
K R O N I K A N A U K O W A

PRZEWODY HABILITACYJNE I OBRONA PRAC DOKTORSKICH Z ZAKRESU
h is t o r ii  Śl ą s k a

Dr Józef L e s z c z y ń s k i  — adiunkt Katedry Historii Polski i Powszechnej 
XVI—XVIII w. UWBB, uzyskał stopień docenta na podstawie monografii pt. Stany 
Górnych Łużyc 1635—1697.

Recenzenci: prof. dr Stanisław Herbst, prof. dr Kazimierz Orzechowski, prof. 
dr Kazimierz Piwarski.

Przewód habilitacyjny odbył się 23 X 1963 r. Praca ukazała się nakładem WTN 
w 1963 r. -

Dr Marian O r z e c h o w s k i  — adiunkt Katedry Historii Polski i Powszechnej 
X IX  i XX w. UWBB, uzyskał stopień docenta na podstawie monografii pt. Naro
dowa dem okracja na Górnym Śląsku.

Recenzenci: prof. dr Henryk Zieliński, prof. dr Tadeusz Cieślak, prof. dr Ja 
nusz Pajewski.

Przew'ód habilitacyjny odbył się 16 XII 1964 r. Praca ukazała się drukiem na
kładem Ossolineum w 1965 r.

Mgr Alfred Ś w i e r k  — uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. 
Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Ża
ganiu.

Promotor: prof. dr Ewa Maleczyńska.
Recenzenci: doc. dr Leszek Hajdukiewicz i doc. dr Karol Głombiowski.
Obrona odbyła się 29 I 1964 r.
U podstaw rozprawy leży koncepcja badań biblioteki jako źródła umożliwiają

cego naukowe odtworzenie procesu rozwoju życia umysłowego i kulturalnego śro
dowiska. Bazę pracy stanowi zasób 518 rękopisów i 64 inkunabułów proweniencji 
klasztoru żagańskiego. Zakres poruszonych zagadnień podzielono na 3 główne części. 
Pierwszą otwiera rozdział omawiający ogólnie problematykę i metodę badań śred
niowiecznych bibliotek klasztornych, uzupełniony krótkim przeglądem wiedzy na 
tym polu. Następują dwa szkicowe rozdziały zatytułowane: „Kanonicy regularni 
a książka” oraz „Zarys dziejów żagańskiego klasztoru i biblioteki”. Szczegółowy 
rozbiór biblioteki znajduje się w części drugiej. Znalazło w niej miejsce omówienie 
techniki bibliotekarskiej konwentu oraz rozdziały o stanie liczbowym zbiorów do 
początku XVI w. i o źródłach akcesji bibliotecznej. Następny rozdział poświęcony 
jest dokładnej analizie zawartości księgozbioru, którego zasadniczy trzon tworzyły 
dzieła z zakresu teologii, prawa kanonicznego oraz literatura kaznodziejska, sta
nowiąca ok. 26% ogółu rękopisów.



Wnioski płynące z analizy poszczególnych działów treściowych są przedmiotem 
pierwszego rozdziału części trzeciej i stanowią próbę oceny księgozbioru klasztor
nego jako wyrazu ideologii i kultury środowiska. W ich świetle krąg klasztoru 
żagańskiego okazał się wysoko postawionym ośrodkiem kształcenia teologów, praw
ników i kaznodziei oraz bardzo prężnym ośrodkiem myśli reformistycznej na 
Śląsku, zwłaszcza na przełomie XIV i XV w. Pracę zamyka obszerne omówienie 
biblioteki żagańskiej na tle XIV- i XV-wiecznych bibliotek klasztornych na Śląsku, 
na innych ziemiach polskich i w Europie.

Mgr Franciszek H a w r a n e k  — uzyskał stopień doktora na podstawie pracy 
pt. Ruch komunistyczny na Górnym Śląsku vo latach 1918—1921.

Promotor: prof. dr Kazimierz Popiołek.
Recenzenci: prof. dr Henryk Zieliński i doc. dr Tadeusz Jędruszczak.
Obrona odbyła się 18 III 1964 r.
Pierwszy rozdział pracy zawiera zwięzły opis rewolucji listopadowej w Niem

czech i je j reperkusje na Górnym Śląsku. Następnie autor omawia powstanie partii 
komunistycznej na Górnym Śląsku i pierwszy okres jej działalności w latach 
1918—1920. Rozdział trzeci poświęcony jest zagadnieniom organizacyjnym KPGSl. 
(liczebność, struktura, organy prasowe, kierownicwo partii, stosunek do KPRP 
i KPD). Dwa kolejne rozdziały referują stanowisko komunistów górnośląskich 
wobec plebiscytu i III powstania, ostatni zaś poświęcony jest działalności komu
nistów w drugiej połowie 1921 r. aż do rozwiązania partii.

Praca podkreśla zasługi partii w zakresie radykalizacji proletariatu górno
śląskiego, organizowania walki klasowej, rozbudzenia rewolucyjnej świadomości 
mas, przygotowania wybuchu powstań i wychowania nowego pokolenia działaczy 
rewolucyjnych. Szczegółowo zanalizowane zostały błędy partii, które dotyczyły 
głównie kwestii narodowej, pomijania sprawy chłopskiej oraz fałszywej taktyki 
w zagadnieniach związków zawodowych.

Mgr Jerzy S y d o r  — uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. Wiosna 
Ludów w powiatach górskich Dolnego Śląska.

Promotor: prof. dr Kazimierz Popiołek.
Recenzenci: prof. dr Henryk Wereszycki, doc. dr Juliusz Demel.
Obrona odbyła się 29 IV 1964 r.
Celem pracy jest zbadanie podstawowych zjawisk, procesów i sprzeczności 

natury społeczno-ekonomicznej i politycznej, ich następstw, czyli rewolucji, a także 
przedstawienie postawy różnych warstw i klas społecznych wobec głównych pro
blemów i wydarzeń rewolucji, ustalenie oraz ocena ich udziału w przejściowych 
jej sukcesach i ostatecznej porażce. W pracy zastosowano układ chronologiczny.

Główną siłę napędową ruchu rewolucyjnego na Pogórzu stanowiło chłopstwo, 
w szczególności posiadające. Proletariat wiejski i tkacze częściowo tylko solidary
zowali się z ruchem antyfeudalnym, na ogół jednak przejawiali wrogość wobec 
zamożnych chłopów, co musiało wpłynąć hamująco na rozmach walki wsi z dwo
rem. Liczny na Pogórzu proletariat przemysłowy stanowił istotny czynnik rewolu
cyjny, nie przejawiał już jednak takiej aktywności jak w 1844 r. Ogólnie biorąc, 
różnorodność dążeń i wynikające stąd rozproszenie sił, brak koordynacji, doświad
czenia i zdecydowania, a także niski stopień uświadomienia politycznego i klaso
wego sprawiły, iż doraźne osiągnięcie głównych celów społecznych i politycznych 
rewolucji stało się niemożliwe. Mimo porażki rewolucja na Pogórzu Sudeckim 
podobnie jak i na innych terenach obaliła główne przeszkody stojące dotąd na



drodze rozwoju gospodarczego i społecznego, rozpowszechniła idee wolności i demo
kracji, których nie dało się już doszczętnie zniszczyć w latach reakcji.

Mgr Leokadia M a t u s i k  — uzyskała stopień doktora na podstawie pracy 
pt. Dzieje i rola kanoników regularnych św. Augustyna w Kłodzku (1349—1597).

Promotor: prof. dr Ewa Maleczyńska.
Recenzenci: prof. dr Stanisław Rospond i prof. dr Bronisław Włodarski.
Obrona odbyła się 17 VI 1964 r.
Temat pracy podjęty został w związku z hipotezą wiążącą genezę Psałterza 

floriańskiego  z konwentem kanoników regularnych w Kłodzku. Badania objęły 
całokształt dziejów klasztoru, przy czym szczególniejszą uwagę zwrócono na jego 
działalność kulturalną. Wyniki ujęto w sześciu rozdziałach. W rozdziałach „Stan 
i możliwości badań” oraz „Fundacja i fundator” omówiono m. in. indywidualność 
założyciela klasztoru, Arnošta z Pardubic, jego zamiłowania kulturalne i wpływ, 
jaki wywarł na przyszłe losy konwentu kłodzkiego. Rozdziały pt. „Sytuacja ma
terialna klasztoru” i „Stosunki wewnętrzne klasztoru” przedstawiają skład oso
bowy konwentu pod względem ilościowym, narodowościowym i społecznym, struk
turę organizacyjną oraz życie obyczajowo-moralne. Wszystkie te rozdziały stanowią 
tło dla rozdziału „Kultura umysłowa konwentu kłodzkiego”, mówiącego o wy
kształceniu i poziomie umysłowym członków konwentu oraz o kierunku zaintere
sowań poszczególnych osób. Najwięcej miejsca poświęcono kwestii księgozbioru 
bibliotecznego, jego przypuszczalnej wielkości, charakteru i sposobu powiększania 
zbiorów. Badania te mimo zniszczenia prawie w całości biblioteki klasztornej 
upoważniły do postawienia tezy, iż klasztor posiadał własny wysoko stojący 
warsztat pisarski, wyspecjalizowany w sporządzaniu ksiąg liturgicznych, zwłaszcza 
psałterzy. Pracę zamyka rozdział pt. „Znaczenie klasztoru na przestrzeni dziejów”, 
podkreślający szczególnie jego rolę w okresie przedhusyckim jako łącznika między 
wysoko stojącą kulturą umysłową augustianów czeskich XIV w. a Śląskiem 
i innymi ziemiami polskimi. W sumie klasztor kanoników regularnych w Kłodzku 
należy uznać za jedno z ciekawszych środowisk w dziejach klasztorów, ważne 
także dla całości ziem Polski w XV w. dzięki kontaktom, jakie konwent utrzy
mywał ze swą filią krakowską.

Mgr Aleksander N y r e k  — uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. 
Gospodarka rybna na Górnym Śląsku w okresie pańszczyźniano-folwarcznym (od 
poł. XVI do pół. XIX wieku).

Promotor: prof. dr Stefan Inglot.
Recenzenci: prof. dr Karol Starmach i prof. dr Bohdan Baranowski.
Obrona odbyła się 17 VI 1964 r.
Podjęcie tematu pracy było tym bardziej celowe, że równocześnie prowadzi 

się badania nad dziejami gospodarki rybnej w Czechach, na Morawach, w Słowacji, 
Małopolsce i Wielkopolsce. Ostatnio prowadzone są także badania nad dziejami 
gospodarki rybnej w całej dawnej Rzeczypospolitej.

Opracowanie dziejów gospodarki rybnej na całym Śląsku (z wyjątkiem Śląska 
Opawsko-Cieszyńskiego) od jej początków aż do czasów obecnych okazało się po 
dokonaniu kwerendy źródłowej zadaniem wymagającym bądź to przeprowadzenia 
zespołowych badań, bądź też prowadzenia tych badań w znacznie dłuższym czasie. 
W tej sytuacji podjęta została decyzja opracowania dziejów gospodarki rybnej 
tylko na Górnym Śląsku w okresie pańszczyźniano-folwarcznym.

W pracy wykorzystano materiały źródłowe' z archiwów w Katowicach, Cie
szynie, Pszczynie, Raciborzu, Bytomiu, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Opolu



1 Wrocławiu. Są to przeważnie księgi rachunkowo-gospodarcze, rejestry i rachunki 
rybne, urbarze, zarządzenia i instrukcje gospodarcze, korespondencja oraz mate
riały kartograficzne. Bardzo przydatne do pracy okazały się dawne mapy Śląska 
oraz dawna śląska fachowa literatura gospodarcza.

Praca składa się z 8 rozdziałów, wstępu, zakończenia, 40 tabel statystycznych,
2 map, 4 ilustracji oraz wykazu źródeł i literatury. Rozdział pierwszy traktuje
0 rozmieszczeniu okręgów i ośrodków górnośląskiej gospodarki stawowej. W drugim 
rozdziale omówiono rybołówstwo rzeczne i jeziorowe oraz chłopską i mieszczańską 
gospodarkę stawową. Kolejno w trzecim rozdziale przedstawiona została organizacja 
administracji i pracy wielkich (dworskich) gospodarstw rybnych. Rozdział czwarty 
traktuje o technice urządzania gospodarstw stawowych. Zwrócono tu uwagę na 
wysoki poziom budowy stawów, urządzeń hydrotechnicznych oraz sposobów do
konywania pomiarów poziomów wód i gruntów. W rozdziale piątym omówiono 
sposoby i zasady chowu ryb, zwracając uwagę na niemal powszechną znajomość 
przesadkowego chowu karpia na Górnym Śląsku już w XVI w. Sposoby i okresy 
połowów oraz ich rozmiary omówiono w rozdziale szóstym. Szacunkowo ustalono 
tu rozmiary połowów w zestawieniu z użytkową powierzchnią wód stawowych 
w poszczególnych okresach. Rozdział siódmy traktuje o konsumpcji wewnętrznej, 
sprzedaży, rynkach zbytu i transporcie ryb, oraz towarowości gospodarki stawowej. 
Wreszcie w rozdziale ósmym omówiono znaczenie górnośląskiej gospodarki sta
wowej tak z punktu widzenia wykorzystania sprzyjających warunków natural
nych, jak też efektów gospodarczych oraz następstw społecznych jej intensywnego 
rozwoju. Zwrócono tu także uwagę na rentowność poszczególnych gospodarstw
1 ośrodków gospodarki stawowej.

Krótkie zakończenie pracy omawia specyfikę dawnej górnośląskiej gospodarki 
rybnej oraz zwraca uwagę na przydatność badań nad dziejami gospodarki rybnej 
do planowanych obecnie prac nad rozbudową tejże gospodarki.

Mgr Lech Antoni T y s z k i e w i c z  — uzyskał stopień doktora na podstawie 
pracy pt. Stosunki osadniczo-plemienne na terytorium między Bobrem a Salą.

Promotor: prof. dr Karol Maleczyński.
Recenzenci: prof. dr Gerard Labuda i doc. dr Władysław Pałucki.
Obrona odbyła się 24 VI 1964 r.
Poza rozdziałem wstępnym obejmującym zakres problematyki oraz przegląd 

najważniejszych źródeł i literatury praca omawia kolejno warunki geograficzne 
ze szczególnym uwzględnieniem gleb i zalesienia, granice zewnętrzne, oddzielające 
grupę plemienną serbołużycką tak od plemion lutyckich, jak śląskich oraz od 
Czech i Niemiec, i wewnętrzne granice plemienne. Autor daje tu nie tylko szereg 
nowych ustaleń, ale podejmuje próbę klasyfikacji poszczególnych plemion zarówno 
cc do wielkości, jak i co do stopnia konsolidacji wewnętrznej terytorium plemien
nego. Z kolei autor poświęcił wiele uwagi teoretycznym zagadnieniom osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego, w tym przede wszystkim organizacji grodowej oraz 
stosunkowi osadnictwa otwartego (wiejskiego) do grodów, po czym dokonał prze
glądu osadnictwa grodowego i wiejskiego.

Przegląd ten potwierdził wynikające już z części teoretycznej przypuszczenia, 
iż pod względem osadniczym cały obszar dzielił się na wielkie, prawie nie za
ludnione kompleksy leśne oraz na mniejsze obszary osadnicze, przeważnie bezleśne. 
Jednakże stwierdzenie to dotyczy tylko części wschodniej badanego obszaru, tj. 
położonej na wschód od Łaby. Na zachód od tej rzeki rzecz miała się wręcz 
odwrotnie, mianowicie cały obszar — jeśli nie liczyć lesistego pogórza — był



zasiedlony, a tylko gdzieniegdzie istniały kompleksy leśne całkowicie lub prawie 
całkowicie pozbawione osadnictwa.

Mgr Anna S k o w r o ń s k a  — uzyskała stopień doktora za pracę pt. Ze stu
diów; nad śląskim  dokumentem biskupim do 1250 r., cz. 1.

Promotor: prof. dr Karol Maleczyński.
Recenzenci: prof. dr Aleksander Gieysztor i prof. dr Marian Haisig.
Obrona odbyła się 23 IX  1964 r.
Rozprawa, której temat podjęto z myślą wypełnienia luk w badaniach nad 

wczesnym dokumentem śląskim, stanowi próbę oceny charakteru wrocławskich 
dokumentów biskupich sprzed poł. XIII w. z ograniczeniem tymczasowych zainte
resowań do analizy cech formalnych — dyktatu i pisma — dokumentów oraz 
zagadnienia ich kancelaryjności. Badania przeprowadzono pod kątem widzenia 
porównania dokumentu biskupiego wrocławskiego ze współczesnym śląskim do
kumentem książęcym oraz biskupim pozostałych diecezji Polski.

Praca oprócz wstępu i wniosków końcowych składa się z trzech rozdziałów 
poświęconych analizie dyktatu, pisma oraz kancelarii-scriptorium. Analiza cech 
wewnętrznych dokumentów biskupich nie wykazała poważniejszych różnic między 
nimi a dokumentami książęcymi, analiza zaś paleograficzna pozwoliła na wy
odrębnienie zwartej grupy dokumentów, które wskazują na istnienie biskupiej czy 
kapitulnej „szkoły” kaligraficznej oraz powiązania dotyczące wyglądu graficznego 
dokumentów biskupich z dokumentami książąt opolskich. Materiał, jakim autorka 
dysponowała w odniesieniu do zagadnienia kancelarii biskupiej, skłonił ją do 
wysunięcia wniosków, iż pod względem organizacji personalnej przewyższała ją 
kancelaria książęca.

Mgr Czesław N o w i ń s k i  — uzyskał stopień doktora na podstawie pracy 
pt. Organizacja administracji w folw arkach biskupstwa wrocławskiego w drugiej 
połowie XVI wieku.

Promotor: prof. dr Stefan Inglot.
Recenzenci: prof. dr Kazimierz Orzechowski i doc. dr Aleksander Łukaszuk.
Obrona odbyła się 7 X  1964 r.
Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. Rozdział pierw

szy poświęcony został omówieniu genezy i terytorialnego rozwoju posiadłości 
biskupa wrocławskiego. Rozdział drugi omawia rozmieszczenie, wielkość i podział 
administracyjny dóbr biskupich w drugiej połowie XVI w. Z rozdziałów tych 
wynika, że latyfundium biskupa wrocławskiego wskutek dokonanych licznych 
zmian w ciągu wieków liczyło w drugiej połowie XVI w. 237 miejscowości wiej
skich lub o charakterze wiejskim (było przy tym 71 dóbr lennych i 14 miast) 
i zajmowało w sumie w przybliżeniu 140 000—150 000 ha. Całe to latyfundium, 
rozciągające się od Śląska Opawskiego aż po Koronę i Krosno Odrzańskie, two
rzyło 18 kluczy dóbr z 34 folwarkami bezpośrednio prowadzonymi przez biskupa. 
Główna zwarta masa posiadłości występowała w księstwie nysko-otmuchowskim 
i grodkowskim. Stąd też Nysa jako stolica księstwa biskupiego była centrum 
administracji całego latyfundium.

Najobszerniejszy rozdział trzeci, zatytułowany „Organizacja administracji cen
tralnej i terenowej”, zawiera prócz wstępu 11 podrozdziałów. Przedstawiono w nim 
trzy stopnie administracji dóbr: a) administrację centralną, b) administrację rejo
nową i c) administrację lokalną. W rozdziale tym omówiono nie tylko poszczególne 
komórki funkcjonalne oraz działalność urzędników, lecz także kancelarie wszystkich



szczebli i rachunkowość, jak również sądownictwo oraz ich rolę w organizacji 
administracji. Ostatni rozdział pracy zajmuje się sprawą wynagradzania urzędni
ków i funkcjonariuszy.

Mgr Karol F i e d o r  — uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. Polscy 
robotnicy rolni na Śląsku niemieckim na tle wychodźstwa do Niemiec w latach 
1918—1932.

Promotor: prof. dr Henryk Zieliński.
Recenzenci: prof. dr Stefan Inglot i prof. dr J. Deresiewicz.
Obrona odbyła się 11 XI 1964 r.
Przedmiotem pracy jest problem wychodźstwa polskich robotników rolnych 

w okresie międzywojennym do Niemiec, a przede wszystkim na Śląsk wchodzący 
w skład państwa niemieckiego. Chronologicznie praca obejmuje lata 1918—1932. 
Składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów zasadniczych i aneksów źródłowych. 
W rozdziale pierwszym przedstawiono rolnictwo śląskie na tle sytuacji gospodar
czej Niemiec w okresie międzywojennym. W rozdziale drugim scharakteryzowano 
przyczyny emigracji, sposób werbowania i liczbę wyjeżdżających na roboty do 
Rzeszy. Podano także ogólną charakterystykę wychodźstwa. Rozdział trzeci przed
stawia stanowisko władz polskich i niemieckich wobec emigracji zarobkowej do 
Niemiec. Rozdział czwarty poświęcony jest warunkom bytowym, organizacjom 
zawodowym i formom walki polskich robotników rolnych. Ostatni rozdział omawia 
ustosunkowanie się poszczególnych klas społeczeństwa niemieckiego do polskich 
wychodźców, jak również stanowisko władz kościelnych (a zwłaszcza kościoła 
katolickiego), które sporo miejsca poświęciły temu problemowi.

Aneksy źródłowe zawierają dane liczbowe i wykresy ilustrujące nasilenie 
emigracji polskiej do Rzeszy. Do pracy dołączono mapy przedstawiające rejony
0 największym nasileniu wychodźstwa z Polski, jak również prowincje niemieckie, 
do których to wychodźstwo się kierowało.

Mgr Zygmunt S z k u r ł a t o w s k i  — uzyskał stopień doktora na podstawie 
pracy pt. Stosunki społeczno-gospodarcze w dobrach Nostitzów na Śląsku w dru
giej połowie XVIII w.

Promotor: prof. dr Stefan Inglot.
Recenzenci: prof. dr Leonid Żytkowicz i doc. dr Roman Heck.
Obrona odbyła się 11 XI 1964 r.
Rozprawa oparta jest na bogatym nie wyzyskanym dotąd zespole Archiwum 

Nostitzów, znajdującym się obecnie w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. 
Składa się z wprowadzającego wstępu i 10 rozdziałów omawiających: 1. rozwój 
uposażenia dóbr, wielkość i rozmieszczenie, 2. sytuację społeczno-ekonomiczną 
ludności wiejskiej, 3. zabudowania, sprzęty i narzędzia pracy, 4. podstawową 
produkcję roślinną i 5. uprawę innych roślin, 6. produkcję zwierzęcą, 7. przemysły
1 rzemiosło, 8. organizację administracji i pracy, 9. towarowość produkcji i jej 
związek z rynkiem oraz 10. strukturę przychodu i rozchodu pieniężnego.

Materiał statystyczny zestawiony jest w 71 tabelach oraz wykresach. Ze wzglę
du na charakter źródeł rozprawa poświęcona jest głównie gospodarce folwarcznej, 
a dotyczy przede wszystkim dóbr położonych w powiecie jaworskim, o stosunkowo 
dobrych glebach, sprzyjającym klimacie, centrum przemysłu lniarskiego i hodowli 
owiec w tym czasie. Chronologicznie zamyka się w latach 1750—1806. Szczegółowe 
badania, oparte na corocznych notowaniach, wykazały znaczny rozwój towarowości 
produkcji (głównie pszenicy, żyta, wełny, lnu) oraz żywe kontakty rynkowe.



Stwierdzono szybką reakcję rynku na wahania produkcji. Miernikiem poziomu 
gospodarczego omawianego terenu były m. in. stosunkowo wysokie plony, znacznie 
wyższe aniżeli na terenie innych dóbr. W szczegółowej analizie przedstawiono po
stęp, jaki dokonał się w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Najogólniej 
biorąc, wynikiem rozprawy jest pokazanie mechanizmu intensyfikacji produkcji 
roślinnej i zwierzęcej oraz warunków, które umożliwiały działanie tych mecha
nizmów w drugiej połowie XVIII i na początku X IX  w.

Zestawił Krystyn M atwijowski

B o l e s ł a w  R e i n e r

i n s t y t u t  Śl ą s k i  w  o p o l u

Prace badawcze nad dawnymi i współczesnymi dziejami Śląska w ogóle, 
a Śląska Opolskiego w szczególności, zapoczątkowane zostały w Instytucie Śląskim 
w Opolu już w 1957 r. W tej informacji ograniczymy się jedynie do krótkiego 
przeglądu prac Instytutu z dwóch ostatnich lat, tj. 1963 i 1964 r.

Omawiany okres działalności Instytutu był jednym z etapów w realizacji jego 
długofalowych zadań naukowo-badawczych. Na kierunek badań w tym okresie 
wpływały zasadniczo potrzeby bieżące województwa opolskiego, możliwości finan
sowe, kadrowe, a nawet zainteresowania i gotowość współpracy ze strony po
szczególnych pracowników naukowych.

W związku z ustaleniem nowych podstaw prawnych Instytutu, w szczególności 
zaś przyznania Instytutowi Śląskiemu w Opolu uchwałą Rady Ministrów z 6 XII 
1962 r. uprawnień Instytutu Naukowo-Badawczego, został uchwalony nowy statut, 
na podstawie którego powołano nowe organa Instytutu: Kuratorium, Radę Nauko
wą Instytutu, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Prace naukowo-badawcze 
Instytutu prowadzone były w 1963 r. w 9 sekcjach i 2 samodzielnych zespołach, 
a w 1964 r. w 7 pracowniach i 2 samodzielnych grupach problemowych. W tych 
komórkach organizacyjnych Instytutu pracowało ogółem 20 samodzielnych i 124 po
mocniczych pracowników nauki, w tym 4 samodzielnych i 9 pomocniczych pra
cowników nauki będących na etacie Instytutu. Problematyka badawcza Instytutu 
w omawianym okresie koncentrowała się głównie wokół następujących zagadnień:

1. problematyki społeczno-politycznej Opolszczyzny w Polsce Ludowej, prze
obrażeń gospodarczych, w szczególności rozwoju przemysłu i rolnictwa, wrastania 
Opolszczyzny w organizm gospodarczy, kulturalny i polityczny kraju;

2. niemieckiej polityki narodowościowej na Śląsku w okresie międzywojennym 
i w czasie drugiej wojny światowej;

3. problematyki oświatowej obejmującej tematycznie dzieje szkolnictwa 
i oświaty polskiej w okresie międzywojennym, w czasie okupacji i w Polsce 
Ludowej.

Ponadto plany badawcze Instytutu obejmowały tematykę badawczą z zakresu 
językoznawstwa, literatury i piśmiennictwa śląskiego, geografii, socjologii i innych 
dyscyplin naukowych. Widomym efektem badań naukowych jest dorobek wydawni
czy Instytutu, który w okresie dwóch ostatnich lat wynosi 40 pozycji książkowych 
o objętości 480 arkuszy wydawniczych, w tym 19 pozycji książkowych o objętości 
263,8 arkusza wydawniczego wydanych nakładem własnym (techniką rotaprintową). 
Niezależnie od pozycji książkowych opublikowano 41 pozycji małoarkuszowych,



w formie komunikatów, o łącznej objętości 146 arkuszy wydawniczych. Ponadto 
wydrukowano na własnym rotaprincie 22 pozycje broszurowe, liczące 42,6 arkusza 
wydawniczego. Prace książkowe Instytutu ukazały się w większości za pośrednic
twem Wydawnictwa „Śląsk” w Katowicach oraz Wydawnictwa Ossolineum we 
Wrocławiu.

Nie sposób tu nawet pobieżnie omówić całego dorobku edytorskiego Instytutu 
w omawianym okresie. Z konieczności więc ograniczymy się do wymienienia cho
ciaż kilku ważniejszych pozycji. Do nich zaliczamy przede wszystkim „Studia 
Śląskie” pod redakcją S. Wysłoucha. Ostatnio ukazał się VIII tom tego periodyku 
Instytutu, obejmujący szeroki wachlarz zagadnień śląskoznawćzych i antyrewizjo- 
nistycznych. Od półrocza 1964 r. Instytut jest również współwydawcą „Kwartalnika 
Opolskiego”, pisma naukowego i popularnonaukowego Opolskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk.

Spośród pozycji książkowych na pierwszym miejscu należy wymienić pracę 
zbiorową pod redakcją T. Swedka pt. PPR na Opolszczyźnie, obrazującą rolę PPR 
w kształtowaniu się władzy ludowej na Śląsku Opolskim. Ciekawą problematykę 
regionu opolskiego przedstawia praca zbiorowa pt. Przypisy do teraźniejszości — 
plon konkursu XV-lecia PRL, pod redakcją Z. Jaeschkego i J. Opolskiego, ukazu
jąca skomplikowany proces integracji społecznej oraz rozwój życia gospodarczego, 
kulturalnego i politycznego Opolszczyzny. Książka Z. Czyżowskiej, Opole jako  
gospodarczy ośrodek regionalny, stanowi jedną z pierwszych w Polsce analiz 
większego miasta jako regionalnego ośrodka gospodarczego. Autorka wykazuje 
aktualnie istniejące, zmieniające się w czasie więzy i ciążenia między miastem 
a pozostałym obszarem, podkreślając rolę tego miasta w życiu społeczno-gospodar
czym regionu opolskiego. Ciekawe światło na proces kształtowania się rodzimej 
polskiej inteligencji na Górnym Śląsku w drugiej połowie X IX  i na początku 
XX w. rzuca praca F. Szymiczka pt. Stowarzyszenia akadem ickie polskiej m ło
dzieży górnośląskiej we Wrocławiu 1863—1918, Trzeci _z kolei zbiór pieśni opolskich 
wydanych po wojnie i zebranych w 9 powiatach województwa opolskiego przed
stawia w swej pracy J. Tacina. Praca nosi tytuł Pieśni ludowe Śląska Opolskiego. 
Pod redakcją T. Gospodarka ukazała się praca zbiorowa Ze studiów nad Lompą, 
naświetlająca bliżej sylwetkę tego „budziciela” ducha narodowego na Śląsku 
w ubiegłym stuleciu.

Z serii opracowań monograficznych małoarkuszowych na wyróżnienie zasługują:
R. Ligacza Uczeni Śląska Opolskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim  w XV wieku\
J. Woskowskiego Socjologiczne problemy zawodu nauczycielskiego szkól podstawo
wych na Opolszczyźnie; J. Zimnika Echa polonofilskie w literaturze niem ieckiej, 
O. Wencla Współpraca gospodarcza Polski i NRD i wiele innych.

Więź nauki z życiem, bliska łączność Instytutu ze społeczeństwem znalazły 
również swój wyraz w innych formach oddziaływania: w sesjach naukowych, po
pularno-naukowych, konferencjach, spotkaniach itp. Tak np. w omawianym okresie 
Instytut zorganizował: konferencję naukową poświęconą sprawom rewizjonizmu 
w polityce szkolnej NRF, sesję popularnonaukową w Koźlu z okazji obchodów 
800-lecia miasta, sesję popularnonaukową w Strzelcach Opolskich z okazji 600-lecia 
tego miasta, sesję poświęconą łączności Śląska z Macierzą, w której obok przed
stawicieli ośrodków naukowych prawie całego kraju uczestniczyli także przed
stawiciele nauki i działacze społeczni Polonii zagranicznej, m. in. z USA, Kanady 
i Francji.

Czołowe miejsce w pracach Instytutu prowadzonych w omawianym okresie 
zajmowały przygotowania do obchodów XX-lecia PRL i 20 rocznicy wyzwolenia



Opolszczyzny. Z tej okazji odbędzie się m. in. w pierwszych dniach maja bieżącego 
roku uroczysta sesja naukowa Instytutu Śląskiego, połączona z wystawą dorobku 
edytorskiego wszystkich opolskich środowisk naukowych i kulturalno-oświatowych.

Z najnowszych wydawnictw Instytutu, których druk jest już na ukończeniu, 
na szczególną uwagę zasługują: obszerna Monografia gospodarcza województwa 
opolskiego pod redakcją doc. dra J. Popkiewicza, wydawnictwo albumowe Ziemia 
Opolska 1945—1963 w opracowaniu R. Hajduka i S. Popiołka oraz album Dzieci 
opolskie w opracowaniu dra T. Musioła.


