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SPOTKANIE HISTORYKÓW Z WETERANAMI POWSTAŃ ŚLĄSKICH

W Katowicach doszło 10 X  1959 r. do oczekiwanego od dawna spotkania 
historyków z weteranami powstań śląskich, zorganizowanego wspólnie przez Zarząd 
Okręgu ZBoWiD oraz Śl. Instytut Naukowy. Obradom przewodniczył dyrektor 
Instytutu, doc. dr J. Koraszewski. Słowo wstępne wygłosił prezes Zarządu Okręgu 
płk J. Ziętek, który m. in. wysunął niesłychanie ważny dla historyków nowożytnych 
problem wczucia się w atmosferę walk narodowowyzwoleńczych, a więc także 
i śląskich walk powstańczych.

Następnie prof. dr K. Popiołek przedstawił w zwięzłym zarysie dotychczasowy 
stan wiedzy o powstaniach oraz o postępach poczynionych w tym zakresie w Polsce 
Ludowej. Zdał on także sprawozdanie z dotychczasowych prac nad przygotowaniem 
do druku monumentalnego dzieła materiałów i źródeł do historii powstań śląskich, 
nad którym od dłuższego już czasu pracuje większy zespół poważnych naukowców 
pod Jego naczelnym kierownictwem. Otóż do r. 1965 mają się ukazać trzy pokaźne 
tomy materiałów i źródeł, każdy poświęcony jednemu powstaniu (t. I — red. doc. 
dr H. Zieliński, t. II — red. dr T. Jędruszczak, t. III — brak redaktora), przy czym 
w tej chwili najbardziej są zaawansowane prace nad t. I, którego pierwsza część 
winna się ukazać w połowie 1960 r.

Z kolei doc. dr H. Zieliński poinformował zebranych o postępach prac nad 
redagowanym przez siebie t. I materiałów i źródeł. Podkreślił m. in. fakt, że redakcja 
tego tomu (również i następnych) dysponuje tak olbrzymim doborem materiałów, 
że z konieczności zachodzi potrzeba przeprowadzenia daleko sięgającej selekcji, 
by się zmieścić w przewidywanych arkuszach druku. W skład t. I wejdą — według 
doc. dra Zielińskiego —■ materiały dwojakiego rodzaju: a) naświetlające sytuację 
wewnętrzną na Górnym Śląsku w okresie od października 1918 do listopada roku 
następnego; b) określające sytuację Śląska na forum międzynarodowym w tym  
samym czasie. Materiały t. I rzucać będą pewne nowe światło na pierwsze powstanie 
i niewątpliwie przyczynią się do rewizji niektórych utartych poglądów na ten temat, 
choć nie należy też oczekiwać jakichś szczególnych „sensacji“ naukowych.

Po głosie historyków wrocławskich rozwinęła się poważna i rzeczowa dyskusja, 
w której po kolei zabrali głos niektórzy weterani powstań śląskich i historycy, 
mianowicie: T. Mańczyk, J. Keller, J. Manza, dr M. Łyszczarz, prof. J. Dworak, poseł 
P. Dubiel, J. Kasperek, dr F. Szymiczek, prof. mgr H. Wójcik, J. Kwietniewski, 
W. Przybyła, W. Piątkowski oraz J. Sobolewski. Dyskutanci poruszyli szereg ważnych 
i ciekawych problemów, jak np. wzmożenie wśród weteranów powstań śląskich akcji 
zbierania materiałów historycznych, rola armii gen. Hallera w powstaniach, ko
nieczność zaprzestania wulgaryzowania dziejów powstań, wyzyskanie niemieckich 
drukowanych wspomnień z okresu powstań, sprawa zdobywania broni (częstokroć 
systemem „gospodarczym“), rola plebiscytu na tle powstań oraz nieodparte argu
menty akcji plebiscytowej w zwalczaniu rewizjonizmu zachodnioniemieckiego, 
konieczność spopularyzowania dziejów powstań śląskich w całym społeczeństwie, 
a nie tylko na Śląsku, obfitość materiałów źródłowych i znaczenie materiałów wspo- 
minkarskich, rola górnośląskiej PO W na Śląsku i w głębi Niemiec, konieczność 
konfrontacji niektórych materiałów z żywą tradycją, postulat umieszczenia w po
szczególnych tomach wykazów poległych powstańców śląskich, usunięcie ze szkół 
podręczników dyskryminujących śląski zryw powstańczy, wreszcie aktualny na 
Śląsku problem języka literackiego i gwary, mogący zachodzić w tych wypadkach,



kiedy potrzebna będzie pomoc weteranom powstań śląskich, a mającym ukończoną 
tylko szkołę niemiecką.

W dyskusji przebijał także, niby nić przewodnia, problem: czy powstania śląskie 
miały charakter tylko narodowy lub tylko społeczny, czy wreszcie i jedno, i drugie? 
Niektórzy z dyskutantów opowiedzieli się za tezą tylko „narodową“, inni podkreślali 
dominantę „społeczną“. Większość jednakże, i to znakomita, spośród weteranów 
powstań śląskich wyraziła myśl (wcale zresztą nienową), że w równej mierze 
i dążenia narodowe, i społeczne odegrały zasadniczą i decydującą rolę w genezie 
i samym przebiegu powstań śląskich.

Po dyskutantach jeszcze raz zabrał głos doc. dr Zieliński, który przy ogólnym 
aplauzie weteranów powstań śląskich oświadczył, że 1. historycy dziejów naj
nowszych są w tym szczęśliwym położeniu, że prócz źródeł martwych dysponują 
jeszcze źródłami żywymi, którymi są właśnie weterani naszych walk narodowo
wyzwoleńczych; 2. spotkanie było dla historyków nadzwyczaj korzystną i dobrą 
lekcją wczuwania się w atmosferę powstań śląskich; 3. Uniwersytet Wrocławski 
prowadzi cykl wykładów z zakresu historii Śląska i w związku z tym należy żywić 
nadzieję, że w przyszłości nie będą już mogły się zdarzyć wypadki dyskryminacji 
przepięknego zrywu powstańczego.

Ogólnego podsumowania dyskusji dokonał doc. dr J. Koraszewski, który za
mykając obrady, zachęcił weteranów powstań śląskich do udzielania jak najdalej 
idącej pomocy historykom, gdyż tylko zgodna i harmonijna współpraca śląskich 
instytutów naukowych (Katowice, Opole, Wrocław) oraz Okręgu Katowickiego 
ZBoWiD może wydać dobre owoce, jakimi niewątpliwie będą trzy pokaźnych roz
miarów tomy materiałów i źródeł do dziejów powstań śląskich z lat 1919, 1920, 1921.

Spotkanie historyków z weteranami powstań śląskich było wielkim przeżyciem 
i dla historyków, i dla weteranów powstańczych. Dla weteranów było ono szczególnie 
miłe i cenne, i — jak się wyraził przed zakończeniem obrad Jan Keller — „teraz, 
kiedy widzimy, że nauka poważnie się zabrała do napisania naszych powstań, 
spokojnie będziemy mogli zamknąć oczy...“

E. M.

POSIEDZENIE KOMISJI HISTORYCZNEJ POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ

Drugie z kolei posiedzenie Komisji Historycznej Polsko-Czechosłowackiej od
było się w Pradze w dniach 10 — 14 XI 1959. Zgodnie z planem pracy, ustalonym 
na pierwszym posiedzeniu Komisji w KrakowieA, kontynuowano przegląd badań 
nad dotychczasowymi stosunkami obu krajów i wysuwających się postulatów ba
dawczych. Po omówieniu (na naradach krakowskich) referatu prof. J. Macůrka, 
charakteryzującego dotychczasowy dorobek historyków czeskich w omawianym 
zakresie, podstawą dyskusji obrad praskich stał się referat zbiorowy historyków 
polskich (prof. J. Dąbrowskiego, E. Maleczyńskiej, K. Lepszego, J. Chlebowczyka 
i H. Batowskiego) na temat dotychczasowych osiągnięć historiografii polskiej w za
kresie dziejów czeskich, słowackich i problemów stykowych. Uzupełnieniem zasadni
czego referatu były referaty dotyczące stanu recenzji prac polskich w czasopismach 
checzosłowackich (J. Kolejka, M. Kropilák) oraz recenzji prac historyków czecho
słowackich w czasopismach polskich (M. Francie). 1

1 Por. „Sobótka“, 1959, z. 3, s. 435 nn.


