, "Informacja o

wyjazdach ludności rodzimej do Niemiec", sygn. IPNKa 032/59, s.101.

Jest pewne podobieństwo losów miedzy wyjeżdżającymi z Górnego Śląska a
Kresowiakami. Jedni i drudzy zostawiali swoje "małe ojczyzny", gdzie często żyli od
pokoleń. Pozostawiali tam mieszkania, domy, ziemię, krajobraz, groby bliskich, ale też wielu
krewnych i sąsiadów. Przybyli na ziemie im obce i cywilizacyjnie odmienne. Na nowych
terenach starali się odbudować swoje społeczności. Kresowiacy w Bytomiu czy Gliwicach, a
wyjeżdżający Ślązacy w Niemczech.
Trwające w mniejszym lub większym natężeniu wyjazdy z Górnego Śląska
doprowadziły do powstania zwartej grupy Ślązaków w Niemczech. Ostatecznie w końcu 1948
roku mógł powstać Związek Ślązaków w Bawarii, natomiast w marcu 1950 roku zezwolono
na założenie w Bad Godesberg Ziomkostwa Śląskiego. Już wcześniej, w grudniu 1949 roku,
spora

grupa

Ślązaków

założyła

Ziomkostwo

Górnośląskie[39].

Do

grona

jego

przewodniczących należeli: Kurt Urbanek, dawny landrat w Bytomiu i Otto Ulitz, dawny
kierownik Niemieckiego Związku Ludowego w Polsce (Katowice)[40]. Z biegiem lat wśród
Niemców wysiedlonych z Górnego Śląska coraz większe znaczenie uzyskali nowi działacze.
Dominującą rolę odgrywał Herbert Czaja[41]. Druga ważną osobą był pochodzący z Raciborza
Herbert Hupka, przewodniczący Związku Wypędzonych (Bund der Vertriebenen - BdV). W
świadomości wypędzonych pozostał nadal Górny Śląsk. Wspomniany już Czaja, sam będąc
człowiekiem pogranicza, w swoich koncepcjach nawiązywał do wielokulturowości tej ziemi.
Starał się ponad granicami kreślić wizje koegzystencji Polaków i Niemców. W koncepcjach
tych reprezentował jednak niemiecki punkt widzenia i nie uwzględniał realiów powstałych po
II wojnie światowej[42].
Górny Śląsk w swojej historii był regionem, gdzie przecinały się przestrzenie granic
państwowych, narodowych i kulturalnych, mające często szerszy zakres niż region.
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