
O CORAZ GŁĘBSZĄ ŚWIADOMOŚĆ ZADAŃ STOJĄCYCH 
PRZED BADACZAMI DZIEJÓW ŚLĄSKA

Z najgłębszym wzruszeniem czyta historyk polski słowa wstępu 
do Konstytucji Polski Rzeczpospolitej Ludowej: „Na wieczne czasy 
wróciły do Polski Ziemie Odzyskane(<.

Rozumiemy głęboko, że jest to realizacja najlepszych tradycji,, 
przekazanych nam przez postępowy nu rt naszej przeszłości.

Tradycji walki w obronie tych ziem przed zaborczością feuda- 
łów niemieckich, toczonej nie tylko przez feudalne rycerstwo 
w dobie pierwszych Piastów ale i — mówiąc słowami Galla — przez 
„rozżartych chłopów polskich

Tradycji myśli ojca dziejopisarstwa polskiego Jana Długosza, 
w którego przekonaniu Odra była zawsze drugą obok Wisły główną 
rzeką polską, książęta piastowscy, zaprzedający Śląsk Luksembur
gom, zdrajcami i którego ręka zapisała na kartach jego wielkiego 
dzieła pełne najżarliwszego uczucia słowa „Gdybym zdołał ujrzeć 
jak Śląsk i Lubusz wracają do Królestwa Polskiego i nowo z nim  
się łączą, weselszy zszedłbym z tego świata i spokojniej i ciszej 
spocząłbym w grobie“; i drugie, będące wyrazem najgłębszego 
przekonania: „Wrocław był częścią Królestwa Polskiego i za łaską 
bożą wróci kiedyś i złączy się ze swoją całością a zrzuci z siebie nie
prawne i wdziercze panowanie

Tradycji walki chłopa polskiego na Śląsku w dobie husyckiej 
i tradycji jego potężnych zrywów powstańczych od początku rzą
dów fryderycjańskich na Śląsku aż po gorące lata doby Wiosny 
Ludów.

Tradycji postępowej myśli złotego wieku, wypowiedzianej 
w krewkich słowach Marcina Bielskiego „Aby Niemcy Polsce Śląsko 
zwrócili, które polscy książęta naonczas przepili“, czy znajdującej 
swój wyraz w przyjaźnieniu się Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
z polskim mieszczaństwem Wrocławia.

Tradycji zawartych w słowach Kołłątaja: „Nie znałby ten dzie
jów polskich, ktoby nie widział, że Śląsk, Luzacja, Nowa Marchia



i Pomorze nie składały jej prowincji. Można te ziemie przyłączyć 
do Germanii, lecz nie można mówić, aby lud który się tam roz
rodził, był niemiecki

Pieczęć, którą kładzie konstytucja nasza na scaleniu narodo
wego terytorium  polskiego jest równocześnie realizacją najlepszej 
tradycji przekazanej przez postępową myśl niemiecką.

Jest realizacją najlepszych tradycji myśli niemieckiej w dobie 
prereformacji i reformacji, kiedy to husyci niemieccy ginęli na 
Śląsku, walcząc ramię przy ramieniu z chłopem polskim przeciwko 
panowaniu luksemburskiemu. I kiedy śląski reformator Karol 
Schwenkfeld pisał gorąco w obronie chłopa polskiego na Śląsku: 
„Gorzej na wsiach się dzieje niż u pogan, a n ikt nie chce się ująć 
za chłopem“.

Tradycji postępowej myśli Niemców Śląskich w dobie oświece
nia i rewolucji burżuazyjnej we Francji, kiedy ręka entuzjasty tej 
rewolucji Jana Gottlieba Schummla skreśliła znane słowa: „... nie 
wszczynajmy procesu przeciw Polakom śląskim, bo przed trybuna
łem historii przegramy go we wszystkich instancjach”.

Jednakże dopiero marksistowska myśl naukowa zdolna była 
zrozumieć proces historyczny w całej jego prawdzie i wykryć istotne 
przyczyny długiego oddarcia Śląska od macierzy i nędzy ludu 
śląskiego, leżące w drapieżnej, egoistycznej, zdradzieckiej w sto
sunku do własnych narodów postawie polskich i niemieckich klas 
pracujących, w trwaniu ustroju klasowego na ziemiach polskich 
i Niemiec, podobnie jak dopiero wielka socjalistyczna rewolucja 
w Rosji i historyczne zwycięstwo armii radzieckiej nad hitle
ryzmem uwarunkowało w dwu wielkich etapach i realnie umożli
wiło powrót ziem odzyskanych do Polski.

„Przede wszystkim  — mówił prezydent Bolesław Bierut na 
historycznym posiedzeniu sejmu polskiego w dniu 18-go lipca 
1952 r. — czerpiemy siłę z wielkiego dorobku polskiego i m iędzy
narodowego ruchu robotniczego, jego bohaterskich tradycji, jego 
internacjonalizmu i głębokiego patriotyzmu. Nowa Konstytucja jest 
uwieńczeniem zwycięstwa bohaterskich zmagań polskiego ruchu 
robotniczego na przestrzeni 70 lat.

Jakże wielkie było znaczenie tego, że Marks i Engels tyle 
uwagi poświęcili sprawie narodowego i społecznego wyzwolenia 
narodowego, że tak ściśle łączyli sprawę zwycięstwa, sprawę wol
ności i demokracji w Europie z walką o nową, wolną, ludową 
Polskę.



Jakąż nieocenioną pomoc okazał Lenin polskiemu ruchowi 
robotniczemu, polskiemu proletariatowi i narodowi polskiemu w jego 
walce wyzwoleńczej, broniąc wytrwale w nowych warunkach, 
w okresie imperializmu, sprawy wolności Polski, sprawy solidar
ności i braterstwa klasy robotniczej Rosji i Polski.

Jakże olbrzymi w sw ym  znaczeniu jest wkład Józefa Stalina 
do dzieła wyzwolenia Polski, ustalenia jej granic, do dzieła umocnie
nia i rozwoju Polski Ludowej“.

Głębokie i nieodwracalne przemiany, zachodzące w świecie po 
drugiej wojnie imperialistycznej, powstanie Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej i podjęcie w niej budownictwa podstaw socjalizmu 
zrodzone z tego samego źródła, z wielkiej idei Marksa—Engelsa— 
Lenina—Stalina, w arunkują z kolei coraz mocniejsze gruntowanie 
się naszej niepodległości, niewzruszalności naszych granic, spokoju 
naszej pracy i trwałości naszego pokojowego budownictwa...

„Brudne łapy niemieckich bankierów i baronów węglowych(t — 
mówił sekretarz KC PZPR Edward Ochab w dniu 28 maja 1952 r. 
na wiecu protestacyjnym przeciwko podpisaniu układu ogólnego — 
przepędzonych ze Wschodu junkrów, odkarmionych przez Stany  
Zjednoczone generałów hitlerowskich, awanturników politycznych  
z obozu Adenauera i Schumachera, wyciągają się ku Wrocławowi 
i Szczecinowi, ku Gdyni i Łodzi, ku Warszawie i całej Polsce.

Ale te brudne łapy niemieckiego i światowego imperializmu są 
za krótkie. Wrzesień 1939 r. nie powtórzy się nigdy więcej. Rząd 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w przeciwieństwie do anty- 
narodowego rządu awanturników sanacyjnych, reprezentuje siłę 
i zwartość narodu, realizuje politykę, która jest rękojmią zw y
cięstwa. Układ sił w  Europie i świecie, dzięki zwycięstwu Związku  
Radzieckiego zmienił się gruntownie w porównaniu z rokiem 1939 
i 1941.

Ziemie nad Odrą i Nysą, ziemie, w których spoczywają popioły 
naszych praojców, ziemie przesiąknięte bohaterską krwią Armii 
Radzieckiej i dziesiątków tysięcy żołnierzy I i II Arm ii Wojska 
Polskiego, ziemie zroszone potem milionów robotników i chłopów 
polskich, którzy z cmentarzyska zamienili je w kraj kwitnący 
i tętniący bujnym  życiem, ziemie te były, są i na wieki pozostaną 
polskie.

Obłudni świętoszkowie z Londynu i New Yorku, reklamujący 
się jako rzekomi przyjaciele naszego narodu oraz ich sługusi pa
ryscy, daremnie usiłujący swój lokajski głos przedstawić jako głos



narodu francuskiego, zapomnieli o swych uroczystych zobowiąza
niach wobec Związku Radzieckiego i Polski, zapomnieli o swych 
podpisach złożonych pod układem poczdamskim, stwierdzającym  
m iędzy innymi, że granice zachodnie leżą na Odrze, Nysie i Bałtyku.

Ale nie zapomniał tego podpisu i nieugięcie broni postanowień 
historycznego układu poczdamskiego wielki Kraj Rad, którego przy
jaźń stanowi gwarancję pokoju i niepodległości Polski Ludowej“.

Najpewniejsza gwarancja naszych granic, najpewniejsza gwa
rancja sromotnej klęski i fiaska amerykańskich podżegaczy wojen
nych, leży w do gruntu zmienionej i zmieniającej się ciągle na 
korzyść budownictwa socjalizmu sytuacji w Europie.

„Utworzenie miłującej pokój Niemieckiej Republiki Demokra
tycznej jest zwrotnym  punktem  w dziejach Europy, stwierdził 
Józef Stalin. Nie ulega wątpliwości, że istnienie Niemiec Demokra
tycznych i miłujących pokój obok istnienia miłującego pokój 
Związku Radzieckiego wyklucza możliwość nowych wojen w Euro
pie, kładzie kres przelewom krwi w Europie i uniemożliwia ujarz
mienie krajów europejskich przez imperialistów świata<e.

„Zwyciężymy — oświadczył na drugiej konferencji niemieckiej 
Socjalistycznej Partii Jedności sekretarz generalny tejże partii 
Walter Ulbricht — ponieważ nasza polityka walki o traktat poko
jow y i jedność Niemiec odpowiada żyw otnym  interesom narodu 
niemieckiego. Zwyciężymy, ponieważ partia nasza Niemiecka So
cjalistyczna Partia Jedności stała się partią nowego typu, najsilniej
szą partią w Niemczech, partią, która kieruje się nauką Marksa, 
Engelsa, Lenina i Stalinau.

Oceniając znaczenie dokonujących się przemian w Niemczech, 
mówił prezydent Bolesław Bierut na VII plenum KC PZPR: 
„... narodził się w nowej postaci problem narodowy w Niemczech, 
na tej podstawie tworzy się szeroki front walki o jedność Niemiec, 
o zawarcie traktatu pokojowego ze zjednoczonymi Niemcami, po
wstaje świadomość, że na tej tylko drodze zapewnić można poko
jowy rozwój Niemiec i zabezpieczyć pokój Europie. Pomagając naro
dowi niemieckiemu w odbudowie jego suwerenności i niepodległości 
na demokratycznych i pokojowych podstawach, bronimy pokoju 
świata, bronimy naszego własnego budownictwa pokojowegoct.

Zgodność interesów Polski i nowych, pokojowych, demokra
tycznych, budujących fundamenty nowego ustroju, Niemiec, ujął 
lapidarnie premier Grotewohl, mówiąc na akademii ku czci 60 lecia 
urodzin prezydenta Bolesława Bieruta:



„Stosunek do Polski i do łączącej obydwa narody granicy 
pokoju na Odrze i Nysie jest dziś najlepszym kryterium  do oceny, 
czy ktoś chce pokoju, szczęścia Europy i szczęścia własnego narodut(.

Na tle takiej sytuacji stają się możliwe i głębokie przemiany 
w niemieckiej nauce historycznej, o których świadczy wypowiedź 
F. N. Gentzena na łamach organu S. E. D. „Einheit":

„Na skutek feudalnego rozdrobienia i państwowej słabości Pol
ski, Śląsk stał się lennem korony czeskiej częściowo na początku 
X IV  w., a całkowicie w 1356 r. i pozostał przy niej aż do 1741 r., 
to jest do chwili anektowania go przez Prusy. Aczkolwiek w owym  
czasie Śląsk należał formalnie do Rzeszy Niemieckiej, to jednak nie 
stał się mimo to prowincją niemiecką i zachowywał zawsze swą 
odrębność ze względu na liczną ludność polską oraz ścisłe związki 
gospodarcze z Polską. Jeszcze w X V I stuleciu w ogólnej opinii 
europejskiej Śląsk uchodził za kraj polski.

Aneksja Śląska przez pruską monarchię militarystyczną Fryde
ryka II z pewnością nie była dobrodziejstwem dla ludności Śląska 
i nie służyła bynajmniej postępowi społecznemu, jak twierdzi histo
riografia prusko-niemiecka..., sytuacja chłopów pogarszała się z  dnia 
na dzień. Poddaństwo nie tylko zostało zachowane, ale jego form y  
stale się zaostrzały. Z pruskiej okupacji Śląska odnieśli korzyści 
jedynie niektórzy feudałowie polscy i napływowi junkrzy, którzy 
ratowali swoje zadłużone dobra przez wzmożenie w yzysku chłopów 
i zakładanie przedsiębiorstw przemysłowych. Przedsiębiorstwa te, 
wyzyskując tanią pańszczyźnianą siłę roboczą, przynosiły olbrzymie 
zyski sw ym  właścicielom  — hrabiom Matuschka, Maltzahnom, Po- 
sadowskym, Schaffgotschom i innym. Stanowiły one poważną kon
kurencję dla rzemiosła miejskiego i przeszkadzały tworzeniu bur- 
żuazji miejskiej. Niesłychany w yzysk chłopów pańszczyźnianych 
zatrudnionych w manufakturach szlachty feudalnej, działał również 
hamująco na rozwój sił wytwórczych. W rezultacie Śląsk pozosta
wał w tyle w stosunku do konkurencji zachodniej; junkierscy ryce
rze przemysłu starali się nadrobić to zacofanie, stosując wzmożony 
w yzysk swych robotników  — poddanych pańszczyźnianych. Temu  
nieludzkiemu w yzyskowi przeciwstawiały się masy pracujące Śląska 
w nieustannych akcjach protestacyjnych i wreszcie w wielkich po
wstaniach lat 1793 i 1844.

Aneksja Śląska przez Prusy nie leżała więc w interesie ludno
ści Śląska ani w interesie narodu niemieckiego. Służyła zaś jedynie 
wzbogaceniu polskich i pruskich wielkich właścicieli ziemskich“.



W roku 1886 zamieszczona w organie Proletariatczyków „Przed
świcie" korespondencja z Wrocławia, tak charakteryzowała stosunki 
na Śląsku: „Tu nie tylko trzeba organizować walką z posiadaczami, 
nie tylko trzeba ucierać się z rządowym prześladowaniem, ale wal
czyć trzeba z przesądem, ciemnotą i upodleniem klasy robotniczej. 
Tu jeszcze przekonywać musimy, że ksiądz to nie religia, że szlach
cic to nie ogół narodu, a robotnik Niemiec to nie rząd pruski. Nie 
widzą tu tego ludziska, że można wierzyć i nie dać się wyzyskiwać  
lub ogłupiać przez handlarzy łask niebieskich na ziemi, że można 
być Polakiem a nie uznawać praw polskiego pana i kapitalisty do 
owoców pracy polskiego robotnika... Konieczne tu jest jeszcze dowo
dzenie naszemu robotnikowi, że z robotnikiem Niemcem właśnie łączy 
go wspólna dola, że walczyć on z nim i powinien w jednym  szeregu 
przeciw wspólnym wrogom: niemieckiemu rządowi i burżuazji 
wszelkiej narodowości, a więc przeciw polskim posiadaczom“.

Daleko, bardzo daleko odeszliśmy od tego stanu rzeczy w toku 
przemian, jakie zaszły od początków polskiego ruchu robotniczego 
aż do momentu dziejowego, który przeżywamy. Na zjednoczonym 
terytorium  narodowym, w ludowym państwie masy pracujące 
ujęły same władzę w ręce i mówiąc słowami referatu prezydenta 
Bieruta na VII plenum KC PZPR:

„Lud pracujący nigdy już sobie nie da wydrzeć władzy, a dobra 
własnego i dobra swej ojczyzny nauczył się bronić tak, jak tego 
wymaga najwyższa potrzeba. Polski lud pracujący potrafi swym  
żm udnym  wysiłkiem  stwarzać coraz lepsze środki, zabezpieczające 
niewzruszalną moc i trwałość zdobyczy ludu, jak również mienia 
i dobra ogólnonarodowego. Rękojmią tego jest rosnąca świadomość 
polskich mas pracujących“.

Mimo olbrzymich przemian dokonanych w świadomości ludz
kiej, dzięki którym pod sztandarem walki o pokój, walki o plan 
sześcioletni, walki o umacnianie ludowej ojczyzny zwiera się coraz 
silniej front ogólnonarodowy, nie ustała jednak jeszcze walka o wy
plenienie resztek chwastów z myśli ludzkiej o ostateczne uodpor
nienie człowieka w Polsce na wrogą propagandę, o jeszcze głębsze, 
jeszcze pełniejsze rozumienie sensu dokonujących się przemian.

W tej walce doniosła rola przypada polskiej nauce historycznej 
„Mobilizujcie naród do walki o pokój i Plan Sześcioletni — mówił 
na VI plenum KC PZPR o zadaniach nauki historycznej premier 
J. Cyrankiewicz — Trzeba ukazać w pełni wspaniałą genealogię 
naszej walki o postęp, socjalizm i pokój. Trzeba przeprowadzić nie-



mai że archeologiczne wydobywanie spod pokładów zakłamania 
brązu szlacheckiego czy jezuickiego całe dotychczasowe zafałszo
wane okresy historyczne, uważając za nasze dziedzictwo wszystko, 
co było wzlotem i rozwojem naszego rozwoju“.

Na konferencji historyków polskich w Otwocku sekretarz KC 
Edward Ochab podkreślił, doniosłą rolę, przypadającą historiografii 
polskiej i doniosłość badań nad dziejami Śląska.

„Walcząc o prawdę historyczną, służym y narodowi. Zadaniem  
rzetelnych ludzi nauki jest przywrócenie poszanowania dla faktów  
i bezlitosne rozbijanie skorupy kłamstw, pod którym i słudzy W aty
kanu, obszarnictwa i faszyzm u usiłowali ukryć i wypaczyć prawdę 
historyczną, upiększyć zbrodniczą politykę imperializmu polskiego, 
zamazać zdradę interesów narodowych ze strony polskich feudałów  
i wielkich kapitalistów, przemilczeć lub zohydzić walkę wyzwoleń
czą całych pokoleń chłopów i robotników polskich. Przed history- 
kami-marksistami i w szystkim i polskimi historykami, którzy rzetel
nie pragną służyć narodowi i bronić prawdy naukowej, stoi bodaj 
ostrzej niż w wielu innych krajach zadanie ścisłego powiązania 
pracy naukowo-badawczej, opartej o głęboką analizę źródeł histo
rycznych, z nieustraszoną pracą demaskatorską,wykazującą klaso
w y charakter błędów i fałszerstw popełnianych przez apologetów 
dnia poprzedniego.

Powrót Polski nad Odrę i Nysę, wysuwa szczególnie ostro 
problem opracowania historii Ziem Odzyskanych, oraz historii walk 
bratnich zachodnich szczepów Słowiańskich, ogniem i mieczem  
tępionych przez rozbójniczych feudałów niemieckich.

Czeka na swego dziejopisa wielowiekowa walka ludu śląskie
go o socjalne i narodowe wyzwolenie, wielowiekowa walka chłopów 
polskich przeciw rodzimym  pijawkom obszarniczym i przeciw obcym  
najeźdźcom, walka najbardziej postępowych i rewolucyjnych ple- 
bejskich elementów w ruchach narodowo-wyzwoleńczych X V III 
i X IX  wieku, które mimo licznych prac przyczynkarskich, nie zo
stały dotychczas w pełni zbadane i oświetlone tak, jak zasługują na 
to ze względu na swoje „wyjątkowe — jak mówił Lenin — nie 
tylko ogólnosłowiańskie, ale i ogólnoeuropejskie znaczenie“. He
roiczna, półtora wiekowa walka narodu polskiego przeciw pruskim, 
austriackim i rosyjskim  zaborcom i kolonizatorom, walka zakoń
czona zwycięsko dopiero pod kierownictwem klasy robotniczej 
w oparciu o sojusz z siłami rewolucji, przede w szystkim  z siłami 
rewolucji rosyjskiej, to wyjątkowo ważne i wdzięczne zadanie dla



polskich historyków, którzy w analizie faktów historycznych znajdą 
pełne potwierdzenie znanej tezy Engelsa, że Polska albo będzie 
rewolucyjna, albo jej nie będzie wcale.

Piętnując i bijąc faktam i nacjonalistycznymi i kosmopolitycz
nym i zdrajców narodu i agentów imperializmu, reflektorem analizy 
naukowej oświetlając dzień wczorajszy narodu, budząc i pogłębia
jąc uczucie uzasadnionej dum y narodowej z wielkiego naszego 
dorobku naukowego i kulturalnego, z  wielkiego wkładu krwi i ofiar 
w walce „za Waszą i naszą wolność“, budząc i pogłębiając świado
mość wspólnych celów i wieczystego braterstwa z narodami Związ
ku Radzieckiego i krajów demokracji ludowej, budząc i pogłębiając 
wiarę w niespożyte siły twórcze naszego utalentowanego, mężnego, 
miłującego wolność narodu, historycy polscy partyjni i bezpartyjni, 
żołnierze ważnego odcinka frontu ideologicznego, dopomogą Towa
rzyszowi Bierutowi, dopomogą Polskiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej i ludowi pracującemu zdobyć i zabezpieczyć słoneczne, socja
listyczne jutro Polskiu.

Ogół historyków zebranych w Otwocku stwierdzał w liście skie
rowanym do prezydenta Bolesława Bieruta:

„Przyrzekamy Ci, Obywatelu Prezydencie rozwijać polską 
naukę historyczną, krytycznie i samokrytycznie ustosunkowywać 
się do naszej pracy, aby dać narodowi polskiemu jak najpełniejszy 
obraz jego wielkiej przeszłości, bohaterskich walk polskich mas 
ludowych i wkładu polskiego w dzieje ludzkości, aby ujawnić przed 
narodem wszystkie te ciemne siły, które w służbie rodzimych 
i obcych wyzyskiwaczy ciągnęły wstecz nasz naród, aby przyczynić 
się do tym  mocniejszego zespolenia ideowego wszystkich uczciwych 
Polaków przeciwko anglo-amerykańskim imperialistom i ich pol
skim  najmitom, zespolenia naszego społeczeństwa w narodowym  
froncie walki o pokój i realizację planu 6-letniegot(.

We wrześniu bieżącego roku na wrocławskim Kongresie Ziem 
Odzyskanych, który stał się wielką manifestacją miłości i troski, 
jaką Polska na zawsze zjednoczona otacza swe ziemie nadodrzań- 
skie, mówił premier Józef Cyrankiewicz:

„Zebraliśmy się w mieście pełnym polskich tradycji, pełnym  
dorobku kultury polskiej, w mieście, które było jednym  z najw ybit
niejszych ośrodków polskiego życia umysłowego, sięgającego wie
ku XII, w pięknym  piastowskim Wrocławiu, w mieście, które 
w  ubiegłym wieku pod skorupą zaborczej germanizacji wrzało buj
nym  życiem oporu narodowego i było jednym  z centrów walki



polskiego ludu na tych ziemiach przeciw bezgranicznej eksploatacji, 
przeciw wyniszczaniu naszego ludu przez niemieckich książąt, gra
fów, obszarników, właścicieli kopalń i fabryk, przez cynicznych 
rycerzy przemysłu.

Jakże heroiczne karty tej zaciekłej walki z uciskiem narodo
w ym  i społecznym, walki o polskość odkrywają przed nami archi
wa, dokum enty i książki z owych lat. Ileż pokoleń polskiego ludu 
zapełniło swym i nazwiskami karty ksiąg parafialnych tych ziem  
i spisów szkolnych, które mimo wszystkich fałszerstw władz prus
kich i germanizacyjnych nacisków mówią nam o polskim życiu tych  
ziem.

Pochyla się w skupieniu nad tym i dokumentami głowa pol
skiego badacza, polskiego studenta uczącego się dziejów swojej 
ojczyzny i jej ludu, tu w uczelniach przywróconego do dawnej roli, 
wybitnego polskiego ośrodka, piastowskiego Wrocławia... Wznoście 
wyżej wasze pokojowe budownictwo na tych prastarych polskich 
ziemiach. Z wami jest cały naród polski, z wami jest sercem i myślą 
wielki nauczyciel narodu polskiego nasz kochany przywódca, towa
rzysz Bolesław Bierut“.

Przyrzeczenie złożone w Otwocku obowiązuje w tej chwili nas 
historyków Śląska ze zdwojoną siłą. W momencie gdy cały naród, 
podsumowawszy swe osiągnięcia w ludowej konstytucji i w ludo
wej ordynacji wyborczej, wchodzi w nowy etap jeszcze intensyw
niejszej pracy nad dalszym pomnożeniem siły i szczęścia Ojczyzny, 
trzeba, aby i prace nad dziejami Śląska wkroczyły intensywnie na 
tory zaciętej walki o wydobycie z mroków prawdy dziejowej przy 
coraz lepszym uzbrajaniu się w niezawodny oręż materializmu 
historycznego, aby wkroczył na tory pracy coraz bardziej inten
sywnej i lepiej zorganizowanej, coraz bardziej powiązanej z życiem 
i coraz silniej współdziałającej w pogłębianiu świadomości politycz
nej mas pracujących, w wyrastaniu nowego, ożywionego jedną 
myślą i jedną ideą socjalistycznego narodu.
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