STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ NAD ROZWOJEM
GOSPODARCZYM ŚLĄSKA W OKRESIE POLSKI LUDOWEJ
Paradoksalna może wydać się na pierwszy rzut oka teza, że lepiej
znamy historię Śląska niż okres jego rozwoju w Polsce Ludowej, a więc
niż najbardziej współczesną nam rzeczywistość, której jesteśmy nie tylko
bezpośrednimi obserwatorami, lecz również jako mieszkańcy tych ziem —
je j aktywnymi współtwórcami. Niestety, mimo paradoksalności teza ta
jest w dalszym ciągu prawdziwa, chociaż na tym odcinku badań nastąpiły
w ostatnim okresie zasadnicze zmiany i można już odnotować, co prawda
nieliczne jeszcze, lecz tym cenniejsze osiągnięcia.
Ocena powyższa odnosi się niewątpliwie do całokształtu życia społecz
nego i gospodarczego Ziem Zachodnich, a może nawet i całej Polski, lecz
szczególnie wyraźne potwierdzenie znajduje ona na przykładzie powo
jennej gospodarki Śląska. Mam tu na myśli Śląsk w jego najszerszych
granicach, a więc zarówno należącą przed wojną do Polski część Górnego
Śląska, jak też odzyskane obszary Opolszczyzny i Dolnego Śląska, objęte
obecnie granicami administracyjnymi trzech województw: katowickiego,
opolskiego i wrocławskiego.
Cały ten obszar wraz z jego szybko odbudowującą się i dynamicznie
rozwijającą gospodarką nie posiadał bowiem przez wiele lat, bo aż do
r. 1957, placówki naukowej, która by systematycznie badała lub przynaj
mniej gromadziła źródłową dokumentację tych niezwykle interesujących
i pod każdym względem ważnych, a przy tym bardzo skomplikowanych
procesów gospodarczych i towarzyszących im przemian społecznych.
Problematyką rozwoju Śląska w okresie Polski Ludowej nie zajmował
się reaktywowany po wojnie Instytut Śląski, działający najpierw w Ka
towicach, a następnie we Wrocławiu, jako Oddział Instytutu Zachodniego.
Do czasu swojej ostatecznej likwidacji w r. 1952 koncentrował się on
głównie na tematyce ściśle historycznej, przy czym jedynie Sekcja Do
kumentacji sięgała w swoich pracach do historii najnowszej okresu mię
dzywojennego.

Pewien dorobek w zakresie opracowań analitycznych i monograficz
nych problematyki gospodarczej Ziem Zachodnich miało istniejące w la
tach 1945— 1948 Biuro Studiów Rady Naukowej Ziem Odzyskanych. Te
matyka tych opracowań była jednakże podporządkowana najpilniejszym
zadaniom związanym z akcją osiedleńczą i w większości wypadków sta
nowiła jedynie podstawę toczonych w ramach Rady dyskusji nauko
wych. W opracowaniach Biura Studiów nie wyodrębniono też problema
tyki śląskiej, uwzględniając ją tylko w ramach ogólnych zagadnień zwią
zanych z osadnictwem na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
W ten sposób pasjonująca dla każdego badacza problematyka rozwoju
gospodarczego Śląska w okresie najbardziej intensywnych społecznych
i strukturalnych przemian, jakie na tym obszarze zaszły po jego wy
zwoleniu w r. 1945, nie znalazła dostatecznego odzwierciedlenia zarówno
w publikacjach naukowych czy chociażby popularnonaukowych, jak też
w opracowaniach nie publikowanych, służących bezpośrednio realizowa
nej tu praktyce czy polityce gospodarczej.
Tym pilniejszym i tym wdzięczniejszym dla pracowników nauki za
daniem staje się odrobienie tych zaległości i odtworzenie najistotniejszych
procesów i zmian, jakie w gospodarce Śląska nastąpiły w okresie Polski
Ludowej. Zarówno charakter, jak zakres i skala tych przemian zasługują
w całej pełni na ich naukowe opracowanie.
Gospodarka Ziem Zachodnich w ogóle, a Śląska w szczególności,
poniosła bowiem w toku działań wojennych, a także w wyniku świado
mych posunięć cofającej się armii hitlerowskiej szczególnie dotkliwe
straty, równające się w niektórych gałęziach przemysłu, rolnictwa, trans
portu czy budownictwa pełnej dewastacji.
Odbudowa i zagospodarowanie tych ziem oraz ich całkowite zasiedle
nie stało się w takich warunkach osiągnięciem nie mającym precedensu
w historii gospodarczej świata zarówno pod względem zakresu zadań, jak
też niezwykle krótkiego czasu, w jakim zostały one zrealizowane. Nie
mniejszym sukcesem stała się dokonana już całkowicie integracja gospo
darcza Ziem Zachodnich oraz zapewnienie im dynamicznego rozwoju
w ramach polskiej gospodarki narodowej.
Te olbrzymie osiągnięcia oraz towarzyszące im procesy związane
z socjalistyczną przebudową gospodarki nie zostały, niestety, należycie
zarejestrowane i udokumentowane, tak że ich uchwycenie i naukowa ana
liza wymaga obecnie niesłychanie żmudnych i pracochłonnych wysiłków,
{»legających nierzadko na odtworzeniu najbardziej podstawowych ma
teriałów statystycznych i faktograficznych.
Tym cenniejsza i tym pilniejsza wraz z upływem czasu stawała się
w takiej sytuacji każda inicjatywa zmierzająca do naukowego opracowa
nia najnowszych, powojennych dziejów gospodarczego rozwoju Śląska,

zajmującego przecież w wielu dziedzinach gospodarki narodowej podsta
wową, jeśli nie dominującą pozycję.
Pierwszą próbę zorganizowania zespołu, którego zadaniem miało być
m. in. badanie problematyki gospodarczej Śląska w okresie Polski Ludo
wej, podjął Zakład Historii Śląska Instytutu Historii PAN już w r. 1955.
Próba ta jednakże zakończyła się na opracowaniu planu badań i po wstęp
nych krokach organizacyjnych zrezygnowano z je j kontynuowania, prze
de wszystkim ze względów natury finansowej i personalnej. Jedynym
efektem działalności Zakładu Historii Śląska pozostała przygotowana
wcześniej monografia Dwa dziesięciolecia huty K ościuszko l.
Niemniej potrzeba tego typu badań odczuwana była coraz silniej
i w różnych formach i zakresie podejmowana była przez szereg innych,
przeważnie nowo powstałych placówek organizacyjno-badawczych, do
których należy zaliczyć przede wszystkim zorganizowane w latach 1955—
1956 rady naukowo-ekonomiczne przy wojewódzkich komisjach plano
wania gospodarczego we Wrocławiu, w Opolu i w Katowicach. W zasadzie
skupiły one wokół siebie prawie wszystkich aktywniejszych pracowników
naukowych zatrudnionych w katedrach ekonomicznych wyższych uczel
ni ośrodka wrocławskiego i katowickiego, a także sąsiadujących z nimi
ośrodków poznańskiego i krakowskiego.
Rady naukowo-ekonomiczne stały się w ten sposób pierwszymi
ośrodkami inicjującymi i finansującymi badania i opracowania najbar
dziej aktualnych dziedzin czy problemów ekonomicznych w skali woje
wództwa. Jednakże usługowy charakter rad naukowo-ekonomicznych
w stosunku do komisji planowania w decydujący sposób zaciążył na
tematyce prac badawczych, podporządkowując je ze zrozumiałych wzglę
dów bieżącym potrzebom związanym z opracowaniem i realizacją regio
nalnych planów gospodarczych lub też realizacją terenowej polityki
w tym zakresie.
Zarówno zakres, jak i profil tematyczny podejmowanych lub zle
canych przez rady naukowo-ekonomiczne opracowań ustalany był w opar
ciu o wysuwane bieżąco postulaty komisji planowania lub też o przedkła
dane propozycje pracowników lub zespołów naukowych zainteresowanych
w przeprowadzeniu określonych badań. O podjęciu długofalowych, kom
pleksowych badań całokształtu gospodarki lub wybranych, podstawowych
jej dziedzin w ramach jednolitego, perspektywicznego planu nie mogło
być oczywiście mowy, gdyż bieżące potrzeby i najaktualniejsza w danej
chwili problematyka musiała być uwzględniona w pierwszej kolejności.
Na tym właśnie tle zrodziły się koncepcje powołania regionalnych
1 F. R y s z k a ,
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placówek naukowo-badawczych, które nie obciążone bieżącą i z koniecz
ności wycinkową tematyką opracowań mogłyby zorganizować badania
kompleksowe i długofalowe, a równocześnie mogłyby skupić i koordy
nować prace naukowo-badawcze w dziedzinach ze sobą pokrewnych,
jak ekonomia, geografia ekonomiczna, socjologia, demografia itp.
Skrystalizowana koncepcja tego typu regionalnego instytutu wysu
nięta została najwcześniej, bo już w końcu 1956 r., we Wrocławiu2.
Znalazła ona zresztą żywy oddźwięk w Komitecie Wojewódzkim PZPR,
który w jednej z uchwał swojego Plenum postanowił poprzeć tę koncep
cję i zwrócić się do Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego o opra
cowanie szczegółowego projektu powołania postulowanej placówki nau
kowo-badawczej .
Niestety, w prowadzonych na ten temat dyskusjach uznano tę ini
cjatywę za przedwczesną i niedojrzałą i zaniechano dalszych kroków
w kierunku jej realizacji, co nie pozostało bez istotnego wpływu na
przyszłe losy koncepcji powołania regionalnego instytutu we wrocław
skim ośrodku naukowym.
Równocześnie bowiem w dwu pozostałych ośrodkach kulturalno-naukowych Śląska, tj. w Katowicach i Opolu, dojrzały projekty powołania
własnych instytutów regionalnych, przy czym każdy z tych ośrodków
uważał się w pewnym sensie za kontynuatora działającego już przed
wojną, a zlikwidowanego w r. 1952 Instytutu Śląskiego. Próba połączenia
inicjatyw trzech ośrodków w celu powołania wspólnego instytutu, pod
jęta przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe na zwołanej w tym celu
w kwietniu 1957 r. specjalnej naradzie, nie dała pozytywnych rezulta
tów. O je j niepowodzeniu zadecydowały z jednej strony występujący
w dalszym ciągu ze strony oficjalnych czynników wrocławskich brak
zainteresowania powołaniem tego typu placówki we Wrocławiu, z dru
giej zaś szerokie materialne i organizacyjne poparcie, jakie wojewódzkie
rady narodowe w Katowicach i Opolu udzieliły inicjatorom zorganizo
wania odrębnych instytutów badawczych na ich terenie.
W konsekwencji już w maju 1957 r. powstał Instytut Śląski w Opolu,
a krótko po tym Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, obydwa po
siadające aspiracje objęcia swoimi badaniami cały Śląsk, jednakże kon
centrujące się w zasadzie na problematyce terenowej województw,
w których znalazła się ich siedziba.
Jako jedną z pierwszych swych komórek Instytut Śląski w Opolu
utworzył Sekcję Ekonomiczną, która począwszy od czerwca 1957 r. roz
poczęła systematyczne badania ankietowe gospodarki woj. opolskiego,
2 O p ow ołan ie Ś ląskiego Instytutu S połeczn o-G ospodarczego (Gazeta Robotnicza,
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zainicjonowane już zresztą wcześniej przez Wojewódzką Komisję Pla
nowania Gospodarczego.
Znacznie później, bo dopiero w r. 1959, rozpoczął zorganizowane ba
dania problematyki gospodarczej regionu Górnośląskiego Śląski Instytut
Naukowy, powołując do ich kierownictwa i koordynacji odrębną Ko
misję Ekonomiczną oraz w je j ramach kilka zespołów problemowych.
Jedynie woj. wrocławskie i miasto Wrocław, stanowiące najsilniejszy
pod względem naukowym ośrodek na Ziemiach Zachodnich, pozostały
bez własnej placówki naukowo-badawczej, która mogłaby zorganizować
i koordynować prace badawcze nad najbardziej współczesną i aktualną
problematyką regionu dolnośląskiego. Lukę tę w pewnej mierze, przy
najmniej w odniesieniu do miasta Wrocławia, miał wypełnić Wrocławski
Ośrodek Badawczy, zorganizowany w 1959 r. przy Towarzystwie Mi
łośników Wrocławia. Jednakże zawężona terytorialnie, a tym samym
problemowo, tematyka prac zleconych uniemożliwia mu spełnianie tej
roli, jaką mógłby i powinien odegrać na terenie Dolnego Śląska samo
dzielny instytut naukowo-badawczy.
Równolegle z nowo powstającymi instytutami czy komórkami ba
dawczymi przy wojewódzkich komisjach planowania gospodarczego inte
resowały się problematyką gospodarczą Śląska w okresie powojennym
poszczególne katedry ekonomiczne wyższych uczelni ośrodka wrocław
skiego, a także katowickiego, krakowskiego i poznańskiego. Zaintereso
wania te miały jednak charakter odcinkowy, często jednorazowy i nie
zawsze kończyły się opracowaniem nadającym się do publikacji lub wy
zyskania w inny sposób. Dopiero włączenie się tych katedr czy po
szczególnych pracowników naukowych do programowej działalności
poszczególnych instytutów czy placówek badawczych zapewniło im re
alne możliwości prowadzenia i perspektywy rozwoju długofalowych prac
badawczych.
W sumie więc na przestrzeni lat 1955— 1959 powstało szereg regio
nalnych ośrodków czy zespołów prowadzących mniej lub bardziej syste
matyczne badania z zakresu aktualnej gospodarki trzech województw
śląskich: katowickiego, opolskiego i wrocławskiego. Zaliczyć do nich
należy przede wszystkim:
1. Instytut Śląski w Opolu,
2. Śląski Instytut Naukowy w Katowicach,
3. Radę Naukowo-Ekonomiczną przy Wojewódzkiej Komisji Plano
wania Gospodarczego w Opolu,
4. Radę Naukowo-Ekonomiczną przy Wojewódzkiej Komisji Plano
wania Gospodarczego oraz Zespół Organizacji Badań Naukowych dzia
łający przy WRN we Wrocławiu,

5. Wrocławski Ośrodek Badawczy przy Towarzystwie Miłośników
Wrocławia,
6. Katedry społeczno-ekonomiczne wyższych uczelni we Wrocławiu,
Katowicach, Krakowie i Poznaniu.
Na odrębne wymienienie zasługuje działający od r. 1955 przy Pre
zydium Polskiej Akademii Nauk Komitet dla Spraw Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego (GOP). Prace tego Komitetu i powołanych prze
zeń komisji problemowych nastawione są przede wszystkim na realizację
postulatów Pracowni Planu Regionalnego GOP w Katowicach i w tym
zakresie, chociaż w innej skali i formach organizacyjnych, pokrywają
się z działalnością rad naukowo-ekonomicznych w pozostałych woje
wództwach.
Działalność wymienionych wyżej instytucji i zespołów badawczych
znajduje swój wyraz zarówno w publikacjach, jak też opracowaniach
przeznaczonych wyłącznie do użytku wewnętrznego czy służbowego za
interesowanych władz terenowych lub centralnych. Ilość tych ostatnich,
a często i rozmiary są tak znaczne, tematyka zaś tak różnorodna, że
chociażby pobieżne ich omówienie przekracza możliwości jednego re
cenzenta, a tym bardziej ramy niniejszego artykułu. Dlatego też w ocenie
dotychczasowych osiągnięć w badaniach nad rozwojem powojennej go
spodarki Śląska oprzemy się przede wszystkim na publikacjach oraz na
opublikowanych lub w inny sposób udostępnionych sprawozdaniach i in
formacjach, które omawiają wyniki i programy działalności interesują
cych nas placówek naukowo-badawczych. W szczególności zwrócimy
tu uwagę na opracowania monograficzne lub tego typu prace anality
czne, które ze względu na zawarty w nich materiał faktograficzny sta
nowią istotny przyczynek do charakterystyki rozwoju różnych dziedzin
czy gałęzi gospodarki na Śląsku jako całości lub w jego poszczególnych
okręgach administracyjnych.
Pomijamy tu też w zasadzie ocenę tych opracowań, które w mniej
szym lub większym stopniu dotyczą problematyki gospodarczej, lecz
w zasadzie objęte są innymi, pokrewnymi dziedzinami nauki, jak ekono
mika przedsiębiorstwa czy poszczególnych gałęzi przemysłu, geografia
ekonomiczna, socjologia, demografia itp. Są one bowiem lub będą przed
miotem odrębnych ocen, dokonanych przez autorów bardziej kompe
tentnych.
Systematyczne, długofalowe i równocześnie kompleksowe badania
gospodarki Śląska zainicjowane zostały najwcześniej przez Sekcję Eko
nomiczną Instytutu Śląskiego w Opolu. Obejmują one całokształt gospo
darki woj. opolskiego, a opierają się w pierwszym rzędzie na terenowych
badaniach ankietowych. Zadecydowała o nich przede wszystkim wy
jątkowo przychylna atmosfera, żywe zainteresowanie, pomoc i opieka,

jaką otoczono ten odcinek badań ze strony wojewódzkich władz tereno
wych (WRN i WKPG) oraz środki materialne i formy organizacyjne,
jakie zapewnił sobie od chwili swego powstania Instytut Śląski.
Terenowe badania ankietowe w zakresie problematyki gospodarczej
woj. opolskiego podjęte zostały przez obecny zespół współpracowników
Sekcji Ekonomicznej -już we wrześniu 1956 r., a więc prawie na rok
przed powstaniem Instytutu. Były one wówczas zlecone i finansowane
przez Wojewódzką Komisję Planowania Gospodarczego w Opolu.
W pierwszym etapie objęto badaniami podstawowe dziedziny gospo
darki pow. brzeskiego, łącznie z miastem Brzegiem n. Odrą. W wyniku
tych prac, poza zebraniem oryginalnych materiałów źródłowych, wyko
nano 7 opracowań monograficznych dotyczących miejscowego przemysłu,
bazy surowcowej, rolnictwa, rzemiosła i spółdzielczości pracy. Prowa
dzący te badania zespół pracowników naukowych Katedry Ekonomii
Politycznej Politechniki Wrocławskiej przeszedł w pełnym składzie do
zorganizowanego w maju 1957 r. Instytutu Śląskiego, tworząc w jego
ramach wspomnianą wyżej Sekcję Ekonomiczną.
Sekcja Ekonomiczna przystąpiła w czerwcu 1957 r., a więc natych
miast po jej powołaniu, do kontynuowania rozpoczętych badań tereno
wych i opracowań monograficznych, nadając im już trwały i systema
tyczny charakter oraz nakreślając zaakceptowane przez Radę Naukową
Instytutu zadania perspektywiczne. Zadania te, stawiające jako główny
cel opracowanie monografii gospodarczej województwa, uwzględniały
równocześnie aktualne, bieżące potrzeby praktyki gospodarczej, wysu
wane przez terenowe władze administracyjne i polityczne. Jako ogólną
zasadę przyjęto kompleksowe zbieranie materiałów źródłowych, staty
stycznych i ankietowych, obejmujących całokształt problematyki gospo
darczej badanego rejonu, z reguły 'powiatu czy miasta wydzielonego.
Poza materiałami statystycznymi i sprawozdaniami znajdującymi się
w posiadaniu urzędów, instytucji czy przedsiębiorstw głównym źródłem
informacji i danych liczbowych były bezpośrednie wywiady przeprowa
dzone we wszystkich lub wytypowanych jednostkach gospodarczych da
nego rejonu czy gałęzi gospodarki. Równolegle kompletowano, a często
wyszukiwano poprzez żmudną kwerendę archiwalną i bibliograficzną
materiały źródłowe i statystyczne obejmujące stan gospodarczy woj.
opolskiego (dawnej rejencji opolskiej) w warunkach gospodarki nie
mieckiej. Materiały te wyzyskiwano do często niezwykle interesującej
analizy porównawczej, stanowiącej punkt wyjściowy do oceny zakresu,
tempa i kierunków rozwojowych gospodarki woj. opolskiego w okresie
powojennym. Tak zbierane materiały stały się podstawą przygotowy
wanych równolegle z badaniami terenowymi odcinkowych monografii

gospodarczych, dotyczących problematyki najbardziej interesującej wła
dze terenowe, a tym samym najbardziej pilnej i żywotnej.
Realizując bieżące zadania, wynikające z aktualnych potrzeb gospo
darczych, nie zapomniano o wytyczonym od początku perspektywicznym
zadaniu Sekcji Ekonomicznej, przewidywanym na okres 3—4 lat, a więc
do r. 1960/61, jakim było zebranie kompletnych materiałów, pozwalają
cych na zbiorowe opracowanie monograficzne gospodarki woj. opolskiego
z analizą dotychczasowych wyników oraz perspektyw gospodarczych
regionu.
Zadanie to, z istoty swej długofalowe, realizowano zatem równolegle
z opracowywaniem problematyki obejmującej poszczególne odcinki go
spodarki zbadanych już lub aktualnie badanych rejonów.
Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że takie powiązanie zadań
długofalowych z najbardziej aktualnymi potrzebami nie tylko nie ogra
nicza lub utrudnia, lecz przeciwnie, pogłębia, rozszerza, a nawet przy
spiesza realizację zarówno jednych, jak i drugich.
Równolegle z rozszerzaniem zakresu terytorialnego badań komplek
sowych przez obejmowanie nimi kolejnych powiatów i miast Sekcja
Ekonomiczna przeprowadza badania problemowe w przekroju całego
województwa. Dotyczą one problemów czy dziedzin gospodarki, które
wymagają syntetycznego opracowania w skali województwa w terminie
znacznie wcześniejszym, niżby na to pozwoliły zaplanowane na dłuższy,
okres czasu badania kompleksowe.
W takim ujęciu przeprowadzono w IV kwartale 1957 r. badania an
kietowe wszystkich istniejących w województwie rolniczych spółdzielni
produkcyjnych. Zgodnie z przyjętą zasadą materiały ankietowe zbierali
współpracownicy Sekcji bezpośrednio w spółdzielniach, co w znacznej
mierze zapewniało ich dużą wiarygodność.
W połowie 1958 r. zorganizowano i przeprowadzono w ścisłej współ
pracy z Radą Naukowo-Ekonomiczną przy Wojewódzkiej Komisji Pla
nowania gospodarczego wielką, 24-stronicową, ankietę przemysłową,
obejmującą ponad 160 zakładów produkcyjnych przemysłu kluczowego
i około 700 zakładów przemysłu terenowego, tzn. wszystkie zatrudnia
jące powyżej 4 pracowników, zarówno państwowe, jak spółdzielcze i pry
watne. Przy zbieraniu materiałów ankietowych zatrudnionych było poza
stałymi współpracownikami Sekcji 5 pracowników naukowych Katedry
Ekonomii Politycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz ponad 50
wysoko wykwalifikowanych pracowników wojewódzkich i terenowych
komisji planowania, zarządów przemysłu terenowego czy związków spół
dzielczych.
W ten sposób zebrany został olbrzymi materiał liczbowy i faktogra
ficzny, obrazujący wszystkie podstawowe problemy poszczególnych za

kładów produkcyjnych, a tym samym również całych gałęzi produkcji,
i to w dowolnych przekrojach: terytorialnym, resortowym, branżowym,
sektorowym itd.
Opracowana na razie prowizoryczna kartoteka ułatwia dostęp do
materiałów, jak też umożliwia ich wyzyskanie dla bieżących potrzeb
komórek planowania, co już niejednokrotnie miało miejsce.
Równocześnie przeprowadzono statystyczne opracowanie problema
tyki przemysłu kluczowego, który jest już przedmiotem odrębnego
opracowania monograficznego. Podobnie opracowywany jest przemysł
terenowy. Szerokim tłem dla wszelkich opracowań z zakresu aktualnej
problematyki przemysłu są przygotowane we współpracy z Instytutem
Geografii PAN materiały statystyczne, obrazujące zmiany w uprzemysło
wieniu dzisiejszego woj. opolskiego w okresie 1882— 1956 3.
Cechą charakterystyczną przygotowywanych przez Sekcję Ekono
miczną monografii gospodarczych jest czasokres, jaki one obejmują,
oraz głęboko analityczny charakter opisywanych procesów ekonomicz
nych. Wszystkie pełniejsze opracowania obejmują — w odniesieniu
do gospodarki niemieckiej — przede wszystkim okres międzywojenny,
który stanowi tło porównawcze i punkt wyjściowy oceny powojennej
odbudowy i rozwoju gospodarczego województwa w warunkach Polski
Ludowej.
Tego rodzaju analiza porównawcza nie należy do łatwych, przede
wszystkim ze względu na zasadniczo różne kryteria i warunki społecz
no-ekonomiczne oraz polityczne, w jakich badany obszar gospodarczy
rozwijał się przed wojną i obecnie. Istniały również, jak się okazało,
nieuzasadnione obawy, że w wielu wypadkach takie porównania mogły
by rzucać ujemne światło na osiągnięte dotychczas rezultaty czy aktu
alny stan gospodarki. Już jednak pierwsze próby w tym zakresie wyka
zały, że:
1. Porównanie naszej gospodarki z niemiecką jest nie tylko możliwe,
ale także bardzo korzystne dla oceny aktualnego stanu i perspektyw
rozwojowych' woj ewództwa;
2. Porównania te wykazują w podstawowych gałęziach gospodarki,
przede wszystkim w przemyśle, a także w rolnictwie zdecydowaną prze
wagę obecnego poziomu, a w każdym razie tempa i kierunków rozwoju
nad okresem gospodarki niemieckiej;
3. Analiza sytuacji Opolszczyzny, a także całego Górnego i Dolnego
Śląska, wykazuje niezbicie regres gospodarczy i upośledzenie ekono
miczne tych terenów w warunkach niemieckich na całej przestrzeni
3 B. K o r t u s, M ateriały do b ad ań n ad zm ian am i w u p rzem y słow ien iu dzi
siejszeg o w ojew ó d ztw a op o lsk ieg o w o k resie 1882—1956, maszynopis w aktach
Instytutu Śląskiego w Opolu.

czasu między dwoma wojnami. Sytuacja ta wynikała przede wszystkim
z przedzielenia granicą polityczną organizmu gospodarczego stanowią
cego integralną całość z obszarami polskimi. Najpierw podział Śląska
na dwie części, a następnie zerwanie między nimi wszelkich więzów
gospodarczych w wyniku zainicjonowanej przez Niemcy w czerwcu
1925 r. wojny celnej polsko-niemieckiej skazało olbrzymie obszary
Śląska Górnego i Dolnego na wegetację, regres gospodarczy i pogłębia
jące się upośledzenie w stosunku do pozostałych obszarów III Rzeszy,
W powyższym świetle badania Sekcji Ekonomicznej nabrały szcze
gólnego znaczenia politycznego, niezależnie od roli, jaką już spełniają
i w przyszłości powinny spełniać w coraz większym zakresie w prak
tyce gospodarczej woj. opolskiego.
W ramach dotychczasowych prac Sekcji, obejmujących okres od
czerwca 1957 do kwietnia 1959 r., przeprowadzono badania kompleksowe
gospodarki pow. brzeskiego i miasta Brzegu n. Odrą, głubczyckiego,
raciborskiego i miasta Raciborza, nyskiego i miasta Nysy, opolskiego
i miasta Opola, namysłowskiego, strzeleckiego, kozielskiego, grodkowskiego, krapkowickiego, kluczborskiego i prudnickiego. Zebrane mate
riały stanowią podstawę przygotowywanych obecnie monografii gospo
darczych tych miast i powiatów. Równocześnie kontynuowane są ba
dania w dwu pozostałych powiatach województwa, tj. niemodlińskim
i oleskim. Po ich zakończeniu Sekcja Ekonomiczna będzie mogła przy
stąpić również do opracowania syntetycznych monografii poszczegól
nych działów i gałęzi gospodarki w skali całego województwa.
Spośród gotowych opracowań tego typu warto wymienić monografie
takich gałęzi przemysłu, jak przemysł metalowy4, Kędzierzyńskie Za
kłady Przemysłu Azotowego5, przemysł papierniczo-celulozowy6, owo
cowo-warzywny 7, kamieniołomowy8 itp. Wraz z opracowaną już pro
4 S. B a r ą c z, P rzem yśl m etalow y w oj. op o lsk ieg o (Studia Śląskie, t. III,
w druku).
5 B. O l s z e w s k i , N. S ł o p e c k i , K ęd zierzy ń skie Z akład y P rzem ysłu A zo
tow ego (Studia Śląskie, t. II, Wrocław—Opole 1959); B. O l s z e w s k i , L o k a liz a c ja
z a kład ó w I. G. F a rb en w K ędzierzy n ie na tle h itlero w skich k o n cep cji geop olity cz
nych w odn iesien iu do Ś ląsk a O polskiego (Komunikaty Instytutu Śląskiego, nr 28);
N. S ł o p e c k i , Płynność k a d r w K ęd zierzy ń skich Z akład ach P rzem ysłu A zotow e
go (Komunikaty Instytutu Śląskiego, nr 35).
6 J. C z u p i a ł ,
Z zagadn ień rozw oju przem ysłu celu lozow o-p ap iern iczeg o
w w oj. o p o lsk im (Studia Śląskie, t. II); G osp od arka n iem ieckich m on op oli w p rz e
m yśle celu lozow o-papiern iczym O polszczyzny (Komunikaty Instytutu Śląskiego,
nr 29).
7 B. B ł a h u t, E kon om iczn e p roblem y w arzyw nictw a w w oj. op olskim (Studia
Śląskie, t. III).
8 M. K u r o w s k a , E ksp loa ta cja ka m ien ia tw ard eg o na Ś ląsku O polskim (Studia
Śląskie, t. III).

blematyką rzemiosła opolskiego9, problematyką rolniczą kilku powia
tów 10 oraz przygotowanymi monografiami przemysłu kluczowego i te
renowego oznacza to zbliżanie się szybkimi krokami do postawionego
przez Sekcję Ekonomiczną celu perspektywicznego, jakim jest opraco
wanie pełnej monografii gospodarczej woj. opolskiego.
Wielką pomoc w tym zakresie stanowić będą wykonane już na
zlecenie Rady Naukowo-Ekonomicznej lub w ramach własnych prac
Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego opracowania mono
graficzne i analizy ekonomiczne tak podstawowych dla gospodarki
województwa dziedzin, jak przemysł materiałów wiążących, a więc
cementowy i wapienniczy, przemysł materiałów budowlanych, przemysł
cukrowniczy i inne, jak też syntetyczne opracowania rejonizacji i kie
runków rozwojowych rolnictwa opolskiego.
Wachlarz problematyki gospodarczej, jaką zajmuje się Sekcja Eko
nomiczna Instytutu Śląskiego, jest więc z samych założeń bardzo sze
roki, gdyż obejmuje w zasadzie całokształt gospodarki woj. opolskiego.
W pełnym zakresie jest on jednak realizowany przede wszystkim na
odcinku żbierania materiałów.
Natomiast dotychczasowe prace monograficzne skoncentrowały się
głównie na podstawowych gałęziach gospodarki, tzn. przemyśle i rolnic
twie, chociaż przygotowywane są również opracowania z zakresu rze
miosła, spółdzielczości pracy, a nawet handlu. W każdym razie zawsze
starano się łączyć i wyzyskiwać opracowania nawet najbardziej aktualne
i ściśle praktyczne do ich szerszego monograficznego ujęcia.
Tak np. realizując bieżące zlecenie Rady Naukowo-Ekonomicznej
przy WKPG, oparte głównie na ankiecie przemysłowej Instytutu Ślą
skiego, opracowana została zgodnie z założeniami zleceniodawcy i wy
zyskana przy pracach nad programem rozwoju woj. opolskiego w latach
1961— 1965 problematyka przemysłu metalowego i celulozowo-papier
niczego.
Opracowania te, z natury rzeczy analityczne, stały się podstawą do
pełnych monografii tych przemysłów, obejmujących również okres go
9 K. B ł a h u t, R ozw ój rzem iosła w w oj. op o lsk im (Studia Śląskie, t. III);
JJd z ia ł rziem iosła w ak ty w izacji gosp od arczej pow iatu g łu bczy ckieg o (Komunikaty
Instytutu Śląskiego, nr 24).
10 R. W e i n e r , O siągnięcia roln ictw a ra cib o rsk ieg o w latach 1955—1958 (Studia
Śląskie, t. II); Zm iany w strukturze in d yw idu aln ej g osp od a rki ch ło p sk iej w p o w ie
cie ra cib o rsk im w latach 1950—1957 (Komunikaty Instytutu Śląskiego, nr 11); N ie
k tó re w n ioski w y n ikające z p ow ojen n y ch osiągn ięć roln ictw a ra cib o rsk ieg o (Komu
nikaty Instytutu Śląskiego, nr 30); J. C z u p i a ł, L udn ość roln icza w p ow iecie głu bczy ckim (Komunikaty Instytutu Śląskiego, nr 22); S. B a r ą c z, O n iektóry ch zm ia
n a ch w strukturze zasiew ów w p ow iecie głu bczyckim (Komunikaty Instytutu Ślą
skiego, nr 23).

spodarki niemieckiej. Przemysł celulozowo-papierniczy został opraco
wany przez Jerzego Czupiałan , przemysł zaś metalowy przez Stani
sławę Barącz 112.
Obydwie prace wykazują wyraźny regres tych gałęzi produkcji
w okresie międzywojennym, co znalazło potwierdzenie w postępującej
dekoncentracji, a więc rozdrobnieniu zakładów, spadku ogólnej liczby
zatrudnionych i przeciętnego zatrudnienia na 1 zakład, prawie zupełnym
zahamowaniu inwestycji produkcyjnych oraz rosnącym bezrobociu, któ
rego rozmiary nawet w ostatnich latach zbrojeń i koniunktury wojennej
były przerażające i najwyższe spośród wszystkich pozostałych prowincji
niemieckich.
Analiza tych gałęzi przemysłu w okresie powojennym wskazuje na
realizowaną w pełni odbudowę ze zniszczeń wojennych i szybkie tempo
rozwoju, wyrażające się w rosnących nakładach inwestycyjnych, zwięk
szającym się zatrudnieniu i rozmiarach produkcji, które z reguły znacz
nie przewyższają poziom niemiecki. Analiza ta pozwala, a w każdym
razie ułatwia wytyczenie dalszych kierunków i tempa rozwoju badanych
gałęzi przemysłu.
Szczególnie interesującą pozycją jest monografia Kędzierzyńskich
Zakładów Przemysłu Azotowego. Praca Bogusława Olszewskiego i Nor
berta Słopeckiego 13 pozwoliła na odtworzenie genezy tych zakładów, wy
kazanie w oparciu o dokumenty archiwalne ich wyraźnie militarnego
charakteru, związanego z przygotowaniami do drugiej wojny światowej.
Z drugiej strony przedstawiona została powojenna odbudowa i rozbu
dowa, nastawiona wyłącznie na zaspokojenie pokojowych potrzeb rol
nictwa na nawozy sztuczne i przemysłu na produkty syntezy chemicznej.
W najbliższym czasie objęte zostaną badaniami dalsze gałęzie prze
mysłu, odgrywające istotną rolę w gospodarce województwa.
Równolegle przystąpiono do syntetycznych opracowań przemysłu
kluczowego oraz przemysłu terenowego, których głównym celem jest
zobrazowanie dotychczasowych warunków, tendencji i perspektyw roz
wojowych przemysłu opolskiego w okresie powojennym, ukazanych na
tle trudnej egzystencji tego przemysłu w ramach gospodarki niemieckiej.
Syntetyczne ujęcie tak szerokiej problematyki, jaką stanowi prze
mysł kluczowy i terenowy, pozwoli poza tym na wyodrębnienie takich
ogólnogospodarczych zagadnień, jak kooperacja między różnymi gałę
ziami przemysłu, integracja gospodarcza w ramach polskiej gospodarki
narodowej, wyzyskanie zdolności produkcyjnych, bazy surowcowej, re
11 C z u p i a ł, op. cit.
12 B a r ą c z , op. cii.
13 O l s z e w s k i , Sł o p e c ki, op. cit.

zerw siły roboczej itp. Prace te będą się opierały, jeśli chodzi o okres
powojenny, przede wszystkim na materiałach ankiety przemysłowej
oraz dotychczasowych opracowaniach monograficznych i analitycznych
Instytutu Śląskiego i Rady Naukowo-Ekonomicznej przy WKPG.
Swoistym uzupełnieniem problematyki przemysłowej są opracowania
z zakresu rzemiosła, przygotowane przez Karola Błahutau . Zaniechano
natomiast, ze względu na brak dostatecznego zainteresowania, dalszych
odrębnych badań spółdzielczości pracy, która jednakże będzie uwzględ
niona w pewnej mierze przy opracowywaniu przemysłu terenowego.
Drugim obok przemysłu działem gospodarki, na którym koncentruje
się uwaga Sekcji Ekonomicznej, jest rolnictwo woj. opolskiego. Jak wia
domo, opolski okręg rolniczy należy do przodujących w Polsce pod
względem wydajności i poziomu kultury rolnej. Wszystkie badania
w tym zakresie wskazują na bezsporny fakt, że przekreślenie dzielącej
Górny Śląsk przez ponad 20 lat granicy politycznej przywróciło rolnic
twu opolskiemu naturalny rynek zbytu, jakim dla niego jest Górnośląski
Okręg Przemysłowy, i stworzyło trwałe warunki szybkiego rozwoju pro
dukcji rolnej.
Ta nowa sytuacja uwydatniła się w szczególności na przykładzie
pow. raciborskiego, który pod względem produkcji rolnej przekroczył
wyraźnie — wyśrubowany zresztą wysoko niemieckimi tendencjami do
zapewnienia samowystarczalności — poziom wydajności z ha sprzed
drugiej wojny światowej. Stwierdzenie to jest tym cenniejsze, że pow.
raciborski, podobnie jak i inne powiaty o przewadze ludności autoch
tonicznej, przeżył najmniejsze zmiany strukturalne, a tym samym uni
knął w dużej mierze tych wszystkich konsekwencji, jakie zwykle pociąga
za sobą masowe osadnictwo, zwłaszcza przeprowadzone w szczególnych
warunkach powojennych zniszczeń materialnych i ludzkich.
Zebrane w końcu 1957 r. obszerne materiały ankietowe, obejmujące
wszystkie istniejące wówczas w woj. opolskim spółdzielnie produkcyjne,
stały się podstawą pracy Zdzisława Kar gola, charakteryzującej przeło
mowy, popaździernikowy okres rozwoju tej formy gospodarki rolnej
w pow. raciborskim. Materiały te, uzupełnione bieżącą sprawozdawczo
ścią spółdzielń, będą podstawą szerszego opracowania, obejmującego całe
województwo.
Omawiając badania aktualnej problematyki rolniczej, nie można nie
podkreślić trudności, jakie nasuwa ona każdemu badaczowi. Do trud
ności tych należą przede wszystkim niekompletność i niska wiary
godność materiałów sprawozdawczych ubiegłego okresu, zniszczenia lub
dezaktualizacja ewidencji, a w szczególności katastrów poniemieckich,14
14 B ł a h u t, op. cit.

spowodowana zmianami administracyjnymi powiatów, gmin, gromad
czy poszczególnych gospodarstw zarówno państwowych, jak spółdziel
czych czy prywatnych, zmianami rzadko i niedostatecznie, a często zu
pełnie nie udokumentowanymi. W wyniku tych zmian dokonał się
swoisty „taniec ziemią“, którego odtworzenie staje się często wręcz nie
możliwe. Trudności te pogłębione zostały przez przeprowadzane w ubie
głym okresie fikcyjne działy rodzinne, które zupełnie zniekształciły
ujęte w materiałach statystycznych procesy koncentracji czy dekoncen
tracji ziemi. Na to zjawisko wskazuje zresztą szerzej Rudolf Weiner
w jednej ze swych prac o rolnictwie raciborskim. Zresztą i opracowanie
niemieckich materiałów statystycznych nie należy do łatwych, a zmiana
kryteriów i zakresu statystyki rolnej i przemysłowej wymaga przeważ
nie żmudnych i pracochłonnych opracowań.
Poważnym źródłem uzupełniającym informacje o stanie gospodar
czym woj. opolskiego w okresie niemieckim i konfrontującym oficjalne
statystyki są materiały archiwalne b. rejencji opolskiej, w szczególności
akta Landesplannungsgesellschaft, udostępnione w dużej części dzięki
przeprowadzonej na zlecenie WKPG pod kierunkiem Stefana Golachowskiego kwerendzie archiwalnej.
Szczególną wartość poznawczą oraz niezwykle aktualną wymowę po
lityczną mają poufne i tajne opracowania niemieckie, charakteryzujące
regres i upośledzenie gospodarcze Śląska i całych Ziem Zachodnich
w ramach gospodarki niemieckiej, znajdujące swój ostateczny wyraz
w potęgującym się z każdym rokiem „ostfluchcie“, czyli ucieczce ludno
ści ze wschodnich terenów Rzeszy, i ich pogłębiającym się wyludnieniu.
Do tego rodzaju cennych pozycji będących przedmiotem opracowań
Sekcji Ekonomicznej należy niewątpliwie zaliczyć:
1. Memoriał Śląskiej Izby Gospodarczej (W irtschaftskamm er Schle
sien) z r. 1938 pod optymistycznym tytułem: Um den w eiteren Aufstieg
S chlesien s;
2. Memoriał wydany przez szefów pruskich prowincji wschodnich
(Denkschrift — Die Not der preussischen Ostprovinzen);
3. Memoriał prezydenta rejencji opolskiej z r. 1938 pod wiele mó
wiącym tytułem Abwanderung aus Oberschlesien.
Trudno przytaczać tu liczne i niezwykle interesujące informacje i ob
szerne dane liczbowe ilustrujące zacofanie i upośledzenie gospodarcze
Ziem Zachodnich w ogóle, a Górnego i Dolnego Śląska w szczególności
w warunkach kapitalistycznej gospodarki niemieckiej. Jedynie dla ich
ilustracji zacytuję dwa zdania z tego ostatniego memoriału, który po
wykazaniu na podstawie policyjnych zameldowań, że w r. 1937 wyemi
growały z samej tylko rejencji opolskiej 33 963 osoby, stwierdza dosło
wnie: „Ta przerażająca liczba strat migracyjnych przewyższa także po

raz pierwszy przyrost naturalny, który w latach 1925— 1934 wynosił
rocznie około 18 000 osób, wzrastając w latach 1934— 1936 przeciętnie
do 21 269 i utrzymując się na tym poziomie również w r. 1937.
Straty są więc tak wielkie, że z punktu widzenia narodowościowo-politycznego na zagadnienie to należy zwrócić najwyższą uwagę“ 15. Ta
ostatnia uwaga odnosiła się do szerzej w dalszej części memoriału uza
sadnionego faktu,* że „ucieczką ze Wschodu“ objęta była przede wszyst
kim ludność niemiecka, co wzmacniało żywioł polski na tych terenach.
W świetle miarodajnej opinii najbardziej słuszna wydaje się użyta
przez osobiście mi znanego dr. Fritza Köbiscba, bynajmniej nie komu
nistę i nie polonofila, już w r. 1927 nazwa obecnych Ziem Zachodnich,
jako „przestrzeń bez ludzi“. Uczynił on to w opublikowanym wówczas
artykule pod znamiennym tytułem Raum ohne V olk 16, gdzie na 12 lat
przed drugą wojną światową ostrzegał przed nieuchronnym przejęciem
tych obszarów przez prężny naród polski, jeśli Niemcy nie potrafią
zahamować występującego tam procesu wyludnienia. Dlatego też tym
większym bodźcem winna być dla ekonomistów i historyków gospodar
czych analiza gospodarki niemieckiej okresu międzywojennego i badanie
przeciwstawnych mu nowych tendencji i perspektyw rozwojowych Opol
szczyzny, Śląska i całych Ziem Zachodnich w zmienionej sytuacji poli
tycznej, społecznej i gospodarczej. Przykład Sekcji Ekonomicznej Insty
tutu Śląskiego wydaje się być w tym względzie jak najbardziej zachę
cający.
Prace Sekcji Ekonomicznej Instytutu Śląskiego są ściśle skoordyno
wane i dzięki temu uzupełniają się w sposób korzystny dla obu stron
z pracami Rady Naukowo-Ekonomicznej przy WKPG w Opolu, działa
jącej od r. 1956. Współpraca ta opiera się zarówno na powiązaniach
personalnych, jak też na współfinansowaniu szeregu badań i opracowań
interesujących obydwie instytucje. Na szczególne podkreślenie zasługuje
poparcie udzielone przez Radę i WKPG dla badań typu monograficznego,
zlecanych jeszcze przed zorganizowaniem w Opolu Instytutu Śląskiego
i kontynuowanych w dalszym ciągu równolegle z działalnością Sekcji
Ekonomicznej. Dzięki temu powstało szereg opracowań, zawierających
pełną charakterystykę powojennego- rozwoju ważniejszych gałęzi prze
mysłu i rolnictwa w przekroju województwa czy omawiających sytu
ację i perspektywy aktywizacji gospodarczej poszczególnych regionów,
powiatów i miast.
15
Der R egierungspräsident, I. 3, Oppeln, den 11 März 1938, Betrifft: A bw an 
deru ng aus Ob er Schlesien, Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
18 F. K ö b i s c h, R aum oh n e V olk. Ein B eitrag zur S ch ick salsfra g e d er sch lesi
sch en G ren zm ark (Schlesische Heim-Monatschrift, Juni/Juli 1927, z. 6/7).
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Do tego typu opracowań należy zaliczyć charakterystykę uprzemysło
wienia woj. opolskiego17, monografię przemysłu wapienniczego i cemen
towego 18, studium przemysłu rolno-spożywczego19 oraz przemysłu cu
krowniczego20 czy też analizę wyzyskania mocy produkcyjnej przemysłu
ceramicznego 21.
Równie szeroko jak przemysł ujęte są problemy powojennego rol
nictwa w przeprowadzanych na zlecenie Rady Naukowo-Ekonomicznej
studiach nad rejonizacją produkcji rolnej w woj. opolskim. Z tego za
kresu przygotowane zostały dwa opracowania: jedno przez liczniejszy
zespół pod kierownictwem B. Świętochowskiego, drugie zaś przez
B. Kopcia 22.
Bogatych materiałów liczbowych, faktograficznych i analitycznych
dostarczyły praktyce gospodarczej studia nad aktywizacją terenów czy
miejscowości gospodarczo zacofanych. Studia te były prowadzone prze
ważnie przez liczne zespoły badawcze, a ich wyniki ujmowane w opra
cowania wyzyskiwane przez Wojewódzką Komisję Planowania Gospo
darczego. Warto wymienić tu takie prace, jak S. Golachowskiego Pro
blem y aktyw izacji mdłych m iasteczek w woj. opolskim, B. Kortusa Stu
dium do aktyw izacji miasta Kietrza, J. Zembatego Studium do aktyw i
zacji miasta Wołczyna, S. Zajchowskiej Studium nad osadnictwem i za
ludnieniem powiatu głubczyckiego, L. Straszewicza Badania nad stanem
zabudowy gospodarstw rolnych w pow iecie nyskim i szereg innych.
Szczególne znaczenie dla charakterystyki i oceny powojennego roz
woju gospodarczego województwa posiadają liczne studia i opracowania
przygotowywane przez pracowników wojewódzkiej i powiatowych komisji
planowania w toku prac nad planami perspektywicznymi. Już obecnie
stanowią one cenne źródło informacji o stanie i perspektywach rozwo
jowych poszczególnych dziedzin gospodarki, a poziom niektórych prac
17 A. F a j f e r e k, C h a rak tery sty ka u przem ysłow ien ia w ojew ód ztw a o p o lsk ie
go (Biuletyn Rady Naukowo-Ekonomicznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicz
nego w Opolu, nr 1—2, Opole, styczeń—czerwiec 1958).
18 B. K o r t u s, P rzem ysł w apienn iczy Ś ląsk a O polskiego (Kwartalnik Opolski,
nr 4, 1958); P rzem ysł w apienn iczy i cem en tow y Ś ląsk a O polskiego (Biuletyn Rady
Naukowo-Ekonomicznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 3—4).
19 R. G a ł e c k i , Studium przem ysłu rolno-spożyw czego w w oj. op olskim , ma
szynopis, WKPG, Opole.
20 K. W i l*s z, P rzem ysł cu krow niczy w w ojew ód ztw ie op olskim (Biuletyn Rady
Naukowo-Ekonomicznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 1—2).
21 T. M a c h n i k , W. K a l i s z e w s k i , A naliza w ykorzystan ia m ocy p ro d u k
cy jn ej i kieru n ki rozw ojow e cegieln i przem ysłu teren ow eg o w w oj. op olskim (Biu
letyn Rady Naukowo-Ekonomicznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Opolu, nr 3—4).
22 Obydwa opracowania są w druku i ukażą się w nr. 5 „Biuletynu Rady Nau
kowo-Ekonomicznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu“.

i publikacji świadczy, iż wśród tego młodego zespołu planistów wyrasta
cenna kadra badaczy problematyki ekonomicznej województwa. O dużej
prężności tego zespołu świadczy chociażby 'wydawanie drukiem „Biule
tynów Rady Naukowo-Ekonomicznej i Polskiego Towarzystwa Ekono
micznego w Opolu“ i zawarte w nich opracowania.
Nie mniej ambitne od dotychczasowych osiągnięć są zamierzenia opol
skiego ośrodka badań ekonomicznych, jaki niewątpliwie stanowią współ
pracujące ze sobą zespoły Sekcji Ekonomicznej Instytutu Śląskiego,
Rady Naukowo-Ekonomicznej i Wojewódzkiej Komisji Planowania Go
spodarczego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu. Poza
postępującym szybko naprzód przygotowaniem monografii gospodarczej
województwa, a także monografii poszczególnych powiatów i miast czy
nawet większych zakładów produkcyjnych plany badawcze tego ośrodka
koncentrują się nad takimi problemami ekonomicznymi, jak powiązania
międzyregionalne oraz integracja woj. opolskiego w ramach polskiej
gospodarki narodowej. Równolegle mają być kontynuowane monogra
ficzne i analityczne opracowania poszczególnych gałęzi gospodarki: prze
mysłu, rolnictwa, budownictwa, transportu, handlu i gospodarki komu
nalnej. Kontynuowane będą również badania nad kształtowaniem się
okręgu przemysłowego w okolicy Kędzierzyna, a także prace mające
na celu wykrycie i prawidłowe wyzyskanie rezerw tkwiących w go
spodarce województwa.
W ośrodku katowickim główne zadania badawcze w zakresie aktu
alnej problematyki gospodarczej tego regionu przejął Śląski Instytut
Naukowy w Katowicach 23, a w jego ramach powołana w maju 1959 r.
Komisja Ekonomiczna. Jakkolwiek krótki okres działania Komisji nie
upoważnia jeszcze do szerszej oceny je j osiągnięć na interesującym nas
odcinku badań rozwoju gospodarczego tej części Górnego Śląska w okre
sie Polski Ludowej, niemniej zapowiedziane już publikacje oraz podjęte
prace badawcze pozwalają na zorientowanie się zarówno w profilu
zainteresowań Instytutu, jak też w dotychczasowym zakresie działal
ności i zamierzeniach na przyszłość.
Przy Komisji Ekonomicznej Śląskiego Instytutu Naukowego działają
dwa zespoły problemowe: Zespół Warunków Bytowych oraz Zespół
Przemysłowy.
Interesująco przedstawia się problematyka projektowanych publikacji
na tematy gospodarcze związane z woj. katowickim. Zapowiedziano nastę
pujące pozycje, jako ukończone lub będące na ukończeniu: J. Ziółkow
skiego Sosnowiec — drogi i czynniki rozwoju miasta przem ysłow ego
23
Zob. sprawozdanie Z b ieżących p rac K o m isji E kon om iczn ej Ś ląsk ieg o Insty
tutu N au kow ego (Zaranie Śląskie, z. 4, grudzień 1959).

(w druku), B. Miszewskiego Fundusz zakładowy w gospodarce socjali
stycznej w świetle badań w przem yśle województwa katowickiego (przy
gotowana do druku), J. Kokota Przebudowa gospodarcza Śląska, praca
zbiorowa pod redakcją M. Grabami Plan regionalny GOP — jego historia
i podstawowe założenia oraz tegoż autora Regiony przemysłowe w oje
wództwa katowickiego.
Na ukończeniu znajduje się szereg prac omawiających w przekroju
województwa takie problemy gospodarcze, jak przemysł i transport
(E. Szmitke), produkcja towarowa rolnictwa (I. Kałużny), produkcja
i usługi przemysłu terenowego (T. Zieliński), rolnictwo i gospodarka
komunalna (E. Paprzycki), dystrybucja, sieć handlu hurtowego i deta
licznego (J. Lelek), dochody i wydatki ludności (J. Żyżniewski) oraz
zagadnienia mieszkaniowe, komunikacyjne itp.
Godny odnotowania jest szeroki zakres zainteresowań Zespołu Wa
runków Bytowych, który zgodnie ze swymi założeniami poza problema
tyką „czysto“ ekonomiczną sięga do takich tematów charakteryzujących
zagadnienia bytowe ludności, jak opieka zdrowotna, oświata, a nawet
zieleń, stanowiąca istotny problem dla ludności „czarnego“ Śląska. Rów
nocześnie Zespół ten kontynuuje w szerokim zakresie badania nad sytu
acją mieszkaniową i związanym z nią budownictwem i eksploatacją za
sobów mieszkaniowych, a także nad strukturą zawodową i rodzinną lud
ności woj. katowickiego.
Do cennych inicjatyw Komisji Ekonomicznej należy również zaliczyć
inwentaryzację bieżących prac ekonomicznych, związanych tematycznie
z regionem śląskim, oraz zamierzoną dokumentację historii gospodarczej
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w okresie 20-lecia międzywo
jennego i w czasie okupacji hitlerowskiej. W pełni przekonywające wy
daje się być w tej ostatniej sprawie stanowisko Komisji Ekonomicznej,
która uważa, „że dokumentacja ta ma wielką wagę i wartość praktyczną
dla zrozumienia, analizy i interpretacji zjawisk akualnego życia gospo
darczego i społecznego oraz problematyki socjalnej naszego regionu.
Materiały dokumentacyjne pod postacią gotowych opracowań monogra
ficznych, pamiętników-dokumentacji oraz materiałów wyłącznie pamięt
nikarskich Komisja pragnie zdobyć w drodze rozpisania konkursu wśród
osób sprawujących kierownicze funkcje oraz pracowników przemysłu,
nadzoru przemysłowo-technicznego, administracji gospodarczej i socjal
nej, gospodarki komunalnej, komunikacji i transportu, finansów, handlu,
rzemiosła, związków zawodowych, związków pracodawców, spółdziel
czych itp. organizacji gospodarczych“ 24.
Podobnie jak w Opolu również w Katowicach widać ścisłą współpracę
24 Ibid.

personalną między Komisją Ekonomiczną a Wojewódzką Komisją Plano
wania Gospodarczego. Jednakże w Katowicach zaznacza się wyraźna
tendencja do całkowitego przejęcia czy przekazania Śląskiemu Instytu
towi Naukowemu prac typu monograficznego o tematyce szerszej zarów
no pod względem zakresu, jak i czasokresu problemów objętych badania
mi. Ten wyraźny podział narzucony jest prawdopodobnie różnorodnością
i ciężarem gatunkowym bieżącej problematyki, którą zmuszona jest zaj
mować się w pierwszej kolejności, jeśli nie wyłącznie, Wojewódzka Ko
misja Planowania. W szczególności dotyczy to zagadnień związanych
z opracowaniem planu regionalnego GOP i zadań związanych z bie
żącym planowaniem w tak ważnym i tak dynamicznie rozwijającym
się centrum przemysłowym Polski.
Zakres tych zadań i skala związanych z nimi opracowań naukowych
uzasadniały zresztą w całej pełni powołanie przy Polskiej Akademii Nauk
w r. 1953 specjalnej Komisji, a następnie w r. 1955 odrębnego Komitetu
dla Spraw Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Komitet dla Spraw
GOP prowadzi swoje badania poprzez komisje i zespoły problemowe,
grupujące najwybitniejszych fachowców z poszczególnych dziedzin wie
dzy. Pod koniec 1959 r. działały następujące komisje:
a) Komisja dla Spraw Klimatu,
b) Komisja dla Spraw Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód przed
Zanieczyszczaniem,
c) Komisja Gleboznawczo-Górnicza,
d) Komisja dla Spraw Rolnictwa,
e) Komisja Zużytkowania Zwałów,
f) Komisja dla Spraw Mechaniki Górotworu,
g) Komisja Budowlana,
h) Komisja dla Spraw Technicznego Oczyszczania Atmosfery,
i) Zespół dla Spraw Komunikacji i Transportu,
j) Zespół Geomorfologii i Hydrografii.
W zakres prac prowadzonych przez Komitet wchodzą więc problemy
mające wielkie znaczenie dla poprawy warunków życia ludności, a wią
żące się bezpośrednio ze specyficznie na Górnym Śląsku ukształtowanym
środowiskiem geograficznym. Dotyczą one klimatu, zaopatrzenia w wo
dę, zagospodarowania nieużytków (szczególnie zwałów), zabezpieczenia
przed szkodami górniczymi, intensyfikacji produkcji roślinnej i zwierzę
cej oraz poprawy warunków komunikacyjnych 25. Jest to więc raczej pro
blematyka geograficzno-gospodarcza, niemniej je j naukowe rozwiązanie
25
Zob. S. L e s z c z y ń s k i , Z agadn ien ia G órn ośląskieg o O kręgu P rzem ysłow ego
w p ra cach PAN (Biuletyn Śląskiego Instytutu Naukowego, nr 12, Katowice 1959).

ma zasadnicze znaczenie dla opracowania szczegółowego planu zagospo
darowania przestrzennego GOP.
Komitet nie podjął dotychczas badań ekonomicznych sensu stricto
i w najbliższym czasie nie zamierza rozszerzać swoich zainteresowań na
problemy wiążące się bezpośrednio z rozwojem gospodarczym GOP
w okresie Polski Ludowej. Tym większe więc zadania stoją przed Ko
misją Ekonomiczną Śląskiego Instytutu Naukowego i tym większą rolę
winna ona odegrać na odcinku badań ekonomicznych w ośrodku kato
wickim.
W odróżnieniu od Opolszczyzny i Górnego Śląska badania powojennej
gospodarki Dolnego Śląska są najbardziej rozproszkowane zarówno pod
względem tematycznym, jak i organizacyjnym. Nie dały bowiem dotych
czas żadnego rezultatu wszystkie próby skoordynowania tych badań
w ramach jednej instytucji naukowo-badawczej. Funkcji koordynatora
nie potrafiło na razie przejąć ani Wrocławskie Towarzystwo Naukowe,
ani Zespół Organizacji Badań Naukowych przy Wojewódzkiej Radzie
Narodowej we Wrocławiu. Dopiero w ostatnim czasie Wrocławskie To
warzystwo Naukowe podjęło inicjatywę w zakresie organizacji badań
kompleksowych w nowych ośrodkach przemysłowych Turoszowa i Lubi
nia Legnickiego.
Zespół Organizacji Badań przy WRN ograniczony jest w swej działal
ności terytorialnie do woj. wrocławskiego bez wydzielonego na równo
rzędnym szczeblu miasta Wrocławia, a tematycznie — do problematyki
interesującej Wojewódzką Komisję Planowania Gospodarczego. Z tym
wiążą się oczywiście dalsze ograniczenia zarówno natury finansowej, jak
i organizacyjnej. Współpraca naukowców w Zespole oparta jest, nie
licząc indywidualnych zleceń, na pracy społecznej, a więc nieodpłatnej,
podobnie zresztą jak udział w pracach Rady Naukowo-Ekonomicznej.
Mimo wspomnianych wyżej ograniczeń tak Rada Naukowo-Ekonomiczna, jak też powołany w czerwcu 1957 r. Zespół Organizacji Badań
Naukowych mają do zanotowania szereg cennych opracowań analitycz
nych, a także monograficznych wielu ważnych gałęzi gospodarki Dol
nego Śląska.
Podobnie jak w Opolu przeprowadzono tu studia nad rejonizacją rol
nictwa 26 oraz intensywnością gospodarki rolnej 27 w woj. wrocławskim.
Studia nad rejonizacją kierunków produkcji rolniczej prowadził liczny
zespół pracowników naukowych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocła
26
liza i
WRN,
27

p raca zbiorowa pod kierownictwem prof. B. Świętochowskiego, W stępna an a
zarys rejon iza cji kieru n ków p ro d u k cji roln iczej w w oj. w rocław skim , wyd.
t. I, II,- III, Wrocław 1958.
Mgr inż. M. Urban, adiunkt WSR we Wrocławiu.

wiu, a zlecała je i finansowała Rada Naukowo-Rolnicza przy Wojewódz
kiej Radzie Narodowej, działająca niezależnie i równolegle z Radą Naukowo-Ekonomiczną.
W zakresie szeroko pojętej problematyki przemysłowej opracowano
analizę kierunków rozwojowych przemysłu terenowego na tle aktual
nych potrzeb i możliwości28 oraz przeprowadzono badania nad ekono
miczną efektywnością inwestycji w wybranych gałęziach gospodarki29.
W ujęciu syntetycznym osiągnięcia gospodarcze Dolnego Śląska w okre
sie powojennym ujęte zostały w artykule opublikowanym w „Ekono
miście“ 30 z okazji 10-lecia wyzwolenia Ziem Zachodnich i ich powrotu
do Macierzy oraz w odrębnym opracowaniu obejmującym okres 14-lecia 31.
Opracowania wykonane na zlecenie Zespołu Organizacji Badań posia
dają zarówno monograficzno-analityczny, jak też metodologiczny charak
ter. Do pierwszej grupy opracowań należy zaliczyć przede wszystkim
pracę J. Czupiała o stanie i perspektywach rozwojowych przemysłu
celulozowo-papierniczego32, pracę zbiorową M. Zachary i zespołu, oma
wiającą możliwości rozwoju przemysłu materiałów budowlanych w woj.
wrocławskim 33 oraz opracowanie na temat kierunków rozwojowych mle
czarstwa na Dolnym Śląsku 34.
Wyraźnie analityczny charakter posiadają badania przeprowadzone
na zlecenie Zespołu, a dotyczące problemów kooperacji w przemyśle
maszynowym i elektrotechnicznym czy też działalności i zarządzania
przedsiębiorstwami przemysłu terenowego itp. Z opracowań o znaczeniu
metodologicznym warto wymienić prace ustalające metody oceny sytuacji
gospodarczej województwa w różnych działach gospodarki. Z reguły prace
te opierają się na bogatym materiale liczbowym i faktograficznym wyzy
skanym przy przykładowym zastosowaniu metody i dlatego mogą stano
wić cenne uzupełnienie dla oceny postępów w rozwoju gospodarczym
Dolnego Śląska.
28 Prof. K. Jeżowski.
29 Prof. L. Adam i mgr T. Korynek.
30 W. B o e r n e r , M. P i a s e c k a , K. J e ż o w s k i , R ozw ój g ospodarczy w o 
jew ó d z tw a w rocław sk ieg o w o k resie 10-lecia P olski L u d o w ej (Ekonomista, nr 3,
1955).
31 K. J e ż o w s k i , O siągnięcia w ojew ó d ztw a w rocław sk ieg o w 14-leciu P olski
L u d o w ej, maszynopis, WKPG, Wrocław.
32 J. C z u p i a ł, Stan i p ersp ekty w y rozw oju przem ysłu celu lo zo w o-p ap iern i
czego w w oj. w rocław skim , maszynopis, WKPG, Wrocław.
33 M. Z a c h a r a i inni, M ożliw ości rozw oju przem ysłu m a teriałów bu d ow lan y ch
w w oj. w rocław skim .
34 J. J a s i ń s k i , K ieru n ki rozw oju m leczarstw a w w oj. w rocław skim , maszy
nopis, WKPG, Wrocław.

Ograniczenia finansowe nie pozwalają Zespołowi na szersze ini
cjowanie czy popieranie opracowań monograficznych i z tego też powodu
uwzględnia on w swych planach pracy przede Wszystkim tematy
związane z aktualnymi zagadnieniami planowania i zarządzania gospo
darką na szczeblu wojewódzkim.
Również Wrocławski Ośrodek Badawczy, finansowany przez Miejską
Radę Narodową, jak dotąd tylko w wąskim zakresie zajmuje się proble
matyką ekonomiczną Wrocławia, nie wykraczając poza obszar miasta.
Jeszcze wyraźniej występuje potrzeba koordynacji badań ekonomicz
nych prowadzonych przez poszczególnych pracowników, katedry czy ze
społy naukowe działające przy wyższych uczelniach wrocławskich. Ko
ordynacja jest tu tym bardziej uzasadniona, że we Wrocławiu istnieją 4
jednoimienne katedry ekonomii politycznej (na Uniwersytecie, w Wyż
szej Szkole Ekonomicznej, w Wyższej Szkole Rolniczej i na Politechnice),
2 katedry ekonomiki przemysłu (Wyższa Szkoła Ekonomiczna i Poli
technika), . 2 katedry statystyki (Uniwersytet i Wyższa Szkoła Ekono
miczna) oraz liczne katedry specjalistyczne o zakresie obejmującym od
rębne, lecz ściśle wiążące się ze sobą gałęzie wiedzy ekonomicznej, jak
planowanie, finanse, rachunkowość, historia gospodarcza, geografia eko
nomiczna itp.
Tymczasem wszystkie katedry ekonomiczne czy poszczególni pracow
nicy naukowi prowadzą badania na własną rękę, a wybór tematyki za
leży często od przypadkowych zainteresowań lub od finansującego je zle
ceniodawcy, tak że często badania takie nie są skoordynowane nawet
w skali uczelni. Najlepiej obecny stan zobrazuje pobieżny chociażby
przegląd tematów będących przedmiotem lub wynikiem dotychczasowej
działalności poszczególnych ośrodków mieszkaniowych na tym polu.
Na Wyższej Szkole Ekonomicznej problematyką gospodarczego roz
woju Dolnego Śląska zajmuje się przede wszystkim Katedra Ekonomiki
Przemysłu. W Katedrze tej opracowano m. in. zagadnienia lokalizacji
przemysłu młynarskiego i przemysłu żywnościowego35. Prowadzone są
poza tym badania nad zmianami w rozmieszczeniu przemysłu dolnoślą
skiego w latach 1875— 1957 36 oraz studia nad ekonomicznymi przesłan
kami przemysłu węgla brunatnego w Polsce37, którego około 90% wydo
bycia przypada na woj. wrocławskie. Również prace analityczne z zakresu
ekonomiki przedsiębiorstw sięgają z reguły do mniej lub bardziej szero
kich przykładów z przemysłu dolnośląskiego, tak że dostarczają wiele ma
35
H. D r z e w i ń s . k i , C zynniki lo ka liz acji przem ysłu m ły n arskieg o na Dol
nym Śląsku.
88 K. J e ż o w s k i , Zm iany w rozm ieszczeniu przem ysłu na D olnym Ś ląsku
w latach 1875—1957.
37 W opracowaniu.

teriałów charakteryzujących jego powojenny rozwój. Podobne znaczenie
mają prace analityczno-badawcze w Katedrze Rachunkowości, a dotyczą
ce rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, gastrono
micznych czy turystycznych. Podobny wkład do charakterystyki rozwoju
gospodarki w woj. wrocławskim mogą wnieść prowadzone przez Katedrę
Statystyki badania ankietowe struktury zawodowej ludności Dolnego
Śląska.
Interesujące studia socjologiczno-ekonomiczne zainicjowała Katedra
Ekonomii Politycznej, obejmując nimi załogi największego we Wrocławiu
zakładu przemysłowego, jakim jest Pafawag38, oraz Fabryki Urządzeń
Mechanicznych39. Cennym uzupełnieniem badań gospodarki dolnoślą
skiej, prowadzonym na Wyższej Szkole Ekonomicznej, jest wreszcie mo
nografia przemysłu cukrowniczego40, opracowana w Katedrze Geografii
Ekonomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Drugim z kolei uczelnianym ośrodkiem badań ekonomicznych jest
Politechnika Wrocławska z jej 2 katedrami społeczno-ekonomicznymi.
Cały zespół pracowników naukowych Katedry Ekonomii Politycznej za
angażowany jest głównie w omówionych już wcześniej pracach Sekcji
Ekonomicznej Instytutu Śląskiego. Niemniej Katedra ta zajmuje się
w miarę swoich możliwości również problematyką gospodarczą Dolnego
Śląska. Z większych akcji badawczych zainicjowanych i zorganizowa
nych przez Katedrę warto tu wymienić badania ankietowe rolniczych
spółdzielni produkcyjnych, przeprowadzone w r. 1957 przy współpracy
z Katedrą Ekonomii Politycznej na Wyższej Szkole Rolniczej i zaintere
sowanymi komórkami Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wyniki tych ba
dań zostały opublikowane w pracy wydanej przez Ossolineum, a finanso
wanej przez TRZZ 41. Poza tym jeden z pracowników Katedry przygoto
wuje monografię przemysłu celulozowo-papierniczego na Śląsku 42, opar
tą w dużej części na opracowaniach wykonanych już wcześniej na
zlecenie Wojewódzkich Komisji Planowania Gospodarczego w Opolu i we
Wrocławiu.
Katedra Ekonomiki, Organizacji i Planowania wraz z 3 zakładami na
ukowymi: Przedsiębiorstw Przemysłowych, Budownictwa oraz Bezpie
38 Z. S z a p a j t i s, Z ałoga P afaw agu . Studium socjolog iczn o-ekon om iczn e, roz
prawa doktorska, WSE, Wrocław 1959.
39 Z. G a ł d z i c k i, Z ałoga F a b ry k i U rządzeń M echanicznych. Studium so c jo 
logiczn o-ekon om iczn e, w opracowaniu.
40 J. P i l a w s k a , P rzem ysł cu krow n iczy w w oj. w rocław skim , rozprawa do
ktorska, WSE, Wrocław 1960.
41 J. P o p k i e w i c z , S półdzielczość p ro d u k cy jn a na p rzełom ie, Wrocław 1959.
42 J. C zu p i a ł , M onografia przem ysłu celu lozow o-p ap iern iczeg o na Śląsku,
rozprawa doktorska, Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

czeństwa i Ochrony Pracy, współpracuje ściśle z Radą Naukowo-Ekonomiczną przy WKPG, a także wykonuje liczne opracowania o charak
terze analitycznym bezpośrednio na zlecenia zainteresowanych zakładów
przemysłowych. Wynikiem pracy zespołu współpracowników tej Ka
tedry są wymienione już wcześniej prace na temat kooperacji w prze
myśle maszynowym i elektrotechnicznym. Poza tym Katedra poświę
ca się głównie badaniom ekonomicznej efektywności postępu techniczne
go oraz zagadnieniom związanym z usprawnieniem organizacji pracy
w przedsiębiorstwach przemysłowych i budowlanych. Natomiast Za
kład Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy przeprowadza studia nad aktual
nym stanem i możliwościami poprawienia bezpieczeństwa i higieny
pracy w czołowych zakładach przemysłu chemicznego na terenie woj.
wrocławskiego.
Prace Katedry Ekonomiki, Organizacji i Planowania, niezależnie od
ich praktycznego znaczenia, naświetlają różne strony rozwoju poszcze
gólnych gałęzi przemysłu i z tego względu mogą być przydatne w mniej
szym lub większym stopniu do przyszłych opracowań monograficznych.
Katedra Ekonomii Politycznej i Katedra Ekonomiki Rolnictwa Wyż
szej Szkoły Rolniczej współpracują ściśle w zespołach przeprowadzają
cych omawiane już studia nad rejonizacją kierunków produkcji rolnej
w woj. wrocławskim i opolskim, nad rozwojem rolniczych spółdzielni
produkcyjnych czy też nad określeniem typów produkcyjnych gospo
darstw rolnych. Wszystkie te prace ze względu na ich ogólny charakter
i szeroką problematykę naświetlają dość wszechstronnie stan i perspek
tywy rozwojowe rolnictwa dolnośląskiego.
Z wrocławskich ośrodków uczelnianych jedynie katedry ekonomiczne
na Uniwersytecie nie podjęły jeszcze badań nad aktualnym stanem
gospodarki w woj. dolnośląskim. Zarówno Katedra Ekonomii Politycz
nej, jak i Katedra Statystyki zajmują się dotychczas raczej problematyką
historyezno-gospodarczą lub też poświęcają się studiom teoretycznym.
Jednakże i w tych katedrach zaczyna się krystalizować zainteresowanie
współczesną problematyką gospodarczą Dolnego Śląska.
Równocześnie we Wrocławskim Ośrodku Badawczym opracowano już
m. in. takie problemy, jak kierunki rozwojowe rolnictwa w okresie od
1945 do 1958 r. 43, zagadnienie amortyzacji urządzeń wodociągowo-kanali
zacyjnych 44, a w toku realizacji znajdują się studia nad stanem dróg
43 B. K o p e ć , R olnictw o na teren ie m iasta W rocław ia w ok resie 1945—1958,
maszynopis, WOB, Wrocław 1959.
44 L. A d a m , A m ortyzacja u rządzeń w od ociągow o-kan alizacy jn y ch m iasta W ro
cław ia, maszynopis, WOB, Wrocław 1959.

i potrzebami rozwojowymi węzła komunikacyjnego m. Wrocławia45 czy
też nad systemem płac w przemyśle terenowym 46.
W sumie wrocławskie środowisko naukowe, nieporównanie silniej
sze od katowickiego, a tym bardziej opolskiego, nie potrafiło dotychczas
znaleźć form organizacyjnych, które zapewniłyby konieczną koordynację
i kompleksowość na tak ważnym obecnie odcinku, jaki stanowią niewąt
pliwie badania nad rozwojem Dolnego Śląska w okresie Polski Ludowej.
Stwierdzenie to odnosi się zarówno do badań ekonomicznych, jak też
niemniej ważnych i pilnych badań socjologicznych, demograficznych,
geograficzno-gospodarczych itp.
Z tym większym więc zainteresowaniem winna się spotkać ostatnia
inicjatywa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, zmierzająca do
zorganizowania kompleksowych i długofalowych badań w nowo tworzą
cych się okręgach przemysłowych Dolnego Śląska. Znaczenie i zakres
inwestycji realizowanych w Turoszowskim Zagłębiu Węgla Brunatne
go i zagłębiu miedziowym w rejonie Lubinia Legnickiego oraz rozmiary,
rola i tempo zachodzących przemian społeczno-gospodarczych nie tylko
uzasadniają, lecz wprost domagają się podjęcia wszechstronnych prac na
ukowo-badawczych nad dokonującym się tam procesem socjalistycznego
uprzemysłowienia. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać o praktycznej
użyteczności i naukowej wartości, jaką będzie miało poznanie i prze
analizowanie zjawisk, procesów i tendencji występujących na obszarach
intensywnego uprzemysłowienia oraz towarzyszących im nieuchronnie
konsekwencji społeczno-gospodarczych. Zresztą potrzeba tego typu ba
dań znalazła już szerokie zrozumienie u najbardziej zainteresowanych
czynników, jakimi są kierownictwa obydwu zagłębi, które udzieliły już
lub przyrzekły wydatną pomoc finansową na ten cel. Można więc
mieć nadzieję, że inicjatywa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
■zostanie w pełni zrealizowana. Równocześnie Wrocławskie Towarzystwo
Naukowe wystąpiło z projektem opracowania i publikacji z okazji Mile
nium monografii miast dolnośląskich. Rozmiary tej akcji, poprzedzające
je prace naukowo-badawcze oraz szeroka tematyka monograficzna stwo
rzyłyby konieczność skupienia wokół realizacji tego projektu szerokiego
zespołu pracowników z różnych dyscyplin naukowych. Byłaby to więc
dalsza okazja do skupienia i skoordynowania wysiłków wrocławskiego
ośrodka naukowego również wokół najbardziej współczesnej problema
tyki Dolnego Śląska. W ten sposób Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
45 J.
cław , w
46 B.
szynopis,

R ó ż y c k i , Stan dróg i potrzeby ro zw ojow e w ęzła ko m u n ikacy jn eg o W ro
opracowaniu.
S i w o ń, P rob lem aty ka p ła c w p rzem yśle teren ow y m m. W rocłaicia, ma
WOB, Wrocław 1959.

mogłoby się stać w skali województwa pierwszą placówką naukowo-ba
dawczą inicjującą, organizującą i koordynującą badania społeczno-gospo
darcze nad rozwojem Dolnego Śląska w okresie Polski Ludowej. Można
też mieć nadzieję, że realizacja obydwu wielkich zamierzeń badawczych
doprowadzi do ukształtowania się w przyszłości w mniej lub bardziej
rozwiniętej formie, w ramach lub poza ramami Towarzystwa, przyszłego
Dolnośląskiego Instytutu Społeczno-Gospodarczego. Bo potrzeba takiego
instytutu we wrocławskim ośrodku naukowym jest jak najbardziej ^doj
rzała i ma wszelkie szanse realizacji. Zasługa Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego w powstaniu tej niezbędnej placówki byłaby wówczas nie
zaprzeczalna.
Wówczas powstałaby również możliwość nie mniej pilnej i potrzebnej
koordynacji badań społeczno-gospodarczych w szerokiej skali, w skali
całego Śląska. Na dalsze bowiem rozproszenie, a tym samym małą efek
tywność wysiłków ciągle nie dość licznych kadr pracowników naukowych
nie możemy i nie powinniśmy pozwolić.

