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SPRAWOZDANIE Z X II SESJI POLSKO-NIEMIECKIEJ 
KOMISJI HISTORYCZNEJ W WIŚLE

W dniach 25—27 V 1965 r. obradowała w Wi-le na Śląsku Cieszyńskim XII Sesja 
Polsko-Niemieckiej Komisji Historycznej, poświęcona mniejszości polskiej w Niem
czech i mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918—1939.

W Sesji wzięli udział ze strony polskiej, oprócz członków Polsko-Niemieckiej 
Komisji Historycznej (F. Ryszka, T. Jędruszczak, H. Altman, A. Galos), historycy 
z Warszawy, Katowic, Wrocławia, Łodzi, Opola i Olsztyna. Foznański ośrodek 
naukowy reprezentował M. Dworecki, pracownik Archiwum Państwowego. Brak 
było historyków z ośrodków szczecińskiego, toruńskiego i gdańskiego. Ze strony 
niemieckiej do Wisły przybyli historycy z Lipska i Berlina. Sesję zagaił F. Ryszka, 
charakteryzując dotychczasową pracę Komisji.

Na Sesję przygotowano następujące referaty: F. H. Gentzen (Lipsk), Die Rolle 
der deutschen Minderheiten im Annexionsprogramm des deutschen Imperialismus 
zwischen den beiden Weltkriegen; M. Cygański (Łódź), Mniejszość niemiecka 
w Polsce w latach 1919—1939. Rozwój życia politycznego i stosunek do państwo
wości polskiej; R. Goguel (Berlin), Zu einigen neueren Westdeutschen Veröffen
tlichungen über die deutschen Minderheiten in Pełen ; M. Drozdowski (Warszawa), 
Struktura społeczna mniejszości niemieckiej w Polsce; R. Jeske (Berlin), Die Rolle 
des deutschen Volksbundes für Polnisch-Oberschlesien in der Zwischenkriegszeit; 
L. Meisner (Warszawa), Niemieckie ugrupowania antyfaszystowskie w Polsce 
1933—1939; K. Jońca (Wrocław), Narodowa i społeczna walka ludności Górnego 
Śląska 1918—1939, W. Wrzesiński (Olsztyn), Ludność na Powiślu, Warmii i Mazu
rach w latach 1918—1939; H. Janowska (Warszawa), Polska emigracja zarobkowa 
w Westfalii i Nadrenii 1918—1939; D. Fentsch (Lipsk), Die Rolle des deutschen 
Schutzbundes.

F. H. Gentzen w swym wystąpieniu przedstawił rolę organizacji niemieckiej 
mniejszości w Polsce, zwłaszcza w latach 1919—1922, ich powiązanie z organiza
cjami nacjonalistycznymi w republice weimarskiej oraz pomoc materialną, jakiej 
udzielały im centralne ośrodki w Niemczech. M. Cygański omówił rozwój życia 
politycznego mniejszości niemieckiej, jej stosunek do państwowości polskiej, wpływ 
rewizjonistycznej polityki rządów z okresu republiki weimarskiej na ludność 
niemiecką oraz proces jej hitleryzacji w latach 1933—1938. R. Goguel mówił o naj
nowszych pracach historyków zachodnioniemieckich, poświęconych problematyce 
mniejszości niemieckiej, w Polsce. M. Drozdowski scharakteryzował strukturę spo
łeczno-gospodarczą mniejszości niemieckiej w naszym kraju, przedstawił jej skład 
socjalny, rozmieszczenie i siłę ekonomiczną. Sporo miejsca poświęcił polemice



z referatem Cygańskiego, zwłaszcza z tymi partiami, które omawiały bazę gospo
darczą niemieckiej mniejszości w Folsce. R. Jeske skoncentrował się na postawie 
niemieckiej mniejszości narodowej po 1934 r., jej poczynaniach niezgodnych z de
klaracją styczniową o nieagresji, podkreślając działalność propagandową na rzecz 
ruchu narodowosocjalistycznego. L. Meisner przedstawił działalność niemieckich 
ugrupowań antyhitlerowskich w Polsce po 1933 r., zwłaszcza w ośrodkach robot
niczych Łodzi i Górnego Śląska. Omówił ich trudną sytuację polityczną, prześla
dowanie ze strony sanacyjnego rządu polskiego i wrogość ze strony nacjonalistycz
nych ugrupowań niemieckich działających w Polsce. K. Jońca omówił strukturę 
narodową i społeczną części Górnego Śląska pozostającej pod panowaniem nie
mieckim oraz walkę o narodowe i społeczne wyzwolenie ludności Opolszczyzny. 
W. Wrzesiński w swoim wystąpieniu scharakteryzował specyfikę rozwoju polskich 
organizacji na Powiślu, Warmii i Mazurach. H. Janowska mówiła o środowisku 
polskim w Nadrenii i Westfalii, podkreślając jego specyfikę tak pod względem 
zawodowym, jak i społecznym. D. Fentsch przedstawiła powiązanie Deutschen 
Schutzbund z wielkim kapitałem niemieckim i kołami wojskowymi oraz skrajnie 
nacjonalistycznymi i paramilitarnymi organizacjami w Rzeszy. Dyskusja, jaka 
wywiązała się po referatach, dotyczyła w zasadzie omawianej problematyki.

Dworecki (Poznań) poświęcił swoje wystąpienie Polakom na pograniczu, ich 
organizacjom, a zwłaszcza powstaniu i działalności V Dzielnicy Związku Polaków. 
Falącki (Katowice) zajął się analizą teorii Volksgrupenrecht i rozwiązaniem pro
blemów mniejszościowych wśród Niemców w Polsce. A. Szefer (Katowice) przed
stawił działalność Jungdeutschepartei poza terenem Śląska oraz poczynania Frei- 
korpsów na Śląsku.

Żywa dyskusja wywiązała się nad problemem obiektywnego i subiektywnego 
kryterium przynależności narodowej na terenach przygranicznych, koniecznością 
wyróżnienia warstwy narodowo pośredniej. W tej sprawie zabierali głos: J. Chle- 
bowczyk (Katowice), F. H. Gentzen (Lipsk), T. Jędruszczak (Warszawa), M. Droz
dowski (Warszawa), H. Altman (Warszawa), A. Galos (Wrocław), T. Musioł (Opole), 
O. S. Fcpiołek (Opole). T. Musioł poruszył także zagadnienie kongresów mniejszo
ściowych, a O. S. Popiołek rolę Bund Deutscher Osten.

Obrady i dyskusję podsumował F. Ryszka, wskazując na potrzebę dalszych 
badań stosunków polsko-niemieckich.

Druga część Konferencji poświęcona była działalności samej Komisji, spra
wozdaniu i dalszym jej planom. Ustalono także, że tematem następnej sesji, która 
odbędzie się tym razem w Eisenach w maju 1966 r., będzie problem rozwoju 
przemysłu po drugiej wojnie światowej. Na tę Konferencję postanowione zapro
sić także historyków z Czechosłowacji i Węgier.

S t a n i s ł a w  M i c h a 1 k i e w i c z

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU HISTORII ŚLĄSKA INSTYTUTU HISTORII 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LATACH 

1961—1964

W omawianym okresie, podobnie jak w latach poprzednich, główny wysiłek 
badawczy Zakładu koncentrował się na przygotowywaniu syntezy dziejów Śląska. 
Opracowano i oddano do recenzji wewnętrznych część pierwszą tomu II Historii



Śląska, obejmującą lata 1764—1806. Wśród autorów, obok aktualnych lub dawnych 
pracowników Zakładu (J. Chlebowczyk, W. Dlugoborski, S. Michalkiewicz), znaj
dują się specjaliści z innych placówek badawczych (J. Janczak, T. Ładogórski,
K. Orzechowski). Część pierwsza tomu ukaże się w druku w 1966 r.

Dość poważnie zaawansowane są prace nad częścią drugą tomu II Historii 
Śląska, która obejmuje okres 1807—1850. Został już napisany rozdział dotyczący 
wsi i walki klasowej chłopów (K. Orzechowski, S. Michalkiewicz). Zgromadzono 
materiał do przemysłu górniczo-hutniczego, a częściowo także do tkactwa, handlu, 
problematyki miejskiej, szkolnictwa, literatury itp.

Prace nad tomem III i IV znajdują się w stadium zbierania materiałów. Po
ważny postęp należy odnotować w badaniach nad rozwojem przemysłu górniczo- 
-hutniczego, dziejami klasy robotniczej i ruchu robotniczego, powstań śląskich. 
Sporządzono bibliografię do dziejów kultury umysłowej i materialnej oraz do pra
sy niemieckiej na Śląsku, zestawiono dane statystyczne z zakresu rolnictwa i czę
ściowo ustroju rolnego, zebrano informacje o roli posłów śląskich i spraw śląskich 
w Parlamencie niemieckim i Sejmie Fruskim oraz wyniki wyborów do ciał usta
wodawczych. Zgromadzony materiał (w postaci artykułów materiałowych i kart 
materiałowych) znajduje się w części w Zakładzie i będzie wykorzystany w trakcie 
pisania poszczególnych partii Historii Śląska, w części został już opublikowany lub 
jest przeznaczony do publikacji (zob. niżej).

Spośród podjętych w Zakładzie prac monograficznych ukazały się drukiem mo
nografie: F. Białego Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 
1854—1914, K. Popiołka Śląsk, w cezach okupanta', Górnośląski Przemysł Górniczo- 
-Hutniczy w drugiej połowie XIX wieku i Silesia in German Eyes 1939—45, część 
monograíii J. Chlebowczyka Wybory do organów przedstawicielskich na Śląsku 
Cieszyńskim w 1848 r. oraz praca S. Michalkiewicza Górnictwo węglowe i położe
nie robotników w Zagłębiu Wałbrzysko-Noworudzkim w pierwszej połowie XIX  
wieku. Na ukończeniu są także rozprawy: F. Białego Związek Przemysłowców 
Górniczo-Hutniczych na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i B. Szerer 
Ruch robotniczy na Górnym Śląsku w latach 1869—1914. W ocenie znajduje się 
monografia J. Chlebowczyka Wybory do organów przedstawicielskich na Śląsku 
Cieszyńskim w okresie Wiosny Ludów i kurialnego systemu wyborczego (Przyczy
nek do kształtowania się narodowej świadomości i aktywności społecznej).

Wśród pozostałych opracowanych monografii należy wymienić rozprawę 
S. Żygi Eanki ludowe na Górnym Śląsku pod panowaniem niemieckim w latach 
1895—1939. W toku opracowywania są prace: J. Pabisza Walka klasy robotniczej 
w województwie śląskim w latach 1929—1935 i Z. Surmana Kulturkampf na Śląsku.

Pracownicy Zakładu publikowali wyniki swoich badań zarówno na łamach 
„Studiów i Materiałów z Dziejów Śląska”, ukazujących się pod redakcją K. Po
piołka, jak i w „Śląskim Kwartalniku Historycznym Sobótka”, „Zaraniu Śląskim”, 
„Z pola walki”, „Annales Silesiae”, „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Wrocław
skiego”, „Biuletynie Biura Historycznego Związków Zawodowych”. W latach 1961— 
—1964 ukazały się tom IV, V i VI „Studiów i Materiałów z Dziejów Śląska”. 
W druku znajduje się tom VII, zawierający zestawienia wyników wyborów do ciał 
ustawodawczych Prus i Niemiec w okresie 1848—1939 z terenu Śląska, w opraco
waniu M. Orzechowskiego, J. Pabisza i Z. Surmana. W przygotowaniu jest tom 
VIII. Poruszana problematyka jest bardzo szeroka, na ogół jednak związana z po
trzebami opracowywanej syntezy. Na podkreślenie zasługuje fakt wciągnięcia do 
współpracy autorów zagranicznych. Niewątpliwym osiągnięciem jest też wydanie



tomu „Studiów i Materiałów../’ w całości poświęconego okresowi Polski Ludo
wej na kląsku (autorzy spoza Zakładu).

Na półkach księgarskich pojawiły się materiały z sesji naukowej poświęco
nej 40-leciu III powstania śląskiego pod redakcją K. Fopiołka i H. Zielińskiego 
oraz z sesji związanej z XX-leciem PPR na Górnym Śląsku pod redakcją K. Po- 
piołka i H. Rechowicza. Ważną pozycję wśród prac publikowanych zajmują wy
dawnictwa źródłowe. W wydanym t. II Źródeł do dziejów klasy robotniczej na 
ziemicch polskich partie opracowane przez K. Fcpiołka, a dotyczące zagadnień 
śląskich, obejmują ponad 400 stron druku. Ukazał się też pierwszy tom Źródeł do 
dziejów powstań śląskich pod redakcją K. Popiołka, wybranych i opracowanych 
przez H. Zielińskiego. Dalsze tomy są w przygotowaniu.

Na lamach „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” systematycznie 
ukazywała się bibliografia historii Śląska w opracowaniu J. Pabisza.

Poza pracami związanymi bezpośrednio z przygotowywaną syntezą historii 
Śląska, które absorbowały większość pracowników Zakładu, wiele czasu pochło
nęła historia Folski i polskiego ruchu robotniczego. W opracowaniu części pierw
szej tomu III Historii Pclski udział wzięli poza B. Szerer (rozdział materiałowy) 
A. Galos i K. Fopiołek.

W latach 1961—1964 Zakład Historii Śląska nadal współpracował z Komisją 
Folsko-Czechosłowacką (K. Popiołek, J. Chlebowczyk) i Polsko-Niemiecką Ko
misją Histeryczną (głównie K. Popiołek). Na łamach niemieckich czasopism histo
rycznych NRD ukazywała się bibliograiia ważniejszych opracowań polskich z dzie
jów Śląska pióra J. Pabisza. Opublikowano tam również przeglądy literatury hi
storycznej odnośnie do takich zagadnień, jak ruch robotniczy i powstania śląskie 
(F. Eiały, J. Fabitz, B. Śzerer). W Czechosłowacji ukazywały się przede wszystkim 
artykuły J. Chlebowczyka.

Pracownicy Zakładu brali aktywny udział w konferencjach naukowych. K. Po
piołek wygłosił np. referat na sesji naukowej poświęconej dwudziestej rocznicy 
powstania PPR w Katowicach pt. Stan i potrzeby badań w zakresie dziejów PPR 
na Górnym Śląsku i w Zcgiębiu Dąbrowskim w latach okupacji oraz na sesji po
świeconej 40-leciu III powstania śląskiego pt. Geneza III powstania śląskiego, 
a B. Szerer o PFR na Dolnym Śląsku w latach 1945—1947 na sesji zorganizowa
nej we Wrocławiu. F. Biały i J. Pabisz przygotowali materiały na Zjazd Historyków 
w Warszawie. W dyskusji zabierali głos J. Chlebowczyk, J. Pabisz.

Udział w życiu naukowym przejawiał się też w wygłaszaniu referatów w To
warzystwie Naukowym we Wrocławiu, w Śląskim Instytucie Naukowym w Kato
wicach Jtp. W ramach współpracy z zagranicą miały miejsce wyjazdy na wspólne 
posiedzenia Folsko-Niemieckiej Kcmisji Historycznej i Komisji Polsko-Czechosło
wackiej oraz na kwerendy źródłowe do NRD, CSŚR i Austrii. W szerokim zakre
sie wykorzystywano możliwość sprowadzania akt z zagranicy, co przy ograniczo
nych możliwościach wyjazdów dla badań nad dziejami Śląska ma szczególne zna
czenie.

W zakresie popularyzacji wiedzy historycznej o Śląsku wykorzystywano za
równo radio i telewizję, jak i możliwości publikowania artykułów w czasopismach 
i wydawnictwach przeznaczonych dla szerszego odbiorcy. M. in. ukazały się w opra
cowaniu S. Michalkiewicza i J. Sydora Dzieje Śląska w wypisach. Pod redakcją 
K. Fcpiołka przygotowywany jest zarys dziejów ruchu zawodowego górników na 
Śląsku, nad czym pracują J. Fabisz i B. Szerer.

W Zakładzie systematycznie odbywają się dyskusje naukowe nad wykonywa
nymi pracami. Ponadto raz w tygodniu mają miejsce zebrania informacyjne lub



metodologiczne, związane zarówno z problematyką śląską, jak i dotyczącą zagad
nień ogólnopolskich i historii powszechnej. M. in. przedyskutowano np. pracę C. Bo
bińskiej pt. Fakt, metoda, historyk.

Powyższe uwagi nie wyczerpują całokształtu opracowywanej problematyki 
naukowo-badawczej Zakładu, lecz wskazują jedynie na główne tendencje w tym 
zakresie. W związku z zaawansowaniem badań nad syntezą dziejów Śląska uwi
dacznia się wyraźne przesunięcie punktu ciężkości na wiek X IX  i zwłaszcza X X . 
Nie ulega wątpliwości, że tendencja ta po zakończeniu prac nad tomem II Hi
storii Śląska zarysuje się jeszcze wyraźniej.

T a d e u s z  Ł a d o g ó r s k i

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI ZAKŁADU ATLASU HISTORYCZNEGO IH PAN 
WE WROCŁAWIU W LATACH 1959—1965

Podstawowymi zadaniami Zakładu Atlasu Historycznego IH, które zadecydo
wały o utworzeniu tej placówki, są po pierwsze opracowanie wielkiego atlasu histo
rycznego Polski, po wtóre przygotowywanie kolejnych serii oprawy kartograficznej 
syntetycznych opracowań Historii Polski i Historii. Śląska.

Koncepcja wielkiego atlasu Polski kształtowała się w toku wielu dyskusji 
i pod wpływem kierownika Zakładu prof. Stanisława Herbsta, zwolennika nowo
czesnego, obszernego i możliwie wszechstronnego opracowania, obejmującego mapę 
główną (osadnictwo, lasy, drogi, granice) i szereg map problemowych, ilustrujących 
zagadnienia demograficzne, stosunki społeczne, własnościowe i rozmieszczenie pro
dukcji przemysłowej i rolnej. Ustalono, że podstawą atlasu ogólnopolskiego będzie 
przekrój XVI-wieczny, ale dla Śląska zrobiono wyjątek i ze względu na stan źró
deł tej dzielnicy postanowiono — za wzorem przedwojennej mapy województwa 
krakowskiego Semkowicza-Buczka — skupić się na badaniach sytuacji z końca 
epoki feudalnej.

Atlas historyczny Śląska w końcu XVIII w. składa się z 9 kart arkuszowych, 
na które nakłada się około 40 map i mapek (w tym 7 w skali roboczej 1 : 300 000, 
12 w skali 1 : 5C0 000 i pozostałe mniejsze) obejmujących całe terytorium kraju 
lub jego części. Całość tych żmudnych prac, trwających z przerwami 12 lat, zbliża 
się nareszcie do spodziewanego w przyszłym roku końca. Do wykonania pozostaje 
jeszcze mapa (w skali roboczej 1 :300 000) przedstawiająca podziały administra
cyjne i drogi na tle zalesienia i rozmieszczenia ważniejszych osad.

W zakresie opracowań demograficznych już dawniej wykonano (wysiłkiem 
całego zespołu) szczegółową mapę gęstości zaludnienia, a w okresie sprawozdaw
czym mapę rozmieszczenia narodowości na przełomie XV III/XIX w. (w skali 
1 : 300 000, T. Ładogórski), która obok obszarów etnicznie jednorodnych (polskich, 
niemieckich, czeskich) pokazuje także tereny językowo mieszane, pogranicza zamie
rającej polszczyzny, pielęgnowanej tutaj przez starsze pokolenia, i ziemie koloni
zowane w drugiej połowie XVIII w. niemieckim napływowym osadnikiem. Zagad
nieniom własności feudalnej i struktur społecznych- poświęcono (J. Wosch) dwie 
duże mapy (w skali roboczej 1 : 300 000) i kilka mniejszych, ilustrujących rozmiary 
dóbr królewskich i poszczególnych stanów, dalej posiadłości poszczególnych warstw 
feudalnych od najbogatszych latyfundystów po drobne rycerstwo i właścicieli so
łectw rycerskich, strukturę własności feudalnej w powiatach, rozmieszczenie fol
warków, strukturę społeczną ludności wiejskiej w wyróżniających się okręgach.



Badano także rozmieszczenie społeczno-gospodarczych typów wsi, a to kmiecych 
(bezfolwarcznych), zagrodniczych (bez folwarków i kmieci), folwarcznych (bez 
kmieci) i mieszanych, ale prób tych badań nie zamierza się włączać do atlasu. 
Produkcji rolnej i hodowlanej poświęcono 13 mapek (J. Janczak), na których na
kreślono intensywność upraw poszczególnych zbóż, roślin przemysłowych, ogrodo- 
wizn, wydajność zbóż w ziarnach i zbiory siana w furach. Syntetycznym podsu
mowaniem tej części opracowania jest mapka okręgów produkcji roślinnej i ho
dowlanej na Śląsku. Szczególnie wiele miejsca wymagały mapy i mapki produkcji 
rzemieślniczej i przemysłowej (B. Kaczmarski). Na 6 mapach w skali 1 :500 000 
przedstawiono graficznie produkcję wszystkich miast (13Ó) i powiatów śląskich (48) 
w zakresie tkactwa, rzemiosła metalowego, drzewnego, skórzanego, mineralno-bu- 
dowlanego i spożywczego. Próbami syntetycznego ujęcia tej problematyki są 3 kar
togramy pokazujące struktury rzemiosł w miastach i powiatach, procenty rze
mieślników, rozmieszczenie wyróżnionych 11 funkcjonalno-gospodarczych typów 
miast, wreszcie gospodarcze okręgi miejskie. Osobne mapki poświęcono hutnictwu 
i innym przemysłom Górnego Śląska oraz okręgu sudeckiego. Na mapkach handlu 
i komunikacji nakreślono (J. Janczak) rozmieszczenie kupców i drobnych sprze
dawców, ponadto nasilenie ruchu pocztowego. Biegi ważniejszych dróg komunika
cyjnych pokaże mapa osadniczo-administracyjna. Zbyt zaś ogólne informacje 
o targach i jarmarkach nie nadają się do kartogramowego opracowania.

Rezultaty prac podejmowanych w zakresie ilustracji kartograficznej Historii 
Śląska i Historii Polski można wyrazić następującymi liczbami. W trzech częściach 
tomu I Historii Uląska (Wrocław 1960—1963) opublikowano 2 mapki tekstowe i 12 
załącznikowych, które przedstawiają stany osadnictwa wczesnośredniowiecznego, 
XIV-wiecznego i lokacje na prawie niemieckim, podziały polityczne na początku 
XIV w. i w latach 1490—1526, życie gospodarcze i szkolnictwo w XVI w., ruchy 
chłopskie, wojny husyckie i śląskie, wreszcie zasięg mowy polskiej na Śląsku 
około połowy XVII w. Do pierwszej części tomu II, obejmującej lata 1764—1805, 
przygotowano 15 mapek tekstowych i 4 załącznikowe. Ta wyjątkowo bogata oprawa 
kartograficzna jednej książki zawdzięcza swe powstanie pracom nad atlasem hi
storycznym Śląska i dobrej współpracy jej wykonawców z autorami tomu, a obej
muje: gęstość zaludnienia, rozmieszczenie narodowości, własność feudalną, struk
tury społeczne wsi, produkcję rolną i hodowlę, rozmieszczenie tkactwa, hut i ko
palń. rzemiosła i typów funkcjonalnych miast. W całości tomu II Historii Polski 
(Warszawa 1958—1960) i tomu III cz. 1 (Warszawa 1963) znajduje się 7 mapek 
tekstowych i 7 załącznikowych, opracowanych przez wrocławian, a ilustrujących 
gospodarcze i kulturalne osiągnięcia Rzeczypospolitej po pierwszym rozbiorze, 
gęstość zaludnienia, przemysł sukienniczy Wielkopolski i Śląska, zasięg języka pol
skiego na Śląsku ok. 18C0 r., latyfundia śląskie, górnictwo i hutnictwo Górnego 
Śląska w latach 1806, 1860 i 1897, plany Wrocławia i Katowic. Do następnych części 
tego samego wydawnictwa przygotowano opracowania walk klasowych robotni
ków i chłopów Królestwa Polskiego i okręgu białostockiego w latach 1905—1907, 
walkę o język w szkołach i gminach, rozwój terytorialny Polski w latach 1918— 
1922, powstania wielkopolskie i śląskie, ogniska walk klasowych w zimie 1918/19, 
bitwę warszawską i szczegółowe, a bardzo pracochłonne mapy narodowościowe 
ziem wschodnich i mazursko-warmińskiego obszaru plebiscytowego, razem 8 map 
tekstowych i 5 załącznikowych. W sumie dla oprawy kartograficznej obu wymie
nionych wydawnictw wykonano we Wrocławiu 32 mapki tekstowe i 28 załączni
kowych. Chociaż w kilku wypadkach powtarza się tematyka mapek wchodzących 
w skład atlasu śląskiego, Historii Polski i Historii Śląska, z reguły nie są to karty



identyczne, ale bądź to rozmiarami i treścią dostosowane do wydawnictwa, bądź 
to wykonane w różnych okresach czasu i na dalszych etapach poprawiane lub 
opracowywane ponownie.

Poza godzinami pracy w Zakładzie wykonano 4 mapki załącznikowe do in
nych publikacji (dobra raciborsko-opolskie około 1600 r., pierwsze powstanie ślą
skie, walki o Wrocław w 1945 r.).

W związku z pracami kartograficznymi wykonywanymi przez Zakład Atlasu 
Historycznego jego pracownicy wrocławscy prowadzą własne indywidualne bada
nia, gromadząc dodatkowe materiały i rozszerzając ramy chronologiczne i rzeczo
we tematyki zakładowej. Julian Janczak opublikował rozprawę doktorską pt. 
Rozmieszczenie produkcji roślinnej i zwierzęcej na Śląsku na przełomie XVIII 
i XIX w., Wrocław 1964, s. 196 +  3 wklejki tabel., 30 mapek tekstowych, w któ
rej nakreślił obraz gospodarstwa wiejskiego na przełomie XVIII i X IX  w. oraz 
kierunki jego rozwoju, a ponadto wskazał okręgi jednorodnej lub podobnej produk
cji. W trzech artykułach omówił śląskie okręgi sadownicze, siłę pociągową koni 
i wołów oraz połączenia pocztowe na Śląsku w końcu XVIII w. W Historii Ślą
ska, tom II, cz. 1, omówił podział kraju na okręgi produkcji rolnej, a rozszerzając 
dawniejsze badania opublikował 2 artykuły o powstaniu ukraińskim Paleja z lat 
1702—1704. Od dwóch lat przygotowuje pracę habilitacyjną, poświęconą rolnictwu 
ziem byłego zaboru pruskiego (od Królewca po Szczecin i Sudety) w pierwszej 
połowie X IX  w. Bogusław Kaczmarski zajmował się rozmieszczeniem rzemiosła 
i przemysłu na Śląsku i z tego zakresu opublikował artykuł o hutnictwie żelaznym 
w latach 1740—1806. W rozprawie doktorskiej zajął się funkcjami gospodarczymi 
miast śląskich w końcu XVIII w., a w oddzielnym artykule przedstawił dotych
czasowe wyniki badań i ich metodę. Jan Wosch przygotowuje rozprawę doktor
ską o własności feudalnej na Śląsku i artykuł o własności miejskiej na Górnym 
Śląsku w końcu XVIII w. Tadeusz Ładogórski zajmował się problematyką demo
graficzną Śląska doby fryderycjańskiej, zasięgiem języka polskiego na Śląsku 
i germanizacją w XVII, XVIII i w pierwszej połowie X IX  w., liczebnością i roz
mieszczeniem narodowości zamieszkujących dawne ziemie wschodnie II Rzeczypo
spolitej, napisał artykuły o znaczeniu badań nad zaludnieniem późnego feuda
lizmu, o źródłach dotyczących mowy polskiej na Dolnym Śląsku, rozdział I tomu 
II, cz. 1, Historii Śląska, traktujący o ludności i stosunkach językowych, ponadto 
wypowiadał się krytycznie o badaniach demograficznych Vielrosego, Gieysztoro- 
wej, Plachta, Kuhna, replikował ostrą wypowiedź Buczka w sprawie zaludnienia 
Polski w XIV w. i omówił genezę miasteczka Cieplice Śląskie.

Wiele pracy i czasu poświęcono przygotowaniu wydawnictw popularnonauko
wych produkowanych przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartogra
ficznych, a to ściennym mapom szkolnym i Atlasowi do historii Polski. W okre
sie sprawozdawczym wykonano ogółem 15 ściennych map historycznych do histo
rii Polski i powszechnej. Są to przeważnie opracowania nowe i wykonane w Pol
sce po raz pierwszy, jak Europa podczas pierwszej wojny światowej i Rewolucji 
Październikowej, Polska w latach 1918—1939, Europa w latach 1918—1939, Polska 
podczas drugiej wojny światowej, Europa podczas drugiej wojny światowej, Świat 
podczas drugiej wojny światowej, Mapa polityczna świata w latach 1871—1914. 
Opracowano też 17 stronic mapowych obszernego Atlasu do historii Polski, reda
gowanego przez W. Czaplińskiego i T. Ładogórskiego. Atlas ten, który ukaże się 
w handlu w 1966 r., liczyć będzie w całości 56 stron mapowych (w przedwojen
nym atlasie Semkowicza-Nankego historii Polski poświęcono 18 stron). Pracownicy 
Zakładu Atlasu Historycznego we Wrocławiu wykonali tutaj mapki dotyczące



rozmieszczenia narodowości około 1600 r., gęstości zaludnienia około 1790 r., przed
stawiające stan życia gospodarczego w dobie Oświecenia i pierwszej połowie X IX  
wieku, Staropolski Okręg Przemysłowy, boje Legionów Dąbrowskiego, dzieje Księ
stwa Warszawskiego, wreszcie całokształt problematyki okresu 1914—1964, obejmu
jącej walki zbrojne o niepodległość, rozwój terytorialny państwa, walki klasowe, 
stosunki narodowościowe, rozwój życia gospodarczego, odbudowę kraju i budow
nictwo socjalistyczne.

A n d r z e j  S z e f e r

z dziejów Śląskiego instytutu naukowego w Katowicach

Fierwszy okres w działalności restytuowanego Śląskiego Instytutu Naukowego 
stanowią lata 1957—1960, kiedy to następowało kształtowanie się jego podstaw 
programowych i strukturalnych. Prace naukowe zostały rozwinięte przez komisje 
działające w Stowarzyszeniu, a mianowicie: archeologiczną, bibliograficzną, de- 
mograficzno-statystyczną, ekonomiczną, etnograficzną, geograficzną, historyczną, 
językową, niemcoznawczą, pedagogiczną, piśmiennictwa śląskiego, socjologiczną 
i Śląską Kartotekę Eiograficzną. W tym okresie Instytut nie zatrudniał etatowych 
pracowników naukowych, a swe prace badawcze prowadził przez współpracow
ników w ramach wyżej wymienionych komisji.

Drugi okres działalności Instytutu to lata 1961—1962, w których następuję 
rozbudowa programowa i kadrowa placówki. Podstawowymi aktami normującymi 
działalność Instytutu w* tym czasie były dwie uchwały: Egzekutywy KW PZPR 
w Katowicach z 24 I 1961 r. oraz Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ka
towicach z 1 XII 1961 r.

¥

Egzekutywa KW PZPR po przeanalizowaniu dotychczasowej działalności Sto
warzyszenia zaleciła znaczną rozbudowę i koncentrację działalności naukowej, co 
z kolei umożliwi dalsze istotne zmiany w charakterze jego pracy i w wyborze 
problemów naukowych. W myśl tej uchwały Instytut miał się stać najsilniejszym 
ośrodkiem badań w województwie katowickim w zakresie marksistowskich nauk 
społecznych oraz w jeszcze większym stopniu popularyzatorem wiedzy o rejonie 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Uchwała Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro
dowej była praktycznym zabezpieczeniem warunków omówionych zaleceń Egze
kutywy KW PZPR.

Trzeci okres działalności Instytutu rozpoczyna się z chwilą podiecia przez 
Radę Ministrów PRL uchwały z dnia 5 XII 1962 r. w sprawie rozciągnięcia prze
pisów ustawy o instytutach naukowo-badawczych na Śląski Instytut Naukowy 
w Katowicach. Uchwała ta akceptowała powstanie nowej placówki naukowej — 
Śląskiego Instytutu Naukowego — jako instytutu naukowo-badawczego, prowa
dzonego przez Stowarzyszenie pod tą samą nazwą, i rozciągała na Instytut niektó
re przepisy o państwowych instytutach resortowych.

W myśl powyższej uchwały Instytut przejął agendy Stowarzyszenia i skupia 
obecnie swe prace w pracowniach, opierając się na własnej kadrze naukowej, nie 
zaniedbując jednak współpracy z wybitnymi przedstawicielami tych dyscyplin nau
kowych, które mieszczą się w profilu badawczym Instytutu.

Rozwój kadry naukowej postępował systematycznie. W 1957 r. w Instytucie 
pracowało 7 pracowników naukowych, obecnie natomiast 35 osób, w tym 5 samo
dzielnych.



Struktura organizacyjna Instytutu przedstawia się następująco:
Opiekę merytoryczną nad działalnością Instytutu sprawuje Wydział I Nauk 

Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Eezpośredni natomiast nadzór nad Insty
tutem sprawuje Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, które 
finansuje jego działalność.

Zgodnie ze statutem Instytutu powołano do życia Kuratorium. W jego skład 
wchodzą nie tylko przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, ale także 
i technicznych oraz działacze społeczni i pracownicy nauki spoza województwa 
katowickiego. Na czele Kuratorium stoi Prezydium, w skład którego wchodzą: 
Jerzy Ziętek, prezes, członek Rady Państwa, przewodniczący Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej w Katowicach, prof. dr Kazimierz Popiołek, wiceprezes, 
prof. dr Henryk Zieliński, zastępca prezesa, dr Władysław Zastawny, zastępca 
prezesa, doc. dr Jacek Koraszewski, sekretarz, dr Henryk Rechowicz, zastępca 
sekretarza, mgr Bronisław Kowalski, członek.

Dyrektorem Instytutu jest doc. dr Jacek Koraszewski, wicedyrektorem — dr 
Henryk Rechowicz, -samodzielny pracownik naukowy.

W skład Rady Naukowej, na której czele stoją: prof. dr Kazimierz Popiołek 
jako przewodniczący oraz prof. dr Paweł Rybicki jako zastępca, wchodzą jako 
członkowie: prof. dr Henryk Zieliński, prof. dr Józef Szaflarski, prof. dr Czesław 
Madajczyk, doc. dr Józef Kokot, doc. Józef Ligęza, doc. dr Wanda Mrozek, dr 
Władysław Zastawny, doc. dr Jacek Koraszewski, dr Henryk Rechowicz, prof. 
dr Jan Szczepański.

Podstawowa działalność naukowo-badawcza Instytutu rozwija się w trzech 
samodzielnych pracowniach: historycznej, niemcoznawczej i socjologicznej. Kie
rownikiem Samodzielnej Pracowni Historycznej jest dr Józef Chlebowczyk z Za
kładu Historii Śląska IH PAN, a opiekunem i konsultantem naukowym prof. dr 
Kazimierz Popiołek.

Działalność Samodzielnej Pracowni Historycznej rozwija się w czterech zespo
łach, a to: w zespole badającym strukturę, położenie i walkę proletariatu Śląska, 
Zagłębia Dąbrowskiego i Częstochowy do 1939 r. (dr Józef Chlebowczyk), w zespo
le badającym życie polityczne i działalność organizacji politycznych w wojewódz
twie śląskim (1922—1939) i Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1918—1939 (dr Henryk 
Rechowicz), w zespole okresu okupacji hitlerowskiej, badającym politykę okupanta 
hitlerowskiego w stosunku do miejscowej ludności na terenie tzw. rejencji kato
wickiej (prcf. dr Kazimierz Popiołek), oraz w zespole Polski Ludowej, badającym 
życie polityczne oraz przemiany społeczno-gospodarcze w województwie śląsko- 
-dąbrowskim w pierwszych latach Polski Ludowej (doc. dr Janusz Gołębiowski).

Kierownikiem Samodzielnej Pracowni Niemcoznawczej jest doc. dr Józef 
Kokot, a jego zastępcą mgr Bronisław Schmidt-Kowalski. W zakresie tematu ogól
nej problematyki niemieckiej przeprowadza się badania nad podstawowymi pro
blemami politycznymi Niemiec współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
międzynarodowych i rewizjonistycznych aspektów polityki NRF. W zakresie badań 
tzw. ekonomicznej Ostforschung bada się stosunek społeczeństwa zachodnionie- 
mieckiego do gospodarki polskiej w ramach RWPG, w szczególności zaś stosunek 
do naszej gospodarki na Górnym Śląsku. W zespole badającym działalność ziom- 
kostw „Schlesierów” śledzi się formy ich działalności rewizjonistycznej, szcze
gólnie w stosunku do terenu Śląska.

Samodzielna Pracownia Socjologiczna kierowana jest przez doc. dr Wandę 
Mrozek. Konsultantem naukowym jest prof. dr Paweł Rybicki. Pracownia pro
wadzi badania nad czterema zasadniczymi tematami badawczymi, a to: 1. próbie-



matyką społeczną klasy robotniczej i inteligencji, 2. socjologią pracy, 3. socjologią 
miasta oraz 4. badaniem zagadnień kulturowych.

W Instytucie działają nadto inne jeszcze pracownie i komisje. Są to: Pra
cownia Historycznoliteracka, której kierownikiem jest dr Zdzisław Hierowski, Ko
misja Ekonomiczna (dr Marek Grabania), Śląska Kartoteka Biograficzna, której 
etatowym kierownikiem jest dr Alojzy Targ, a opiekunem i konsultantem nauko
wym prof. dr Kazimierz Fopiołek. Zadaniem tej komórki jest gromadzenie i opra
cowywanie życiorysów ludzi zasłużonych dla Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. 
Prace te prowadzone są z myślą o wydaniu w przyszłości Słownika biograficznego 
zasłużonych dla Śląska.

W ramach prowadzonej przez siebie podstawowej działalności w zakresie hi
storii, niemcoznawstwa i socjologii ořez innych dziedzin mieszczących się w pro
filu badań Instytut współpracuje z różnymi instytucjami naukowymi i wyższymi 
uczelniami. Tak więc w zakresie historii kontynuowana jest współpraca m. in. 
z Zakładem Historii Śląska IH PAN we Wrocławiu, Zakładem Historii Partii oraz 
Wyższą Szkołą Nauk Społecznych przy KC PZFR, a także Instytutem Śląskim 
w Opolu. W zakresie niemcoznawstwa w ramach Komisji Koordynacyjnej Insty
tutów Zachodnich omawiana placówka współpracuje z Instytutem Zachodnim 
w Poznaniu oraz Komisją Koordynacyjną Badań Niemcoznawczych w Polskim 
Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie. W zakresie socjologii współ
praca rozwija się z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, Komisją 
Socjologiczną Oddziału PAN w Krakowie, Katedrą Socjologii Uniwersytetu Jagiel
lońskiego oraz Instytutem Eudownictwa Mieszkaniowego w Warszawie. Natomiast 
w zakresie badań historycznoliterackich prowadzona jest współpraca z Instytutem 
Badań Literackich oraz Wyższymi Szkołami I edagogicznymi w Katowicach i Opolu. 
W pracy nad problemami ekonomicznymi rozwija się współpraca z Wyższą Szkołą 
Ekonomiczną i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Katowicach: W ramach 
współpracy z zagranicą najżywsze kontakty utrzymywane są z Instytutem Śląskim 
Czechosłowackiej Akademii Nauk w Opawie.

W pracowniach Instytutu prowadzi się systematycznie wykłady, seminaria 
i ćwiczenia w celu podniesienia kwalifikacji naukowych pracowników. Prowadzi 
się też seminaria doktorskie. W tym zakresie dużą pomoc okazał Instytutowi Wy
dział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, który zgodził się na 
powołanie seminarium doktorskiego. Tak więc od trzech lat działają dwie grupy 
seminaryjne: jedna pod kierunkiem prof. dra Kazimierza Popiołka, druga — prof. 
dra Henryka Zielińskiego. Nie są to jednak jedyne seminaria. Prof. dr Zygmunt 
Rybicki z Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi seminarium z zakresu prawa 
administracyjnego, a prcf. dr Witold świda z Uniwersytetu Wrocławskiego z dzie
dziny prawa karnego.

Instytut publikuje wyniki badań w publikacjach periodycznych i ciągłych 
oraz zwartych.

Wydawnictwem periodycznym jest reaktywowane wraz z powstaniem Insty
tutu „Zaranie Śląskie”. Poza normalnymi numerami, których treść poświęcona 
jest problematyce historycznej, społeczno-polityczno-gospodarczej i kulturalnej 
Śląska i Zagłębia pismo to wydaje również specjalne numery w całości poświę
cone jednemu zagadnieniu. Tak więc w 1958 r. zeszyt 4 zawierał materiały z oka
zji 40-lecia KPP, w 1960 r. zeszyt la opiewa! piętnastą rocznicę wyzwolenia Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego, a zeszyt la z 1961 r. poświęcony był historii okresu po
wstań śląskich i plebiscytu. W 1962 r. ukazał się specjalny numer la w X X  rocznicę 
powstania Polskiej Paitii Robotniczej, a zeszyt 4 tego rocznika został w całości



poświęcony prof. drowi Kazimierzowi Fopiołkowi w 35-lecie pracy pedagogicznej 
i naukowej. Wreszcie zeszyt 1 rocznika 1963 poświęcono setnej rocznicy wybuchu 
powstania styczniowego, a zeszyt nr 1 w 1965 r. poświęcono rozwojowi życia kul
turalnego w województwie katowickim w latach 1945—1964.

Wydawnictwem ciągłym Instytutu są „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” 
pod redakcją prof. dra Kazimierza Popiołka. Problematyka zawarta w pierwszych 
pięciu tomach poświęcona jest w zasadzie historii Śląska do 1945 r., jedynie tom 
VI pod redakcją Henryka Rechowicza i Janusza Gołębiowskiego zamieszcza w ca
łości materiały, których problematyka koncentruje się wokół zagadnień woje
wództwa katowickiego w Polsce Ludowej. Instytut zapoczątkował też wydawanie 
„Górnośląskich Studiów Socjologicznych” pod redakcją prof. dra Pawła Rybickiego.

Drobniejsze studia i szkice z zakresu problematyki badawczej prowadzonej 
przez Instytut wydawane są w ramach „Biuletynu Śląskiego Instytutu Nauko
wego”. Dotychczas ukazało się 48 numerów.

Kolejnym wydawnictwem ciągłym jest „Biblioteczka Wiedzy o Śląsku”. Ma 
ona charakter wybitnie popularyzatorski i ukazuje się w kilku seriach. Ogółem 
ukazało się dotychczas 15 tomików.

Trzonem wydawnictw stanowiących publikacje wyników badań pracowników 
oraz współpracowników Instytutu są wydawnictwa zwarte. W okresie od 1957 
do 1964 r. ukazały się ogółem 142 pozycje o łącznej objętości 1451 arkuszy wy
dawniczych.

Aktywny udział Instytutu w życiu naukowym kraju i zagranicy wyraża się 
również w organizowaniu sesji i konferencji naukowych, bądź to samodzielnie, 
bądź wspólnie z innymi instytucjami naukowymi, lub w uczestniczeniu w tego 
typu imprezach. Od 1960 r. Instytut był organizatorem lub współorganizatorem 
16 konferencji i sesji naukowych. Spośród nich wymienić należy Sesję Naukową 
z okazji XX-lecia PPR, zorganizowaną wspólnie z Zakładem Historii Śląska IH 
PAN we Wrocławiu przy współudziale Referatu Historii Partii KW PZPR w Ka
towicach (styczeń 1962 r.), oraz Sesję Naukową poświęconą podsumowaniu do
robku województwa katowickiego w XX-leciu Polski Ludowej (luty 1965 r.).

Działalnością i rozwojem Instytutu żywo zainteresowane są wojewódzkie wła
dze partyjne i administracyjne, które stwarzają mu dogodne warunki i klimat. 
Wiele uwagi naszej placówce naukowo-badawczej poświęca też Wydział I PAN, 
któremu Instytut podlega merytorycznie.


