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PRZEMIANY KULTURY NA DOLNYM ŚLĄSKU 
W CZTERDZIESTOLECIU POLSKI LUDOWEJ 

Historykom i socjologom kultury znane jest znamienne zjawisko zwię
kszania się bazy źródłowej w miarę oddalani� się w wymiarze czasu 
okresów, wydarzeń, poddanych ex post factum opisowi, analizowaniu 
i wartościowaniu. Z podobnym wypadkiem mamy do czynienia porów
nując bazę źródłową dla analiz kultury regionu Dolnego Śląska, np. z lat 
sześćdziesiątych i obecnie. Wystarczy wskazać na wzrost zasobów tak 
cennego źródła dla jakościowych badań kultury i obyczajów, jakimi są 
pamiętniki. Kolejne edycje pamiętników mieszkańców Dolnego Sląska 
odsłaniają nowe dotychczas nie znane szerzej fakty, informacje i inter
pretacje zachowań twórców i odbiorców kultury w różnych okresach po
lityki kulturalnej i zróżnicowanych środowiskach. Należy też dodc1ć, że 
ukazały się ostatnio i opracowania dotyczące różnych okresów powojen
nych dziejów kultury na Dolnym Śląsku 1

. 

Powstają coraz lepiej usystematyzowane opracowania żródłowe ma
teriałów archiwalnych, ułatwiające ogarnięcie syntetyczne dokonujących 
się procesów kulturowych. Przykładem tego rodzaju źródła, z którego 
skorzystamy, jest praca Iwony Ziętkowskiej z Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu 2• Pole penetracji badawczych różnych za
gadnień kultury regionu rozszerza się wydatnie w miarq powstawania 
prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych na wyspecjalizowa
nych kierunkach wyższych uczelni wrocławskich. Przygotowana przez 
Elżbietę Wojtaś dla Wrocławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki odnotowa
na bibliografia prac dyplomowych poświęconych szeroko pojętej proble
matyce kultury powstałych na wrocławskich wyższych uczelniach obej
muje ok. 750 pozycji. Dla niniejszego studium szczególnie przydatne są 

1 Pct1torama /.:-uit-ury icspólczcsnego Wrociawia, red. B. Zakrzewski, Wrocław 

1970; Kulmra nCI. Dolnym Slqsku, n,d . .J. Tr.zynadlowski, Worszuwa-Wroclaw 1977. 

� I. Z i ę t ko wska, Zagadnienia oświaty i k-ultury 11a Dolnym .Slo_�ku w la

rach W45-1950 w hcietle materinlów archiwalnych przechow111rn11ych w Wojewódz

kim .'lrchi·wum Pc111st11,;01cym i1.:e Wrocławiu (maszynopis). 
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prace ujmujące problemowo determinanty zmian kulturowych w społecz
ności omawianego regionu, jak i aspekty przemian instytucjonalnych 
w dziedzinie kultury. W pełni reprezentatywnym przykładem tego ro
dzaju źródła wykorzystanego w niniejszym studium jest praca doktorska 
\Vandy Patrzałek 3

• 

Zakres przestrzenny analizowanych procesów kulturowych wyznaczo
ny jest obszart'm Dolnego Śląska obejmującym obecnie cztery wojewódz
twa (wrocławskie, legnickie, wałbrzyskie i jeleniogórskie). W początko
wym okresie obszar, który jest przedmiotem analiz, obejmował również 
część województwa opolskiego i zielonogórskiego. 

Dzieje, procesy, ,,dzianie się" każdej kultury odbywa sic; w c;,asic. 
Perspektywa czterdziestu lat, które stanowią ramy podejmowanych ana
liz, będzie n:utowala w postaci nie zawsze precyzyjnie ustalonych okre
sów, ,,dat przełomowych" na analizowane procesy kulturowe. Można 
ogólnie stwierdzić:, że zróżnicowane okresy dziejów powojennej kultury 
na Dolnym Śląsku wyznaczają zarazem periodyzacje odcinków czaso
\vych, w których społeczność tej ziemi inaczej przeżywała swoje dni po
wszednie i świąteczne. Bez pojęcia czasu nic można wyjaśnić, jak w sfe
rze kultury odbywa się ruch i zmiana; zarazem pojęcie przemijania, 
utrwalania i dziedziczenia to również desygnaty kultury. Czterdzieści lat 
to więcej niż czas potrzebny dla zmiany pokoleń, a zatem jest to już 
wymiar dostateczny dla dynamicznego ujęcia przemian kultury analizo
wanego regionu. I'rzyjt�ta formulo. �ckwcncji cze1sowych sysicmntyzuje 
zarazem problemy merytoryczne, ukazane zostaną przemiany bez wy
odrębniania dziedzin kultury. Na przykład problematyka nauki, sztuki 
nie zostanie wyodrębniona, lecz analizowana będzie w ogólnym nurcie 
całości dokonywających się przemian. 

W okresie pionierskim dominują czynniki socjodemograficzne. Z tych 
też względów na czoło analiz wysuwają się cechy kulturowe ludności 
osadniczej. Przedmiotem zainteresowań badaczy pierwszego okresu roz
\Voj u społeczności dolnośląskiej były najczęściej zróżnicowania klasowo
-warstwowe, systematyzacje demograficzne według kryteriów wicku, płci. 
Etnografowie w swoich badaniach eksponowali' zróżnicowania wynikające 
ze stosunków interetnicznych, konfrontacje różnic regionalnych, wyróż
niając tzw. typy kulturowe ludności osadniczej. Podwaliny procesów 
kulturowych obok uwarunkowa11 politycznych, ekonomicznych i demo
graficznych tv:orzylo również zróżnicowanie cech kulturowych ludności 
osadniczej. Syndrom cech kulturowych ludności osadniczej tworzył de
cydującą zmivnną gl.'neruJącą postawy wobec: warunków ekonomicznych, 

8 \V. l' at r z .:ił ck, S0cjo!ogic::1w ł.m<lrrniu in.;t 1·rimcmóu: spok,::1:o-elwr1omic:

n11ch ku(L!Lr'f, Wrod,lw l98J, prat:a doktor�:w, Akademia Ekonomiczna we \.Vro

ciuwiu (m,1,1.ynopis). 
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politycznych i społecznych zmieniających się w szerszej skali i na anali
zowanym terenie Dolnego Śląska. 

Ustalanie cech kulturo\'.rych ludności oznacza b:1danie przyczyn µrzcd 
skutkGmi zachodzących przemian społecznych. Pi'zenosząca się bowiem 
ludność z różnych regionów Polski i spoza jej granic wykazywc,la od
mienne cechy kulturowe. Dążąc do określenia cech kulturowych ludności 
osadniC'ZL'j postępujemy podobnie jak badacze subkultur 1

• Analiza w tym 
wypadku cech osobowych prowadzi do syntezy, sprowadZ'l się do okre
ślenia wyr0żników zachowań kulturowych i kompetencji w uczestnict\.vic 
w kulturze (np. stopicó. analfabetyzmu w grupach osadniczych), przenie
sienia nawyków, obyczajów związanych z regionem pochodzenia. 

Grupom ludności osadniczej na Dolnym Sląsku z punktu widzenia 
cech kulturowych (ludność miejscowa, repatrianci, przesiedleńcy i rc
emig1·:mci) poświęciłem odrębne studium�. 

l'roblernem, pasjonującym pierwszych badaczy grup osadniczych, by
ły intergrupowe relacje kulturowe oraz wykrycie, która z grup zyski
wała przewagę narzucając swoje wzory kulturowe (np. etnografowie śle
dzili wesela tzw. małżeństw mieszanych, dokonujiic „pomiaru" nasilenia 
występowania zwyczajów wnoszonych przez ,,panci młodego" i „pannę 
mlod,:j'', bJdali pochodzenie regionalne pieśni śpiewanych w kościołach). 
Obecnie dociekania te mają wartość historyczną, służyć mogą zu wdziqcz
ny materiał do weryfikowania teorii kultury grup niejednorodnych spo
łecznic i regionalnie, nie stanowią bowiem już z:igadnienia istotnego dla 
praktyki życia kulturalnego. 

Oceniając obecnie już z perspektywy historycznej przebieg procesów 
społeczno-kulturowych na Dolnym Sląsku, wyraźnie można wyodrębnić 
dwa zasadnicze nurty: żywiołowe kształtowanie się postaw, więzi, upo
dobań kulturalnych w wyniku wzajemnego oddziaływania na siebie grup 
i jednostek ludności osadniczej oraz planowe oddziaływanie wbdz wy
nikajqcc z założeń polityki kulturalnej i oświatowej. 

W wyniku procesów żywiołowych szczególnie istotne z punktu wi
dzenia interesujących nas zagadnień jest tworzenie się nieformalnych 
wi�zi między mieszkańcami. J. Goćkowski i B. Jałowiecki w swoim stu
dium poświęconym typologii więzi społecznych wśród mieszkańców ziem 
zachodnich wskazują na „różnice między mieszkańcami, które ukształ-

� Poji;cie subkultury w interesującym nas aspekcie cech kulturowych wyst<;pu� 
je w pracy K. Kw a śnie wskiego Zderzenie ku/tiu. 'I'ożswno:i<' n aspekty
konfliktów i tolerancji, Warszawa 1982, s. 42. 

5 W. Mis i a k, Cechy kulturalne gr u.p ludności osadniczej na Dolnym Śląsku
w latach 1945-1949 (Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia, t. XIII, Wrocbw 
1967). Por. również J. Burs z ta, Kategorie ludności i ich typ kulturowy (Przemia
ny społeczne na ziemiach zachodnich, red. W. Markiewicz, P. Rybicki, Po:rna1·1 
1967). 
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towJly c:ię w loku spontanicznych interakcji i relacji spolecznyl'l1, o:·-�z 
\Vi(:ziumi. khJre pojawiły się i uksztaltowc1ly się w rezultacie pb,,o\•,,yc:• 
i mctodyr_?.nych zabi1:gów natury socjotechnicznej" i;_ 

:3oc.!o1ogowie i etnografowie pro1.v:1dzący bacbnb w okresie osadm
c/ym Z',ff:1ctli u\vagę, że vV procesach powstawania społeczności lok:d
r!ych n:t Dolnym Śląsku (podobnie działo siE� w innych czc;ściach zil":ll 
z.Lci 1oclnich) \vyróżnić można mi1:'_j:;cowości, w których więzi kształtuji.\C'�
sir: sponL·.nil::-.nic rni:.dy charakter '.VL·wnątrzgrupowy \V wyniku zwart•.> 

go u:-:'.,dnict ,v .t, w czyni celow-ali przcsiedlci1cy i więzi międzygrupo 0,;: :. 

Ten o,1.,,lni ty,� więzi dominow:d \V większości śrndowisk osad,1ic:ć:,-c:1.
\\lt(:'-'·�c:· 1.\1.•rc:L:;,no uw,.·.gę, czein\.l naJpelnicj d,l\val wyraz P. Rybkki, ::.1
cud ;.·,adnict·.\·.� pL:1owc:go zgodni� z konccpcj�1mi i kicru,Jrnmi wytyc:,;:J
n ... ,; [,:·,;:_:,: Hadi; :::-s:auk0'.'.'[1 dL L:::;aclni21:1 Ziem !'.achodni,: >: i l::iurn St.,
di·.J\': U.· :,clnir:zo-l'r.:�cs�edL:ńczych \V Krakov.;ic: .

. ; , clnym z ::-::,·., ,chic:-:_,---:], inst�·t.:m·:,ntó,,,- ocld:�icllyw:rnb \'.- kierunku :b
cL,:1 i., :tkc.ii o:; ,rlniczc\ i prnce::o,n twoi·zenia się spolccz.ności lokalnyc'., 
ch,ir«ktcru 1,1·zc'my;l,,n·::go i plcrnowcgo, a zarazem Zclpobicgc:nia nurto'.vi 
:�y\vio'.ow�mu, były wysiłki wyspecjalizo\vanych instytucji naukowycl1 
i władz ,v hernnku orra-:::owania programów akcji oświatowej (analLi.
lY:�y:.m, s;,,kolnic;i.._,_,o r:.,:::nych szczebli, kursy repolonizacyjne), rozumia
nej j�:ko racjorndnc1 podstawa rozv,0ju kultury Dolnego Śląska. Pytania, 
które rochily :;iq \V toku interesujących dyskusji, o ile tworzc-·nie się spo
łccznuści .:u;.;alnych może przybiera<:: charnktcr pianowy, do dziś nie zo
�:Ldy ro;,;strzygnh�tc 7

• 

\V p!·«cach oświatov„y-ch VłY!)róbowanc w okresie międzywojennym 
:·(,''lll/ i treści w warunkach Dolnego Sląska często zawodziły. Na przy
kbd e'..hos w niektórych środowiskach stawiał osadników przed clylenE
tcm ,,prncowai: ety sz,,brować". Ndcżało znaleźć środki oddz:ialyw.:rni:: 
'.\'yd10wawczego i soc::ot(·c:lmicznego w stosunku do takich i innych t::::n
cL-:,e,1i oraz postaw. 

Pi\'r\\'szym etapem pi,mowych poczynai'l było możliwie szybkie ro:ć
wi·:�;_rni, probk·mÓ\V o:§wiatowych. g1ó,vnie prz2z rozwinięcie sieci szkól 
i instytucji oŚ\viaty doro:;}ych i instylucji wychowania pośredniego (dzi :
hmia wychovv-«wczo-opiekm'i.cz,�)- Kolejnym zadaniem było wypełnieni(" 
,.pu,;tb kultur:clnc]'', kt/l!'a wytworzylą siq w większości. społeczności :o-

"J. c; o ć ko wski, B. Ja ł o \V i c ck i, l{s:tn!io,,:nnie si,z wi<;:::i społcc:::nej m, 
;:ie 1r1inc/1 ::uchothiich (Prze:n,i;u;y w ;windonwi,·i społecznej micszkai1ców wojc
WÓ(.l:ćt\\' ,-�:chnclnich i pół!'UC!1yc;1, Wrncl,tw 1w,,1, s. ,D). 

7 lfr;trn·yk i socjolog F. Buj«k, m,woluj�c sii; clu duświadczet'1 poczritków Il Rzc
c:�ypo:;pr·J:te.i, slwwróal: .. PoL1kćrn· cechuje wysoki stopic11 Ży\viołowości. tj. e::t,,
;'.jaz:nu i intuicji życio . .Je:;t to ccc!la gatunko\\.'a i dowód naszej pierwotr:ości; 
tł:;.1�i;..H;zy �;::i.� ona przyr.ajn1!!iej \'.' c:.:<��ci uczucio\voSć i kobiecość r�aszcgo chara�(� 
te,-u naroclm,·cgn ora:,: nasze zc:,:�1iłowanic do sztuki''. F. Eu jak, i\'(lllka a spoie
c::e1'1st u·�). \V;1r�:,:�1,v�� 198-L s. 17. 
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kalnych, głównie ze względu na prymat, jaki osadnicy dawali zagadnie
niom praktycznym, bytowym. Analizując akta wJadz Dolnego śląska 
okresu pioni;.;rskicgo I. Ziętkowska zwraca uwagę na i.nne jeszcze pro
b1emy wynikające z funkcjonovJ"ania obok si0bi0 nurtu planowego i ży
,viołowego ,v życiu kulturalnym: ,,Są liczne dowody na to, jak daiece 
ówcześni dzinłacz0 kultury zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa 
11ozostawienia tvmtząc.:j �j,, dopiero kultury noyvogo społeczeństwa :;a
rn2mu sobie. T:o,ki2 spontanicznie powstające mikrokultury, wypracowu
jące sobie v,lasne vnorce, nic zawsze były tożsam:..' z celami, jakie w dzie
dzinie ży-:ia kultur�tlnego stawia sooie nowoczesne socjalistyczne paii.
stwo" ;;_ Podkre�lic należy, że w samej planowej dzia!alności kulturalnej 
v,ystępow<.tly istotn-2 spory, kontrowersje teoretyczne i próby prnktycz
nych roz\viązań, których nie sposób najkrócej przedstccwić �. 

Okres nowej orientacji w polityce kulturalnej wyróżniający się do
minacją czynników politycznycl: rozpoczął się zwrotem v-1 polityce kultu
ralnej lat 1949-1950. Antoni Gindysz, analiz.ując praktykę życia kultu
ralnego, a także ochvołując się do myśli t<:oretycznej w dziedzinie: kul
tury czterdziestolecia, dochodzi do następującej konkluzji: ,,Idea upo
w:-;r.echni,mia kultury iypu socjalistycznego nie zapu.ścilct w polskich spo
łecznościach lokalnych wystarcz3jąco mo:.::nych korzeni na i,kutck po:Jel
nionych w toku realizacji tej idei blc:;dów i naruszeni;, obiektywnych 
praw funkcjonowania kultury" 10. 

Trafność tego uogólnienia znajduje pełn0. potwierdzenie w materia
łach dokumentujących sytuac.'.ę, która wytworzyła si� ,v środowisk..-,ch 
lokalnych Dolnego Śląska po zwrocie w polityce kulturaln(\j lat 1949-
1950. Okres pionierski, mimo wskazanych trudno:jc:i i sprzeczności w po
lityce kulturalnej, prowadził do wykształcenia się akceptowanego przez 
uczestników życia kulturalnego pluralistycznego modelu upowszechnia
nia kultury. 'vV trakcie stabilizac_:i stosunków· społeczr1ych wykształciły 
się zręby środovvisk twórczych i naukowych, literackich, plastycznych 
i muzycznych \V 11Jjv;�;żniejsz1ch ośrodkach kultun-�lnych we Wrocławiu, 
Jeleniej Górze, V./albrzychu, Legnicy, a także w mniejszych miastr.ch. 
Ogólnie można stwierdzić, że zarówno w aspekcie upov,rszeclmianin, � ,k 
i twórczości kulturD-ln::j był to model w dużej mierze 7.dccc:ntralizo
wany. 

8 Z i ę t ko wska, op. cit., s. 7. 
0 Analizom rozbiei.ności zaloi.e11 teoretycznych, realizacji polityki kultural:1cj 

poświ:;ciłcm osobm1 uwagę w ksiqżce D.,ialaln.ośe l:ult!ualnct na Do1ny:;i Sici:;ku 

w latach 1945-1949, Wrocl�w 1!)73 (rodz. II). 
10 A. G lady s z, Domy i,ultur11 ie spolec.::noścfoch lokalnych - lwnJrontacje

teorii i JJrn.ktyki 40-lecia PRL - 1·cferat na Ogólnopolskim Sympozjum Naukoa:y;n 

Funkcjonowa;,ie domów knlt1uy w Polsce Ludowej, Wrocław Hl84, s. 27; t c n :i. e, 
Oświata - kultura - nauka w latach 1947-1959. W,::zlowe woblcmy volityczne, 

\V<lrszawn-Kraków 1981. 
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Nowe kierunki polityki kulturalnej rozpoczęte w grudniu 1948 r. zosb
ly opublikowane w „Nowych Drogach" (1948 r.). Na Dolnym śląsku 
w dziedzinie kultury odnotowano następujące zmiany. Przede wszyst
kim nastąpiło odejście od regionalizmu i policentryzmu ośrodków kultu
ralnych na rzecz centralizmu. Zmniejszyła się wydatnie „oddolna" ini
cjatywa, szczególnie w małych ośrodkach i na wsi, w dziedzinie działal
ności kulturalnej. Zachwiane zostały utrw::i.lone już stosunki współdzia
łania między twórcami i odbiorcami kultury. Pojawiły się \V niektórych 
kręgach twórczych zjawiska „emigracji wewnętrznej". Wielu wybitnych 
twórców opuściło ośrodki Dolnego Śląska i wciągnięci oni zosta1i w wir 
„ssącego oddziaływania" centralistycznej polityki uprzywile.Jowująccj 
przede wszystkim stolicę przez rozbudowę aparatu administracji kultury, 
rozrost instytucji wydawniczych, prasy, radia, a później telewizji w vVar
szawie. 

Należy jednocześnie podkreślić, że zakreślona powyżej radykalna 
zmiana modelu kultury realnie funkcjonującej w środowiskach lokal
nych nie odbywała się w sposób mechaniczny i bezpośredni. Jak stwier
dził S. Pietraszko, w dziedzinie kultury „procesy rozwoju historycznego 
nie mają nigdy wyraźnych początków i zakończeń" 11. Konstatacja ta 
znajduje peln2 potwierdzenie w wypadku analizowanego zwrotu bt 
1948-1950. Przede wszystkim w większości środowisk kulturalnych 
Dolnego Śląska nie było przychylnego klimatu do przyjąciu narzuconego 
modelu kultury. Dokonywane drogą administracyjną akty łączenia orga
nizacji, np. TUL i TUR, nie prowadziły, mimo zakładanych intencji, do 
bezpośrednich zmian merytorycznych. Niektóre organizacje, np. uniwer
sytety ludowe, uchroniły się przed likwidacją dzięki swym niezaprzeczal
nym zasługom dla regionu. Likwidacji uległ „sektor prywatny" w dzie
dzinie kultury, używając ówczesnej nomenklatury, wydawnictwa, biblio
teki, szkolnictwo artystyczne. Scentralizowano prasę, w wyniku czego 
zmniejszyła się drastycznie liczba tytułów prasy regionalnej. Podobne 
zjawisko dotyczyło wydawnictw i radiofonii. 

W zakresie treści kultury forsowano jej upolitycznienie i dydaktyzm. 
Realizm socjalistyczny uznano za dominujący kierunek w sztuce. Roz
począł się proces krytyki dotychczasowej działalności takich podstawo
wych instytucji kulturalnych, jak szkoły, biblioteki, teatry, film, filhar
monie czy muzea. Procesy wdrażania nowych treści do instytucji kultu
ry na Dolnym Sląsku, podobnie jak w całym kraju, nie odbywały się 
bez oporów i uruchomienia „mechanizmów obronnych" jednostek twór
czych, organizacji i instytucji kultury. Podjęto też w myśl zasad poli
tyki kulturalnej próby tworzenia kanonów „nowej estetyki", czego wy-

" S. Pietras z ko, Przeobrażenia ku[tury w Polsce Ludowej w latach 1944� 

1969, ,,Litteraria", t. III, Wrocław 1976, s. 8. 
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r,tźn:! pomniki przetrwały do dziś w architekturz� niektórych rniast Dol
nego Śląska (tzw. socrealizm). 

Nakre�lone kierunki oddzialywa11. kulturalnych realizować mieli pra
cownicy i działo.cze kultury szkoleni w rumach zróżnicowanych stopni 
i form kształcenia. Badacz tych zagadnień, J. Knrgul, stwierdził, że w la
t1..cb 1949-1955 wykształcił się model kształcl)nia pracowników kultury 
jako ,,agitatorów i propagandzistów". Prowadzonym szkoleniom towa
rzyszyło wydawanie odpowiednich podręczników i materiałów pomoc
niczych 12. 

Bezpośrednio po dokonanym zwrocie w polityce kulturalnej oprócz 
wskazanych procesów zaznaczyła się akcyjność i rocznicowość, począwszy 
od pożytecznej akcji likwidacji analfabetyzmu, stwarzającej podstawy 
rozszerzania kręgów czynnych odbiorców kultury, poprzez takie akcje, 
jak biblioteki ruchome, kina objazdowe (akcja „kinofikacji" ), organizo
wanie \Vidowni teatralnych, objazdowe teatry wiejskie (projekt takich 
te..itrów zgłosił w 195! r. W. Sokorski, podówczas minister kultury i sztu
ki), ,,akcja radiofonizacji", aż do takich poczynań, mmeJ związanych 
z kulturą, jak propagowanie „wczasów dla świata pracy", masowego 
sportu i turystyki. 

W ruchu amatorskim na Dolnym Śląsku do realiz;-,cji akcji kultural
nych włączono tzw. brygady agitacyjne, które z koki wylani::tno z wiel
kich, często reprezentacyjnych zespołów zawodowych. Brak było nato
miast form pośrednich między wielkimi zespołami a kilkuosobowymi ze
spolAmi „brygad agitacyjnych", zatem małych zespołów amatorskich two
rzonych na zasadzie autentycznych zainteresov.-ań różnych grup z,1wo
dowych i środowiskowych uprnwiających swobodnie dobro.ny repertuar. 

W 1952. r. rozpocze;to na Dolnyrn Śląsku kolejne akcje tworzenia 
w gminach tzw. świetlic wzorowych z etatowymi pracownikami rckru
tow.rnymi najczęściej spośród nauczycieli. Wkrótce okazało sic;, że jest 
to kolejna przegrana kampania zaprojektowana i realizowana centralnie 
bez uwzględnienb potrzeb i możliwości zróżnicowanych środowisk Dol
nego Sląska. Trwalsze okazały siq utworzone w tym okresie Powiatowe 
Domy Kultury, które miały objąć patronat naci świetlicami wzorcowymi. 
Zasady współzawodnictwa pracy przenoszono do sfory aktywności kul
turalnej poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów i rywalizacji, 
nie wyłączając takich dziedzin kultury, jak nauka i sztuka. Wojevvódz
t wo wrocławskie w 1955 r. podjęło rywalizację z województwem poznań
skim w ramach konkursu czytelniczego. 

12 Towarzystwo Wirclzy Po\.\';;zcchnej wydawało np. Notatnik prelegenta, za
'Yierający, jak stwierdza J. Kargul. .. szczegółowe kon�pekty odczytów n.1 różne te
n1.cty wraz z przewidywanymi pytaniami i gotowymi oclpcwiedziami .. - J. Kar
g u I, Kształcenie prHco11:11ików upotcs:::echniania kaltury 1c I'o/.sce Laclo11·ej, War
sza wć\ 1973, s. 111. 
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Drugą cechą omawbnego okresu dominac_ji czynników poiityc:.nyci1 
,v sferze aktywności kulturalnq była rocznicowość i cykliczność imprez. 
W 1950 r. zorganizovv",mo po raz pierwszy Tydzień Oświaty, Książki i Pra
sy. W 1933 r. obcl'wdzono Rok Odrodzenia, organizując szereg imprez 1n 
Dolnym Śl,lsku. Szczególnie wiele wysiłku organizacyjnego i znac:rn-� 
sumy przeznaczono na obchody Roku Słowackiego w 194B r. i setnej 
rocznicy śmierci :\Iickiewicza (Rok l\hckicwicza w 1935 r.) u_ 

Kreśląc ogólny bilans analizowanego okresu dominacji c:�ynników 
politycznych, należy stwierdzić. ż,: ccnt;·a1iz::1c]:l i zbiurokraty;-:mvanie 
c-a:�.i działalności kulturalnej. łącznio z ruchem amatorskim i spolcr:7.no
-regionalnyrn, wywołały znaczny n•gi·cs w sferze kultury nG Dolnym
Śląsku w porównaniu z okresem pionierskim. Okres t<.,n wykazał, i.e
\Voluntarystyczna polityka kulturalna, nic rcsp2ktująca zróżnico\vanych
potrzeb micszkm'lców różnych środowisk, ,,komenderowanie zamiast in
:::.piracji czy dialogu'' -� jak stwierdził A. Gładysz 14 - prowadzi zawszi::
do skostnienia stoso\v,mych form oddziaływania kulturalnego i w ,·�:,ul
tacic nic przynosi zamierzonych skutków społecznych.

Okres industri«lizacji i urbanizacji, wyróżniający się domin,1cjq Ci:yn
ników ekonomicznych, w wypadku Dolrn°go Sląska dotyczy szczcw·>�nie 
dwu regionów - Turoszowa i Lubina. 

Badacze śledzący w sposób systematyczny procesy industri::iliza�_ji 
w Polsce powo jcnnc.i podkreślają, �:c najistotniejszym następstwem tych 
procc5Ów byłn urb,:mizacja (B. Jałowiecki, J_ Turowski, .L Zirlłkowski). 
Zwracają oni iarazem uwagę na aspekty społeczne i kulturalne obydwu 
procesów obok zmian ckonomic;,.nych, ekologicznych i demograficz
nych 1 5. \V cezurach przr:mian ekonomicznych okres intensywnej indu
strializncji przypada na realizację Planu 6-lctniego. 

Podobnie .i<:k w innych rejonach intensywnego uprz.ernyslo\vicnia na 
terenie dwu głównych ośrodk(rnr na Dolnym Sląsku, w Turoszowie' i okrę
gu lubińska-głogowskim, wystąpiło szereg zmian kulturowych. W wypad
ku Turoszowa i Lubina zaznaczyiy sic; jednak specyfic::me procesy kul
turowe. Różnice, poza innymi względami, wynikają z okresu, ,,momentu 
historycznego" w dziejach Polski Ludowej. Należy równi'.:ź brać pod 
u wagę lokalne warunki społeczne, ekologiczne, demograficzne_ 

Intensywna industrializacja na obszarze, umownie naz\vanyrn \\'or
kiem Żytawskim, odbywała się \V okresie, w którym brak było zupełni,.: 
doświadczc11 na Dolnym Śląsku w zakresie oddziaływania kulturallv,go 

'3 :.I is 1 a k. D;:w1n!ność k,1l1urnl1w ... , s. 16.i. 
11 G lady s z. CJfo·inta - kulnua - nau�:a .... s. no. 
15 B. Jałowi ee ki, iWierniki urbani::ncji. l'róba teorel);c:::,cuo :_(!;'!J,n:: .. ·n1u1 

problematyki (Studi" Sm;jol,Jgiczrw, 1%G, !a- '.li: J. Tur owski, A. Kry<.: z k <1, 
Profile :,polec:nc s!m-coo mw,w i nou·euo miristn ))i'::emy,tou:ego (tamże); .J. Ziół
kowski, Zw1uc/111cJ11,: urbc,rcizucJ1 l'-' .rncjolooii !Kultura i Spoi„czcfolwo. 1%l, 
nr 1). 
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w tego rodzaju obszarach. Dostępne obecnie wyniki badań ir. przekonują, 
że w procesach oddziaływania kultul'alnego na terenie Turoszowa przy
�ęto model n<:1silonego oddziaływania silami zewnętrznymi, gh.vnic wy
korzystywano możliwości „eksportow0" potencjału kulturalnego Wro
c\nvia. Inny model zastosowano w wypadku Lubina, o czym bc;dzic rno
\V"1 niż2j. Szczupła baza sal widowiskowych (tego typu obiekty ;)y]y tyl
ko w Zgorzelcu), klubów i świetlic rejonu uprzemyslO\vioncgo Turow::i 
lJy!a intensyv,rnie wykorzystywana na imprezy estradowe; r.zadzit:j tea
tralne, muzyczne, spotkania autorskie (literaci wrocławscy) i prelekcje 
organizowane w zdecydowanej większości silami wrocławskiego ośrod
ka artystycznego i naukowego. 

Doświadczeni działacze tego rejonu (Z. Dobrzyński, K. Pietraszek) kie
rowali swoją uwagę nie tylko na zadania organizatorskie, starali się bo
wiem po.mać dokonywające się procesy zmian demograficznych, obycza
jowych i społecznych, by móc skutecznie programować oddziaływania na 
powstające środowiska lokalne złożone z ludności napły\vowej. W począt
kowym okresie realizacji inwestycji występowała „monokultura" zawo
dowa i wyraźna przewaga mężczyzn w strukturze mieszkańców. W nie
których osiedlach, np. w Sieniawce, na 100 mężczyzn przypadło 18 kobiet. 

Z. Dobrzyński w swoim źródłowym dla obecnych badaczy opraco
waniu i; przytacza wiele faktów i opisów warunków i atmosfery, w ja
kiej próbowano animować kulturalnie tworzące się środowiska pracow
nicze realizowanej inwestycji energetycznej. Na przykład w początko
\\·ym okresie stołówkę pracowniczą łączono „z wyszynkiem". Specyficz
na stołówka, sport, do którego żywiołowo garnęła się młodzież, oraz 
,.tancbuda" w Bogatyni. mieszcząca się w prywatnej kawiarni, stano
wiły pierwsze ośrodki integracji społeczności. Przed wieloma mieszkań
cami omawianego rejonu stawała konieczność zmiany zawodu, zdoby
wania kwalifikacji i wykształcenia. Odnotowano również wzrost do
·chodów. Do specyfiki lokalnej należy też zaliczyć pozbawienie tego ob
szaru możliwości odbior,u programu telewizyjnego, właśnie w okres1t�
intensywnej industrializacji i urbanizacji. W tym też czasie obowiązy
wały ograniczenia w poruszaniu się w obrębie „pasa granicznego".
\Vszystkie te czynniki wpływały na możliwości udziału w życiu kultu-

10 B. G i· uszka. Integracyjny tcplyv: clzic1latnoici kulwrc1:no-o.hdato�n1j
U' okresie bmlou:)J Kombinatu Górniczo-Energetycznego ie 'l'uroszo1;;ie (1c1ta 105\-
1.062). Wrocław 1972. (maszynopis pracy magistc:·skiej); W. :VI is i a k. Spolec::;:c,
-;>o/i.tyc::ne v;arnnki rozwojn kultury na Dolnym .l!;ląskit (Kultura r.a Dol:,yn'. St:;
;;ku); Z. S ze pa j t is, Załoga KombinGtu Górniczo-Enerr,etyc.:1;cgo 1t; Ttu·os.wv:ie, 
·wroclaw 1962; ;\'I. Wycech, Warnnki. życia i pracy lmdo11.,niczych Tu;-oira (Biu
letyn OBOP, War�zawa J 962, nr l li24).

17 Z. Do hr z y 11 ski, Tnrosz,ili: - fal-.:t;<J i !tui:i�·. 13ogDty:-?ia 1973. ,. 3-!)
(broszma - nadb:tlrn z „Rocznika Jek1,iog6rskicgo", Hl77, 111' XV).
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ralnym i spędzania czasu wolnego. W rezultacie dominował styl życia 
i obyczaje znane z powieści M. Hłaski. 

Właściwa rozbudowa zagłębia turoszowskiego rozpoczęta została na 
podstawie uchwały Rady Ministrów z 1958 r. W tym też czasie rozpo
częto starania o stworzenie własnej bazy do działalności kulturalnej. 
W Zatoniu istniejący tam klub przekształcono w dom kultury, zwięk
szono wydatnie liczbę punktów bibliotecznych, klubów i świetlic. Naj
bardziej ożywioną działalność prowadził klub górników „Gong" i klub 
energetyków „Kon-tiki" w Bogatyni. W sumie, jak stwierdził Z. Do
brzy1i.ski, liczba placówek kulturalnych wzrosła do 111 ze 145 pracow
nikami w 196 ± r. w poróvmaniu z 62 placówkami, jakie istniały przed 
1958 r. na terenie zagłębia turoszowskiego 18

• W miarę upływu czasu, 
o także uzyslrnnia możliwości odbioru programu telewizyjnego, nastę
powała integracja społeczności i procesy kulturalnego rozwoju nie od
biegały od podobnych przemian w innych rejonach uprzemysłowio
nych.

Procesy zmian i rozwoju kulturalnego w drugim na Dolnym Śląsku 
rejonie intensywnego uprzemysłowienia Legnicko-Głogowskim Okręgu 
l\1iedziowym stały się przedmiotem osobnego studium 19

. W tym miej
scu ograniczę się do wskazania zasadniczych problemów korespondują
cych z analizowanym okresem industrializacji i urbanizacji. 

Analiza dokonanych przemian na terenie LGOM przekonuje, że 
w dui:.ej mierze starano się wykorzystać działalność ku1turalną w spo
sób świadomy i planowy w trzech zasadniczych kierunkach, bazując na 
specyficznych funkcjach kultury. Przede wszystkim kultura miała od
grywać rolę integracyjną w stosunku do zróżnicowanych grup społecz
nych przybyszów i ludności miejscowej nawykłej do ustabilizO\vanego 
życia w prowincjonalnym mieście. W sposób zróżnicowany starano się 
wykorzystać Iunkcje kultury w zapobieganiu i zmniejszaniu zjawisk 
patologii społecznej. J. Ziółkowski używa trafnego określenia dla spo
łecznie negatywnych zjawisk łączących się z industrializacją jako .,roz
,vój przez mękę" w przcciwie11stwie do rozwoju organicznego. \Vyraź
nie też występowała dążność władz i planistów w zakresie kultury na 
terenie LGOM do wyrównania zaznaczających się dysproporcji w do
stępności dóbr kulturalnych w różnych środowiskach społecznych i te
rytorialnych (mi1sto - wieś). Na terenie LGOM wyrażnie można było 
dostrzec wzrastającą centralizację w zakresie kultury w miarę postę
pów industrializacji i wiążących się z tym procesów urbanizacji. 

Do wskazanego modelu oddziaływań kulturalnych dochodzono stop
niowo, zyskując doświadczenia w miarę rozwoju inwestycji, dopływu 
nowych mieszkańców i zwiększających się możliwości finansowych. 

,s Tarnże, s. 17. 
19 \V. 1\-1 i s i a k, System kulwrov:u miasta uprzemysłowionego, Wrocław HJ82.
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Brak bezpośrednich dowodów świadczących o wykorzystywaniu na te
renie LGOM doświadczeń turoszowskich. Pierwsty etap uprzemysło
wienia LGOM obejmował lata 1957-1963, a więc przypadł na okres 

drugiego etapu uprzemysłowienia w rejonie turoszowskim, rozpoczętego 
w 1958 r. Pewne podobie11stwa jednak istnieją. w pierwszym bowiem 
okresie rozruchu inwestycji miedziowych, podobnie jak na terenie tu
roszowskim, zaobserwowano nasilenie dziab1ności kulturalnej opartej 
na potencjale kulturalnym wi�kszych ośrodków z zewnątrz, przede 
wszystkim Wrncławia. W późniejszym okresie jednak wyraźnie zwró
cono się do własnych możliwości regionalnych, opierając się na wła
snych środowiskach twórczych i działaczach kultury, pracownikach 
oś,viaty i nauki Legnicy, Lubina, a później także Głogowa i Polkowic. 

Mimo zaostrzonych zjawisk patologii społecznej na terenie LGO::VI, 

szczególnie w drugim etapie uprzemysłowienia (lata 1963-1964 do 
1973), rozwój kultury w tym rejonie nie wykazywał takich cech pro
cesów żywiołowych i „egzotyki", jak w wypadku Turoszowa, który 
zyskał sobie miano „polskiego Klondike". 

Analizy e,volucji i rozwoju kulturalnego LGOM wyraźnie wskazują 
na stymulującą funkcję przemysłu w stosunku do resortu kultury 
w miastach. Wystarczy przytoczyć kilka przykładów: w latach l 956� 
197 4 realizowano zasadę bezpośredniego finansowania działalności kul
turalnej na terenie Lubina przez przemysł. Ze znacznego poparcia fi
nansowego przemys}u korzystano przy wznoszeniu ogólnomiejskiego, 
otwartego w 1970 r. Domu Kultury Zagłębia Miedziowego w Lubinie. 
Wyrazem centralizacji środków na działalność kulturalną były powo
ływane Robotnicze Centra Kultui-y w Legnicy, Lubinie, Polkowicach,

.Jaworze. Na rozmieszczenie i kształt działalności instytucji kultury 
uksztJłtowane w okresie pierwszych etapów uprzemysłowienia LGO:VI 
wpłynęła w sposób znaczny reforma administracyjnego podziału kraju 
w 1975 r., w której wyniku Legnica uzyskała rangę miasta wojewódz
kiego. Warto podkreślić, że w rywalizacji Legnicy i Lubina o lokaliza
cję stolicy województwa odwoływały się pretendujące miasta w różny 
sposób do „racji kulturalnych". 

Analizowane procesy industrializacji, jak JUŻ wskazywaliśmy, łq
czyly się ze wzrostem obszarów zurbanizowanych na Dolnym Sląsku. 
Dla śledzonych zmian kulturowych były to procesy o znaczących na
stępstwach przejawiających sit: w różnych aspektach. Jak dotychczas 
brak bardziej szczegółowych badai'l wzajemnych stosunków kultural
nych środowisk miejskich i wiejskich ukształtowanych w wyniku pro
cesów industrializacji. Wykorzystując dostępne żródb. i badania, po
średnio poruszające interesujące nas zagadnienia, można podjąć próbę 
wstępnego przedstawienia wskazanego problemu. 

Ogólnie można stwierdzić, że procesy industrializacji, w omawia
nym w tym studium obszarze, doprowadziły do zmian w sieci osadni-
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czcj i do nowej konfiguracji w ośrodkach kulturalnych oddziaływają
cych prornieniująco na mniejsze ośrodki i wsie. Powodowcme industria
lizacją przekształcenia wykształciły trzy zasadnicze rodzaje środowisk, 
któ,-ych typologie wyodrębniamy, posługując się przede wszystkim ich 
cechami kulturowymi. Przed2 wszystkim powstały nowe nic istniejące 
,v takim rozmiarze przedtem (przed industrializacją) ośrodki kulturalne 
miejskie, jci.k na terenie LGOM Legnica, Lubin, Polkowice, a na obsza
rze' z::iglc;bi,i turoszowskiego ośrodki miejskie o zwiększonym potencjale 
-oddzić1lywania kulturalnego, jak Zgorzelec, Bogatynia. 

Jak ,vskazują badania wsi w promieniu oddziaływania wymienio
nych ośrodkó\V miejskich, np. wsi Gogolowice w rejonie wplyvrn Lubi
na �0

, dokonywały się w tych środowiskach znaczne przemiany w zakre
sie stylu życia, a zatem w aspektach szerzej pojętych zachmvań kultu
ralnych mieszkańców. Wyodrębnić można zatem typ wsi o wysokim 
stopniu zurbanizowania pod wpływem oddziaływania ośrodków miej
skich o wysokim stopniu uprzemysłowienia. Tego typu obszary obser
wować można w osadniczych układach pasmowych wzdłuż dwu osi: Leg
nica - Lubin i Lubin - Polkowice. W studium Polkowic D. Jałowiec
kiego znaleźć można interesujące analizy zasięgu oddziaływania kultu
rowego tego ośrodka miejskiego na okoliczne wsie (więzi kulturalne za 
pośrednictwem szkoły, bibliotek, parafii) �1

. 

Dane, którymi dysponujemy z własnych badań w rejonie oddziały
wania Lublina 22

, wskazują, że w bezpośrednim promieniu wpływów tego 
ośrodka kulturalnego znajdowały się wsie gmin: Chocianów, Polkowice, 
Scinawa, Rudna. W dalszej odległości od ośrodków kulturalnych, 
a ,v szczególności w południowo-zachodnich częściach LGOM (rejon zło
toryjski), zaznaczył się proces, który S. Golachowski nazywał „semiur
banizacją" wsi. Powstały wsie, których „forma osadnicza nie mieści się 
ani w pojęciu tradycyjnej wsi chłopskiej, ani miasta, raczej »półwieś -
pólmiasto«, coś zbliżonego do tej formy, którą Amerykanie nazywają 
,,rurban community«" n. 

Znaczne przemiany wsi w rejonach uprzemysłowionych dokonywały 
się w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej, natomiast zastóJ ob
:oerwowano w derze morfologii wsi. Jak stwierdził A. Zagożdżon, przez 

20 W. S okół, Wply te industrializacji i urbanizacji 1w przemiany społeczno

-kulturalne wsi porskiej mt przykładzie wsi Gogołowice w pou;. Lubin, Wrocław 

1973 (maszynopis pracy magisterskiej, Katedra Etnografii Uniwersytetu Wrocław

skiego). 

�1 B. Ja low ie ck i, Polkowice - pr .:emiany społeczności lokalnej pod wpty-

lt'em upr.::cmyslo1cienia, Wrocław 1967, s. 23. 
22 I\-1 i:; i a k, Syste1n ktt!t,irowy ... , s. 108-109. 
23 S. Gol ach owski, Studia nad miastami i wsiami tlf;skimi, Opole-Wro

cław 1969. s. 180; R. Ko z i c t Typologia Junkcjonnlna miejscul'.'ości Htiejskich Leg
nic,: o-Glogou:skiego Okrc;g1t A1iedziou;ego 1c 1970 r. (Acta Universitatis Wratisla
viemis, P,·acc Instytutu Geograficznego, Se1·ia B, z. 2, Wrocław 1978). 
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wiele lat po uruchomieniu inwestycji rniedziow2j ni,_) obsen.vowa.no na 
terenie LGO.iVI budownictwa ;�,::, środków prywatnych ludności. Taki stan 
Lyl wyjątkowy w porównaniu z innymi okręgami uprzemysłowionymi 
w Polsce �\ 

\V skazane zróinicowanie śrndowisk wiejskich wy:11·,g:1 '.o niejednoli
t(go programu aktywizacji kulturalnej_ Jak można sądzie z perspekty
\\-Y czasu, zbyt wiele ujednolicającego oddziaływania mass mediów spo
dziewano siq w okresie wkroczenia telewizji n:l wieś. Podobne nadzieje 
1�z: ,, upodobnienie" kul tury ,vsi do wzorów mi,2jskich v.riązano z kolej
nymi działaniami, jak wprowadzenie na wieś klubów-kawiarni, nct Dol
nym Śląsku pocz;ąwszy od 1963 r. vVielkie nadzieJc na aktywizację kul
t ur�ln:1 wsi wiązano z reorganizacją administracji ·wiejskiej w styczniu 
1973 l'. 

2
;j 

Wartościowe pozna w czo zv,iązki procesów urbanizacji dol no.śląskich 
wsi z :iktywnością mieszkai'lców w dziedzinie sztuki ludowej przyniosły 
obserwacje badaczy tego zakresu kultury. Według oblicze11 K. Gerli
czowcj pod koniec lat siedemdziesiątych na Dolnym śląsku twórczością 
<�n1:1torską w dziedzinie plastyki na wsi zajmowało się 60 osób, na ogólną 
liczbę 215 uprawiających tę dziedzinę sztuki w całym regionie. Pod opie
ką WDK w2 Wrocławiu znajdowało się 14 „świątkarzy" wiejskich. Au
torka podkreśla jednak, że odbiorcą tej twórczości jest miasto (zakupy, 
wystawy) �i;. 

Osobne zagadnienie stano'.vi analiza wartości, treści i formy sztuki 
ludov,ej uprawianej na Dolnym śląsku. Szczególnie kontrowersyjne jest 
określenie jej wartości regionalnej. Nie rozstrzygając tego skomplikm,va
nego zagadnienia warto wskazać, że w 1963 r.. a więc w okresie nasilo
nych procesów urbanizacji wsi dolnośląskiej, K. K\vaśniewski wskazy
wał, iż jeżeli szukać zrębów kultury tradycyjnej regionalnej na Dolnym 
S}ąsku, to można ją znaleźć wśród ludności rolniczej. Ta warstwa miesz
ka11ców regionu jest najsilniej z nim związana poprzez jego odrębności,
poznawanie tych cech specyficznych w procesach prncy. W ogólnym
chórze głosów podkreślających wyrównujący wpływ industrializacji i ur
b2nizacji środowisk miast i wsi K. Kwaśniewski mi:1ł odwagę podkreś
Jic: ,,wydaje się, że ludowość dolnośląski.::j kultury tradycyjnej raczej
narasta, proporcjonalnie do narastającej coraz silniej więzi społecznej
i patriotyzmu lokalnego" 27

. Jak się przekonamy, opinia ta, acz odosobnia-

�� A. Z ag oż cl żon, Niektóre aspek ry prze1nian 1,-si ,r i'eJonach ilprzemyslo

!t-wnych na przyktadzie Dolnośląskiego Okrqgii ,111,irl:wi,·e[;o (Prwmiany wsi clol

r:o;ląskiej \V Pohce Ludowej, Wrocław 1973, s. lG). 
25 Por_ f-rzemicmy u;si cło/.noślqsbej ... , s. 40. 
26 K. Ger 1 i cz o w a. Amatorsl-m twó,-czofr pia,f!1czhn t s:1:1:.a łudo1n1 na 1.csi

do i ,w.śląskiej (Przemiany wsi dolnośli.iskicj ... , s. -lG-47)_ 
27 I(. I( \V a śnie wski, Czy istnieje dolnoi·iq.-.;ka traclycy:)na l·dli.tura l.udvu.:a:> 

/Kullma Dolnośl<lska, 1963, r:r 3/2-1, s. 10). 
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na, okazała się w pełni uzasadniona \V świetle dalszego rozwoju histo
rycznego i wzmocnienia poczucia regionalnego w świadomości drugiego 
pokolenia mieszkańców. Do sprawy tej swoistej transmisji kulturowej 
międzypokoleniowej powrócimy w trakcie omawiania dalszych okresów 
rozwoju sytuacji kulturowej wsi. 

Problematyka rozwoju kultury w latach siedemdziesiątych nie do
czekała się jeszcze syntetyzującego ujęcia. Można wyrazić przekonanie, 
że jest to jeden z najbardziej pasjonujących okresów dla teoretyków 
kultury i badaczy zorientowanych bardziej empirycznie. Cechy kultury 
tego okresu nie spotykane w poprzednich czasach stwarzają możliwość 
wyraźnego wyodrębnienia tego dziesięciolecia, stanowiącego zarazem 
zamknięty okres polityczny, i na pe\vno przyciągną w przyszłości uwa
gę badaczy. Ogólnie można stwierdzić, że był to okres wzrostu aspira
cji kulturalnych i dominacji czynników konsumpcyjnych. 

Wielokrotnie stwierdzono, że opis i analiza rzeczywistości kulturowej 
zależy w dużej mierze od przyjętych ogólnych założeń, od zastoso,vanej 
teorii ogólnej bądź „średniego zasięgu", jak stwierdzają metodologowie. 
Pomocna w tym względzie będzie zatem próba ogólnego określenia cech 
kultury ostatniego dziesięciolecia (1970-1980), podjęta przez J. Kmitę 2s.

Skracając z konieczności tok analiz autora stwierdzić można, że kultura 
omawianego dziesięciolecia odznaczała się następującymi cechami, a jed
nocześnie odwoływała się do „nadrzędnych wartości światopoglądO\.vych", 
żeby użyć terminologii autora: 

a) ogólne nastawienie na konsumpcję, w tym odpowiednie miejsce
zajmowały dobra i wartości kul tury (,,gromadzić dobra materialne i kon
sumować je we własnym kręgu rodzinnym" - wartości kultury miały 
wymiar „techniczno-użytkowy"); 

b) ,,demonstrowanie wysokiego standardu konsumpcyjnego" jako
kulturowy wymiar stylu życia; 

c) przenikanie ethosu konsumpcyjnego do samych twórców kultury,
ludzi nauki, sztuki (,,chałturzenie", .zanik tradycyjnej godności zawo
dowej); 

d) deklaratywność, obrzędowo.ść, oficjalność wielu sfer kultury insty
tucjonalnej odpowiadającej na zamówienie ze strony aktualnej polityki 
kulturalnej; 

e} zatrudnienie wielu autorów, krytyków, a także środków ,v roz
rywkę, jedną z funkcji kultury nadmiernie jednak eksploatowanej (licz
ba festiwali, oficjalne deklaracje, że 80°/o potrzeb „duchowych", kultu
ralnych obsługuje telewizja). 

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że przedstawione 
cechy kultury w ujęciu globalnym dla całego kraju są reprezentatywne 
również dla funkcjonującej kultury w obrębie analizowanego regionu. 

2s J. Kmita, O kulturze �umbolicznej, Warszawa 1982, s. 149�162..
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Nie dysponujemy jednak odpowi,:!dnimi badaniami i pełnym zestawem 
danych, które pozwoliłyby przedstawić ukazane cechy i wyznaczniki 
kultury lat siedemdziesiątych w wymiarze empirycznym. Wskazane bra
ki i niedogodności interpretacyjne wyrównać można \V ograniczonej mic
rze odwołując się do dostępnych badań cząstkowych. 

Istotne dane ilustrujące przedstawione cechy kultury lat siedemdzie
siątych na Dolnym Śląsku zawarte są w bogatej faktograficznie i sta
tystycznie pracy W. Patrzałek, poświęconej stymulatorom ekonomicz
nym w rozwoju kultury 29

• Z zawartych w tej pracy danych wynika 
tend(•ncja do wzrostu aspiracji społeczności Dolnego Śląska oraz rozwój 
infr�istruktury instytucji kulturalnych. Warto powołać się na kilka wy
miernych wskaźników. 

Rok 

1970 
1974 
1980 

Instytucje kultury na Dolnym Śląsku (1970-1980) 

Teatry 

ogófcm 

9 
JO 
IO 

liczba 
miejsc 

5535 
6085 
6557 

Kina 

· ogóll!m. liczba
miejsc 

I Amatorskie ze-
ł I . Muzea Biblioteki 

publiczne : spo y zaintere-
i sowań j ! I

·:----; 
I 

·-

i
---· .

1 • I 1 . . liczba 1 · ' czyte nt- ogo-: ogółem o<>ólem I , człon-"' : cy w tys. Iemi ków 

l 150 i 49056 1
1

· 30 
233 ! 54976 32 

629 
636 
659 

601,3 
587,0 
599.8 

i 22761 

; 1453 I1 1806 I

37008 
26533 
33180 201 '. 54175 J 34 

Żródlo: Patrzałek, op. cit., tab. 25, 27, 29, 31, 32, 34. 

Ogólny trend wzrostu liczby instytucji kultury i ich odbiorców wy
stępuje do 1975 r. Rok ten, jak wiadomo, jest przełomowy dla całej 
dekady lat siedemdziesiątych. Po nim rozpoczynają się ujawniać w spo
sób znaczący trudności ekonomiczne, których narastanie doprowadziło 
do z:,łamania politycznego \V 1980 r. Z eksponowanych powyżej danych 
łatwo odczytać spadek wskaźników po 1975 r. w takich dziedzinach, jak 
czytelnictwo (zmniejszenie nakładów książek), kina. Jednocześnie wzrd
stały koszty utrzymania instytucji artystycznych. Dla przykładu pod 
koniec omawianej dekady w 1980 r. wysokość dopłat do biletu jednego 
widza w operze wrocławskiej wynosiła 457,72 zł, w filharmonii 230,42 zł; 
w teatrze pantomimy 196,63 zł 30

• 

Nie jest rzeczą przypadku, że na lata siedemdziesiąte przypada naj
większe zainteresowanie socjologów kultury problematyką stylu życia. 
Ten trend badawczy łączy się przede wszystkim ze wskazanym już 
wzrostem aspiracji konsumpcyjnych oraz stanem świadomości teoretycz
nej badaczy, a szczególnie socjologów kultury. Zdawało się bowiem, cze-

20 Patrzałek, op. cit., s. 121-182. 
ao Tamże, s. 145, tab. 39. 



mu uległ również pis,:qcy le slo\'.,a, Żl' poznanie.! psychospołec7.11�·,,:, rr,�
ch:mi1.mów kształtovnnia się stylów życia odsłoni na1istotnicis;,<' t;·,,�ci 
;iyci·_, ku1tl.ll'c\lncgo zriJżnicoV,'cmych pod wzgięde:m po?JOlTlU kon�'l11l1[,C ·i 
\',:1rstw spo!ecznych. Auto,· ninicj�zcgo studium prnw,,dzil w L,Ld: c:i-.:
rl ·md:-:icsiątych b8d)ni. styló\v życia z wyró:i.niecnicm przcdzialil\v kl:
c·owo-warstwowych w L'slbinic i n,, t,,:reni!c wsi Dolnego Sląska, Zc1 i,11 : i(; 
� .• kż,, prohkm,,tyk:� sru:) vnorotwórczych w dziedzi'liC ;;tylu (ycia :,: . 
Trudno w tym mie,�;cLl zrclacjono\vać pełne wyni:{i ty�:h b'.,cl::.{1. \Y '-'<:·
mi.·11ionych p1w:�.cl, zn,tir.·i.ć możn:1 prnby określeni:1 (':_c:h styl(J\'! życi,1
rnbotników z:,g!ębic, rnil'dzio\vcgo, inteligenc) teclmiczn'-'.i, drolmo·:·ni.·0:

r ,;,:t'l�tw,,. W b�idanyeh środowi�;b•.,·i·, wic1 .\skich uchwycono zró:i.nico·::;�
:,i:1 ,;ty'.Ó\\" ;i.ycia zależne- od: v,·iclkości gospodarsl\Y,, i uzy;;ki\,;anych ck
' :,odi'J\V, wykc:zL1c,:nid, sy�tE1c,ii rod:�inn•::j, struktury s;lOl,�czncj (rolui.::y 
i1idywidu,1lni, inteligenc:j:i na wsi, chłoporobotnicy). Uchwycono rr'iwnic:-:i 
i 0 totnc dl;:: tyc 1, �rodu· .. .-.,isk zróżnicowuniP czynno.ści, \V tym rówi1ież Zct

_i(;Ć kulturalnych. w clnb.ch powó'zcchich i \\. l1niach .�,\·i·.1tccznycl1, :.1 t.0.:-:
ż .. ) i:..;tctny \\rpl,y\V pór ro��u. 

V.J chwili obecnej n:, problematykę stylu życi1 puirzcć naki.y z in
:: .i pcrspckt:y,Yy. prb.c:.i w:;zystkim z punktu wid7.(•nia ograniczc11 l,01:
::;u:n'.).'.y'.nych .• fok :110hla przypuszczać·, bardziej trwale wartości zac::o
wuj<i wykrył\:' mech:rni_;Y1.1y n;iśbdownictwc1 i oddzialy,.vai1 gru:, wzorn
lwr',rczych w ,lzicdzini,, �,tyłów ż�,ci:1. \Vska,·.ywano iu:;. na na:\L.1downic
: wo stylów żych gru:, J ucl.ności rniejc'kiej wśród mi<:cs1.k,1.11ców wsi. 1'(,cl> 
nia ·.v Lublini,� '·XsL,.z, w:,ly n:\ \F:(cplyw pewnych ekm,,ntów i \\·::o:·::'.\ 
:-::ylii ·N życia z rocL:in d;·oimomics,;czahst 1N,1 do robotnik<°J'.'.', at,·:.,kc-y_;!,G�; 
11i•.'któ1·ych wzorów styl�> <.V życia intdigencji techniczn,:j db robotnil�Ó-..\'. 

\V bardzie.i ogólnym ujęciu �;l\vicrdzono. że w labch sieckrndziesi,1-
tych zasadniczymi gruuarni wzorotwórczymi w an,1lizo;,vanym r,:gio,·,�: 
były: rodzinR poprzez pi·ocesy so<.:jalizacyjne, kategorie zawodowe i kL,
sow., (\vskazywaliśmy n:_1 �1trakcyjność wzorów poszczególnych gn1p, np. 
1ntr,ligencji), wzory .':u1 )kulturowe młodzieży oraz grupy zainL:JT�o',1;1;1. 
;;,,,:!.,cze stylćrn· życi:, używają po c;ci::1 „wzór centrcilny'' dla odclzidly
wa1i. wzorotwórczych mass medió\v. Oddzialyw,mie mass mediów, szc;-:_·
gólnic TV, na style życi:1 nic.' wykazywało uchwytnych różnic r,_,gion'.il
nych, liczne pcnetrac_ic badawcz,· z tego znkresu przynosiły ,vyni\�i 
adekwatne do sytuac.ii Dolnego Slqska bt sieckmdziesiqtyc:h. 

,\'limo wielu zastr1.c•żc11, _jakie zgłaszano pod nd1·es2m lnda11 ::"tyló,.v 
życia ro;,.wi_ianych \V łutach sicdcmdziesi,Jtych :i\ można stwi::rdzić, �-C 

s1 l\I is i a k. Systelll i:,i'turov.'u u:iG,ta ... , s. 182 -199; t L' :1 ż c, Po::11::u tco,:oir·,, 
f.·i:�ci�1no:�·c!, ilHCLgencji tcc.iLnicznt!) i_Kullura i Zycie. 1978. Li.: �)); t c n ż l', (;n.tJJ�; 

d.·::orotwórc::e w ,1::ieuzmie stuiu i.:ycia (Littera:·ia, t. XI, Wrocław 1979); te n:': c,
O stylach życia społeczności wsi (Wie:ś Współczesna, 1983, nr 1 O\.

s2 Styl :::ycia. obyc::aje_ ethos w Polsce łrit iieclemdziesiqtych z perspd:tyu:y 
ro/.:n 19Sl (szldce), recl. :\.. Sici1'!,ki. Warswwa 1983.
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w warstwi(: faktograficznej wyniki tych bada11 pOZ\Vdlają uchwycić: ethos 
kulturowy wielu środowisk, a zateri1. odsLni�,\c� jeden z istotnych asp2k
tów kultury w szerszym rozumieniu tego pojęcia. 

Wkroczenie w lata osiemdziesiąte to pocz.1L:k poszukiwa1 i. nowego 
modelu kultury regionalnej, a także przem'..,ny w systemie wartości 
ucz�stników życia kulturalnego. 

Zmiany dokonujące się w cał2j makrosLukturzc w ciągu ostatnich 
czterech lat pociągają za sob,1 istotne lBStf;pstwa dla sytuacji kultury 
w analiwwanym regionie. Dziv.lalność: }wlturaln:1 organizo,vuna jest 
w warunkach ograniczeń wynikających g!ównie z trudności gospod,u_·
czych. Trudności wynikają również ze sJny świadomości planistów i or
g,mizatoróvv aktywności kulturalnej w różnych środowiskac11. Po r. 1930, 
aczkolwiek przejściowo, nastąpiło zamknięcie niektórych instytucji upo
wszechnianici kultury, zawieszona została działalność związków twór
czych. Ponieważ życie kulturalne nic znosi próżni, w pcwn2j mierze ru 
zasadzie kompensacji rozwinął ::;ię nurt aktywności kulturalnej na forum 
życia prywatno-rodzinncgo, szczególnie na wsi. 

Wiele instytucji i form aktywności kulturalnej (np. zespoły amator
::;kie) ze względu na wycofanie się zakładów prncy z ich utrzymyw;mi;, 
przejęła administracja państwowa. Zwiększyły się jednocześnie dyspro
porcje możliwości uczestnictw„ kulturalnego rnieszlrn1i.ców centrów kul
turalnych i peryferyjnych środowisk lokalnych, głównie wiejskich. Np. 
władze lokalne LGO:,: ·w swoich opracowaniach strategii dabzego sty
mulowania aktywno�ci kulturalnej ze v:.rzględu na ogólne trudności nie 
widi:ą w najbliższym cza!>ie rnoż.Jiv10.�ci zwiększcnb sieci instytucji kul
turalnych na swoim terenie. 

St-czcgólnie ważne są przemiany w systen,ic wartości potencjalnych 
odbiorców i nnim3torów nicz'.lwodowych życiu kulturalnego w środowis
kach lolwlnych. Wartości kultury, wobec trudności w zaspokojeniu bar
dziej podstawowych potrzeb bytowych, schodzą na dalszy plan. Jedna 
z istotnych wartości kulturalnych, jaką jest dążność do ksztal.cenia, rów
nież nic ma już takiego znaczeniu, jak w poprzednich okresach. Najwi
doczniejszym dowodem tej ujemnej tendencji z punktu widzenia spo
łecznego i możliwości upowszechniania kultury jest zmniejszenie się za
in tcresowania formami ksz talcenia zaocznego. 

Odnotować należy, że nie tylko występuje spadek wartości kultury 
w ogólnej hierarchii wartości mieszka11ców regionu, lecz również doko
nują się interesujące przekształcenia w zainteresowaniach i aspiracjach 
uczestnictwa w życiu kulturalnym. Jak wskazują sondaże przeprowadzo
ne przez legnicki WDK, na terenie LGOM -3� w ostatnich latach swoisty

33 K. Ku n icka, Ocenci µrcic:y gminrzych ośrodków k1lltury w woj. legnickim 

u: 1982 r., \VDK. Legnica 1982 (dn.:k powielany); Dutuchc:::a,ou;e prace ncid moc,e/c:ri 
kultury na wsi i ich wdrażanie, WDK, Legnica ·1983 (maszynopis). 
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renesans przeżywa zainteresowanie folklorem, powstają zespoły amator
skie nawiązujące do miejscowych tradycji, a właściwie przeniesionych 
przez pierwszych osadnikćY,N wzoró,v z różnych regionów Polski, tnkż(; 
z Jugosławii (Bośnia) we wsiach rc\onu Bolesławca na granicy z woje
wództwem jckniogórskim. Szczególnie wyróżniają się zespoły chóralne. 
teatralne i muzyczne (zespoły pie.śni i taóca, kapele ludO\J;'e, orkiestry 
dęte). Treści, zawarte w repertuarze zespołów amatorskich i folklory
stycznych, uznać należy za niezwykle interesujący materiał do badar'l 
etnograficznych, zawierają one bardzo zróżnicowane wątki regionalne po
łączone z współczesnymi tendencjami (np. zapożyczenia od miejskich ka
pel podwórkowych). Rozwijają się również zespoły i indywidualności 
w zakresie ludoweJ twórczości plastycznej, np. w Gromadce działa Klub 
Samorodnej Twórczości Artystycznej skupiający 28 osób. 

Za istotny czynnik stymulacji aktywności instytucji kultury uznać 
należy nakłady finansowe. Skrupulatne analizy danych statystycznych 
przeprowadzone przez W. Patrzałek wskazują ogólny spadek sum asyg
nowanych n<1 kulturę z budżetów administracji lokalnej. Rozpatrując 
porównawczo województwa Dolnego Sląska, autorka dochodzi do kon
statacji, biorąc pod uwagę liczbę instytucji finansowanych przez admi
nistrację po 1980 r., że najlepiej sytuacja przedstawia się w wojewódz
twie wrocławskim, w następnej kolejności w wałbrzyskim, jeleniogór
skim i legnickim 34. 

W trakcie burzliwych lat, począwszy od 1980 r., mimo meandrów po
lityki kulturalnej, opierając się na doświadczeniach Dolnego śląska, 
można mówić o nowej zaznaczającej się coraz bardziej strategii pod
trzymywania osiągniętego poziomu kultury. Jak świadczą przytoczone 
wyżej obserwacje, jest to strategia oparta przede wszystkim na włas
nych silach kulturowych, tkwiących w środowiskach lokalnych. Kieru
nek zwrotu do wewnątrz do lokalnych tradycji, sił i środków jest w du
żej mierze wymuszony ogólną sytuacją ekonomiczną. Wiele instytucji 
kulturalnych nie może spodziewać się większych dotacji, przemysł stal 
się wstrzemic;ź1iwy w mecenacie kulturalnym. Jednocześnie za słuszne 
uznać należy ograniczenia w nadmiernym nastawieniu niektórych insty
tucji na wypracowanie za wszelką cenę własnych zysków. Komercjali
zacja kultury nie jest groźbą nową, ma jednak, jak się okazuje w ostat
nich czasach, szczególnie nasilony charakter. 

Oparcie rozwoju kultury na siłach własnych, środowiskach lokal
nych jest koncepcją, którą można nazwać stymulowanym od wewnątrz 
regionalizmem, nie jest kierunkiem zupełnie nowym. Istniały już próby 
realizowania koncepcji kulturalnego rozwoju w ramach ruchu „commu
nity development", lansowanego Jako „aktywizacja i rozwój społeczności 
lokalnych" na początku lat siedemdziesiątych. Ruch ten jednak się nie 

84 Pat r z a ł e k, op. cit., s. 244. 
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rozwinął na skutek syndromu czynników i niesprzyjających okolicznoś
ci o których trudno w tym miejscu obszerniej pisać. Wystarczy wspom
nieć o „czynach społecznych" realizowanych w ramach tej koncepcji :i:.. 

Realizacja koncepcji regionalizmu stymulowanego od wewnątrz, a nil! 
jako kolejna idea wnoszona z zewnątrz do środowisk lokalnych, może 
spotkać sifi z powodzeniem, jeżeli .faktycznie bqdzie występowała tt•n
drncja do partycypacji ze strony podmiotów kultury, a zatem samych 
micszkańcó\V. Symptomy partycypacji będące wynikiem dowartościo
wania przez mieszkańców własnej miejscowości jako środowiska spo
kczrn:go wymagają podtrzymania i stymulacji. Uznać 118.lcży autorytet)' 
mi1:"j:.;cov,'•-\ kompetencje si:mych mieszkańców w zakresie kultury, oni 
bowiem potrafią dostosować zadania upowszechniania kultury do w:1-
runków miejscowych. Pomocnym czynnikiem w podtrzymywaniu tego 
kierunku ,icst odwoływanie się do tradycji, wydobywanie ,vlasnycb v;-.1 -
lorów lokalnych (wspominaliśmy o pewnym z.wrocie do okresu pioniN
skiego \V drugim pokoleniu mieszkariców Dolnego Siąska). 

Zarys kierunku, który nazwaliśmy stymulowanym regionalizmem, 
dopiero się wyłania. Zadaniem teoretyków i pracowników kultury jest 
opr;,cowanic systemu oddziaływań w spolecz.nościach lokalnych, które 
dałyby ,,mnożnikowy efekt", a zatem przyniosłyby rezultaty realne, na
stępcze. Na razie trudno przesądzić, czy nowa wersja regionalizmu, pod
trzymywana wydatnie przez ruch społeczno-kulturalny, zdoła przełamać 
utrwalone przez lata nawyki i przyjęty tryb planowania i zarządzania 
w sferze kultury. Od postawy władz lokalnych, od dalszych zmian w po
lityce kulturalnej zależy, czy stymulowany regionalizm stanie się kic
ruukicrn dominu,iącym. Jak świadczą pierwsze analizy efektów nowych 
rozwiązań w dziedzinie polityki kulturalnej, główny wysiłek skierowa
ny jest na tworzenie ram prawnych i zasad finansowania sfery kultury 
zgodnie z założeniami reformy. Znaczne braki występują w zakresie kie
runków działania, treści kultury, związków twórczych i programowania 
dalszych prac :rn.

\V 1981 r. powstało opracowanie pt. Raport o stanie kultury Dolnego

śląska 37, stanowiące punkt wyjścia rozlicznych w tych czasach dyskusji 
i polemik, między innymi prasowych. Jako współautor tego opracowa
nia, nabierającego w miarę upływu czasu charakteru dokumentu odda
jącego ówczesne nastroje i dążenia do rewindykacji zgłaszane przez 
środowiska związków twórczych i naukowych, chciałbym zwrocie uwa
gc; nn te konstatacje, które nawiązują do przedstawionego w niniejszym 
opracowaniu obrazu przemian kultury. 

Przede wszystkim należy stwierdzić, że oceniając z punktu widzenia 

i� .4ktyu:izacja i ro::1rój spoieczno.ici lokoln�c/1. red. Z. T. Wierzł)icki. \Vn.,
c!a \\' 1973. 

26 \I. S t r ;li:, Kultura, Warszawa 198-t

s, Raport o stanie klLl.tury Dolnego Sląskn, \\'rodaw 1981 (druk powic:lony). 
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całości kultury regionu podział administncyjny w 1975 r. ni=? przyniósł 
docL1tlrnwego przyrostu potencjału kulturowego. Occnc; tą potwierdzc:Jcl 
bilansujące w skali całego kraju badania A. Wallisa, według których 
Wrocław, eł także Dolny Śląsk, utracił pozycje jednego z wiodących 
osrodków kultury \V kra.1u, utrzymał ją natomiast ,v kilku \Vyspccjali
nwanyeh dziedzinach :i�. 

W latach siedemdzie�:i,1tych jako kolejne zjawisko ujemne, wynik 
skomplikowanych uwarunkowa11 stworzonych polityką kulturalną. na
sqpilo rozluźnienie tradycyjnych więzi, jeszcze z okresu pionierskiego, 
między nauką (w tym rob Uniwersytetu), związkami twórczymi i siecią 
instytucji upowszechniania, nic wyłączając mass mediów. 

Zaznaczuj,1cy się trend unifikacji kultury skutecznie hamował roz
wój ruchu regionalnego, którego inicjatywy „oddolne" i spontanicznie 
1-glaszane projekty aktywizacji środowisk lokalnych nie zawsze n10gly 
się zmieścić: w dominującym modelu kultury. Przedstawione przez nas 
sekwencje \Vcwnętrznego rozwoju niektórych dziedzin kultury, np. ru
chu amatorskiego, a także ukazane okresy historycznego rozwoju, przy
noszą przykłady głosów krytycznych, projektów ulepszeń (np. w dziedzi
nie odbudowy zabytków, tradycji lokalnych), których nie brano pod 
uwagę bądź które nic doczekały się realizacji. 

Badania nad stopniem przygotowania formalnego i kompetencjami 
pr:-1cowników kultury prawic wc wszystkich omawianych okresach wy
kazywały na Dolnym Śląsku ($. Pietraszko, J. Kargul, B. Gołębiowski) 
znclczne opóźnienia w stosunku do potrzeb szybko następujących zmian 
rozwoju cywilizacji technicznej, nauki, sztuki. Z wyjątkiem piennzego 
okrc�u, zwanego w niniejszym studium pionierskim, kiedy kulhll'Z0 na
dawano znaczenie priorytetowe, w dużej mierze ze względu na udo
w,1dni:mie polskiego dziedzictwa regionu, sfera kultury w systern_i.:, fi
nansowania poszczególnych dziedzin życia znajdowała się n:1 poślednim 
miejscu w hierarchii wydatków budżetowych administracji paóstwowcj . 
.Jako antidotum na braki finansowe, jak wskazywaliśmy, stosowano ko
mcrc.ializacj<; (wyprncowywanic własnych środków finansov,.-ych prz,�z
instytucje, kultury kosztem wartości, poziomu i treści kultury). 

W okrl.'sie industrializacji i urbanizacji, jak staraliśmy sic; wykazać, 
mają micj�cc procesy korzystne i negatywne dla kultury regionu. \\- tym 
miejs;�u \Vmto dodać następ sł ,va w postaci degradacji krajobrazu na
tmalnego, jak i uk;ztaltowancgo przez tradycję, co niewątpliwie t,.:·i :n
hiży do wmtości kultury rl'gionalnej. Obecnie stopień urbanizacji Dol
!wgo Sl�ska powodu.ie wzrost kulturowego znaczenia obszarów 1H1 ur;\l
nych nie obciążonych skutkami rozwoju industrialnego i urbani�t�·cz
nego. Socjologowit:, (�tnografowic, kulturoznawcy, językoznawcy na pod-

,s ,\. W a 11 t s. J)t:::t·,1rze1u;y ,:!dacl kultury krnj!!, War,zawa 1979 (m,1,zy::11:Jis. 
!)t;\\·ici1.J!:yJ: p,,r. też: () pt::e3tr::.L Hrijjtn ukł<tri:ie ku.:tury (Społeczno-kult ural:·.,_· r:·n
!J!t.-::·,:: ,:,i,!,Lt �n·6:1iego, recl. B .. 1. i'\.U:'icki, ,\. '\\\!Ili,, \Var,zawa-Pm:1::\11 19}t!:. 
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stawie svvoich penetracji badawczych w różnych okresach zgłaszali zróż
nicowany stopi,�ń integracji społeczności Dolnego Śląska. Obecnie dys
ponujemy e�ąstkową wiedzą o aspekt:ich tej integracji. Najwięcej da
nych świadczy o zaawansowanych procesach wyrównania językowe
go. Zaznaczyły się też postępy w samej teorii i metodologii badani<, in
tegracji społecznej i kulturowej. Warto sięgnąć do w pełni opracowa
nej koncepcji W. Jachera 39 i przeprowadzić, posługując !:iię dostępnymi 
danymi, analiz�· płaszczyzn integracji normatywnej, funkcjonalnej i ko
munikatywnej na interesującym nas obszarze. Dopiero na gruncie tych 
aspektów moża badać integrację kulturową jako zmienną zależną v, sto
sunku do szerzej pojętych przemian politycznych, ekonomicznych i spo
łecznych. 

Za istotne należy uznać pytanie o stopier1 poczucia ciągłości kultury 
polskiej na Dolnym Śląsku w poszczególnych generacjach mieszkańców 
n·gionu w wymiarze historycznym i dziejów najnowszych. Wiele pytari 
przynoszą wstępne analizy ostatniego okresu dziejów kultury regionu 
rozpoczętego w 1980 r. Brak koniecznej perspektywy historycznej unie
możliwia właściwą ocenę rezultatów funkcjonowania ustaw o Narodowej 
Hadzie Kultury, Funduszu Rozwoju Kultury (1982 r.) i ostatniej usta
wy o upowszechnianiu kultury (1984 r.), szcz0gólnie \V wymiarze r�gio
n.:\lnym. Pierwsze oceny w ujęciu całego kraju przynosi opracO\vnnie 
J. Strąka 10. 

Uprawnione odpowiedzi na sformułowane powyż2j pytania pn:ynieść
mogą badania w \vielu wypadkach o charakterze interdyscyplinanym. 
Przyjęta formula analizy dziejów kultury regionu na podstawie podzia
!ow głównych okresów przemian społecznych, ekonomicznych i ekologicz
nych pozwoliła na nowe spojrzenie na dostępny materiał faktogra [icz
;1y, a zaraz0m uja wni!a istotne luki w sier:�1' \\"icdzy o prn-:esncl:, nic 
iylko iaktach z zakresu kultury. 

DIE l'ITLTCRYERX:.\"DERFNGE� I:.\" NIEDER.;;CHLESIEX 
l'.'i" DE� -10 JAIIREN DER YOLKSREPliBLIK POLE:'\ 

Der Zeitrnum der geJiilirtcn Analysc der Dynamik der Kulturvcrwamllu11gct1 
Nicdcrschlesic11s umfusst 40 Jahrc. Einc umfangrciche Quclle!,ba�is. die infuJg,.: der 
,\1�sammlu1:g y,,n Dokumcntatio:1 lll!d der durchgdi.ihrte:1 L'::kr:,uc!,unge:1: cnt
,:\amlcn i,t, Jas,;t aktuell ,'.l:. die Pcriode11 zu sy,k1r,ati�ieren in clcncn sicii die 
v. it:hligsten Kullur\'\.:rwamilungcn vollzoiwn ha ben.

Die ersk. clił' sogenanntc Pionicrpcriodc. ch::irnlct,irLsiert ;;it::h clurc)1 Dominiv
rung cler Au,wirkung clc·r �:cm1Jgr;,,pl,isclwr, Fnkto:v1, ;:ur die lil',ia!tung d,·_, .\nt
ii�z1· . ..: der KillttL· :?\il�dc:r�ci:!"�:it.·�1s. l:l �\.'.r)P!' Zeit !'ir:d·,•t d 1

.�;:· P.·fi·,:�•:;s d,�·r „l(t�ltu�·er;-

:rn \V. J c.1 c h c r. Znr;ad11ic.:11ie inteo)·r:cjl, sy�u.nn.!l .'IJ)()lec;:nr·r,o. Studiurn .: ;::n
tr<:=>n teorii �ocjc,loqii, Warsza\\·a---Wrnd;.1w 1976. s. 30 i d,dszc. 

lo St,·,! k, O[). cit. 
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Konfrontation" der Gruppcn \"on An;;icdlungsbevolkerung statt. In der Gestaltung 

der Kultur trelen planmiis�igc und spontanc Prozcsse auf. Die nachsle ausz:uson

c1ernch.: Perioclc lwgann mil dcn Verwandlungen i:1 der Kullurpo!ilik in dcn Jahrcn 

Hl-!9-19,30. Dicse Perioclc Ul' kr,chcicld sich ciurch Domi11ation ticr poiitischen Fak

toren im Bercich der Kultur. In der Spharc der inslitutionclkn Kulturakli\·itat 

lasst �ich Aktio11s- und Gclcgenheibcharaklcr der }hlncllungen lwmcrkcn. 

W,·sentliclw Vcrancleru11gr;n in dcn allgerncitwn B�di11gungen. unter dc:1(·:1 sich 

ci:e Kul lur in ?\icclerschksien gcstalk-t hat te, wttrcien clun;h die i1,tl:n�h· ei• l\\'i1:kel

tcn Inclustrieinvcstitionen cingefuhrt, haupbiichlich in dcn GebidL'll von TuroszÓ'.'.' 

i.1•:d Lubin. Die Industrialisicrung f
i

ihrt zur Dominalion der iiko11ornischcn und 

i:ikolngischcn Faldoren, die die Pru�esse der Kultu:Tcn,·ancllu11ge,1 bedingten, �0-

. ., ,_,hl im stacltischc•1 al, a uch lii:·'.c1lith(··1 :\lilieu. 

Dil' Dckac;e 1970-1980 snnciert sic:1 c!cutlicil aus; in jcncr Zl'it trat in !\icek> 

schlc�;ien, ahnlil:11 wie im gan;:cn L,111cl. cin b<·mcrkenswl't'ter Zuwachs von kultu

rdle!: Bestrebungcn auf. :\Ian hat auch \'crandenmgcn tles Lebc!isstils sowie der 

kultttrl'i!e1 Aktidtat der F.in'.·:olmer rcstgestdlt. 

Di(' letztfJ. mit den Verwancllungen des .Jahres 1980 cingelcitetc Per:,xk zcic:1-

net sich mit Ver�inclerunr,cn im Wcrtl'system der Einwohner des Rcgio11s aus. Im 

Zusa:111nc!1ha1:g mil den allgemeir:en iikonomischen Schwierigkeitcn trcten clh: -,','-:!·
te dl':· Kultu,· r,otgcdrungl!l1crwe:�t' in den Hi11tergn.111d. Es ,·ollzichen �ich �;·:cl: 

Ven\'andlungen in den kuiturcllen I11teressen. FLir besondcrs mal'l,ant ist dl'I' Zu

wachs der Intc1-essc .fur regionelle Wcrte zu halten; es liisst sich auch einc gcwisse 

Rlickwcndung zu dcn Pionicrtraclitio11en, zur erstcn Ansicdlungsperiode, bemerken. 
Hir,!<ichtlich der rieuest211, mit dem Umbruch \·on 1980 initieerll'n Periocle kann 

n,an bisher nur cli(: ersle!I Symplome des cnbtchenclen Mr.clclls der regicmelkn 

Kultttr festskllcn, die sich hauptsachlich auf eigenc Ecstandc und Traditioncn 
!<tlitzt. 




