
można było bardziej rozbudować dane produkcji surówki (terytorialnie) względnie 
cen węgla kamiennego. Bez wątpienia więcej miejsca należało poświęcić statystyce 
śmiertelnych i ciężkich wypadków w Zagłębiu, i to nie tylko w liczbach absolutnych, 
lecz również i w wielkościach względnych (np. na 100 zatrudnionych). Całkiem po
minięto dane dotyczące nasilenia chorób, inwalidztwa oraz w ogóle działalności kas 
brackich. Na konto dodatnie publikacji zaliczyć natomiast wypada szeroko potrak
towany dział statystyki ruchu strajkowego.

Szkoda, że Autor nie wprowadził stosowanych w statystyce znaków umownych: 
a) „—“ — dane zjawisko nie występuje; b) — brak wiarygodnych danych; c) 
„O“ — zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być 
wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi. Z innych usterek natury 
technicznej można by wskazać na niejednolity charakter danych w poszczególnych 
tablicach, np. 1/3 — ct i t., 1/29 — hl i ct, 1/35 — złr., hl, ct. i kor.

J ó z e f  C h lebow czyk

O. S. P o p i o ł e k ,  WYKAZ ORGANIZACJI I INSTYTUCJI POLSKICH NA 
ŚLĄSKU OPOLSKIM W LATACH 1923—1939, Wydawnictwo „Śląsk“, Katowice 
1959, s. 100.

Praca opolskiego historyka jest, wedle słów samego Autora, „pierwszą próbą ... 
objęcia pod względem ilościowym całości ruchu polskiego na Śląsku Opolskim...“ 
(s. 5). Podzielona na 10 problemowych rozdziałów przedstawia stan organizacyjny 
i zasięg terytorialny Związku Polaków w Niemczech, polskich organizacji zawodo
wych (Górnośląskie Zjednoczenie Rolników, zespoły Przysposobienia Rolniczego, 
Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Centralny Związek Polski), młodzieżowych i spor
towych (Związek Harcerstwa Polskiego, koła Przyjaciół Harcerzy, Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół“, Polsko-Katolicki Związek Młodzieży, Polskie Kluby Sportowe, 
Robotnicze Kluby Sportowe), finansowych i gospodarczych („Rolniki“, Banki Rol
ników, Banki Ludowe, poradnie prawne, gospodarcze i podatkowe, Gospody Polskie, 
Polskie Biuro Podróży „Polbis“ w Bytomiu, drogerie polskie), oświatowych (Pol- 
sko-Katolickie Towarzystwo Szkolne, publiczne i prywatne szkolnictwo polskie, 
kursy języka polskiego, Polski Uniwersytet Ludowy, organizacje akademickie) 
i kulturalnych (biblioteki, świetlice, amatorskie koła teatralne, amatorskie orkiestry 
i kapele, koła śpiewacze), prasy polskiej, organizacji kobiecych i religijnych. Ponadto 
zawiera ona spis osób czynnie zaangażowanych w ruchu polskim i wykaz nazw 
miejscowości zniemczonych w latach 1935—1937 4. Ten krótki spis zawartości recen
zowanej pracy świadczy, iż jest ona cennym przyczynkiem do dziejów ruchu pol
skiego na Śląsku Opolskim. Czy znaczy to jednak, że Autor dał nam pełny i wszech
stronny obraz tego ruchu? Czy zawartość pracy rzeczywiście pokazuje faktyczny stan 
ilościowy i zasięg terytorialny ruchu polskiego, jego dynamikę, wzloty i upadki, 
zachodzące w nim zmiany? Odpowiedź na te pytania — zdaniem recenzenta — 
musi być z wielu przyczyn negatywna.

Pierwsze rozczarowanie przynosi przedmowa. Już jej pierwsze zdanie głosi, że 
praca daje obraz ruchu polskiego w przekroju 1937 r., a więc roku wygaśnięcia 
K on w en cji g en ew skie j, stanowiącej przez 15 lat podstawę prawną rozwoju życia 
organizacyjnego, kulturalnego i oświatowego mniejszości narodowych po dwóch 1

1 Ta część W ykazu... (zawierająca prawie 40°/o jego zawartości) jest chyba tylko 
nieporozumieniem. Po pierwsze, wykaz nazw zniemczonych nie ma nic wspólnego 
z wykazem organizacji i instytucji polskich. Po drugie, tego rodzaju spisy były 
publikowane przed wojną przez władze niemieckie.



stronach granicy podzielonego Śląska. Po wygaśnięciu K onw en cji gen ew skie j wa
runki bytowania mniejszości polskiej na Śląsku Opolskim zaczęły ulegać gwałtownej 
zmianie na gorsze. Walka z polskością przybiera na sile, wzmaga się ucisk narodowy 
i społeczny, gdyż przestają działać — co prawda bardzo ograniczone i formalne — 
hamulce międzynarodowo-prawne. Taki stan rzeczy doprowadził w konsekwencji do 
stopniowego, ale już w 1937 r. bardzo wyraźnego upadku zorganizowanego ruchu 
polskiego, do katastrofalnego zmniejszenia się jego stanu ilościowego i zasięgu tery
torialnego. Czy wobec tego r. 1937 może być miernikiem oceny siły ruchu polskiego 
na przestrzeni całego okresu międzywojennego? Autor recenzowanej pracy daje 
na to narzucające się siłą rzeczy pytanie odpowiedź pozytywną. Wychodzi On 
z założenia, iż w latach dwudziestych struktura organizacyjna organizacji i insty
tucji polskich ulega ciągłym zmianom, że wytwarza się dopiero grupa aktywistów 
polskich, którzy podjęli pracę nad konsolidacją ludności polskiej (s. 6). Dopiero po 
dojściu Hitlera do władzy „polskie organizacje doszły ... do ostatecznego ustalenia 
swych programów i ram organizacyjnych. Przedstawiony wykaz uchwycił właśnie 
ten ostatni, n a j b a r d z i e j  p e ł n y  p o d  w z g l ę d e m  f o r m y  i t r e ś c i  
[podkreślenie moje — M. O.], stan organizacji i instytucji polskich na Śląsku 
Opolskim“ (s. 6). Zdaje się wszakże, iż argumenty Autora nie wytrzymują krytyki 
i konfrontacji z rzeczywistością. W świetle literatury oraz dostępnych źródeł pol
skich i niemieckich można niezbicie ustalić, iż największy rozmach ruchu polskiego 
przypada na ostatnie lata przed przewrotem hitlerowskim. Właśnie w tym okresie 
organizacje i instytucje polskie krystalizują swoje formy organizacyjne i metody 
działania,. a w obozie polskim panuje względna jedność ideowa i organizacyjna. 
Ruch polski posiada jeszcze względnie szerokie możliwości oddziaływania na sze
rokie masy ludności. Po przewrocie hitlerowskim mamy do czynienia jedynie z pew
nymi zmianami taktyki, rozbudowaniem pewnych form działalności organizacji 
polskich (zwłaszcza działalności prawno-interwencyjnej) i przystosowywaniem się 
do gwałtownie zmieniających się warunków społeczno-politycznych. W pierwszych 
latach po przewrocie hitlerowskim organizacje polskie przeprowadzają szereg kam
panii masowych (np. akcja odczytowa w ramach Polskiego Uniwersytetu Ludowego), 
stwarzających pozory — ale bardzo często jedynie pozory — niebywałego rozmachu 
ruchu polskiego, jego większej niż w okresach poprzednich aktywności. Jednakże 
poza tymi zjawiskami należy dostrzegać procesy najistotniejsze, tendencje rozwojowe, 
które określają rzeczywisty stan ruchu polskiego, jego prawdziwą siłę i znaczenie. 
Tendencje te polegają na tym, że po przewrocie hitlerowskim siła rzeczywista 
ruchu polskiego gwałtownie maleje, że jego stan ilościowy i zasięg terytorialny 
kurczy się systematycznie, czasami nawet raptownie. Wpływa na to cały szereg 
/czynników natury politycznej i społecznej. Wymienić tu należy m. in. niebywały 
terror antypolski, udoskonalenie środków zwalczania polskości i przyciągania na 
stronę niemiecką elementów niezdecydowanych narodowo, sytuację wewnętrzną 
w ruchu polskim (uzależnianie polityki Związku Polaków w Niemczech od polityki 
sanacji i powstające na tym tle sprzeczności w obozie polskim, które w konsekwencji 
doprowadziły do rozłamu, bynajmniej nie przezwyciężonego przez połączenie 
w 1937 r. Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech ze Związkiem Polaków na 
Śląsku) itd. Teza o osłabieniu ruchu polskiego na Śląsku Opolskim po 1933 r. znaj
duje potwierdzenie nawet w recenzowanej pracy. W rozdziałach o polskich organi
zacjach finansowych i o szkolnictwie spadek ilościowy członków spółdzielni i szkół 
polskich występuje zupełnie jawnie (s. 21—23, 27—29). Tak więc nawet dane Autora 
podważają poważnie Jego tezę, iż „Wykaz... uchwycił ... najbardziej pełny pod 
względem formy i treści stan organizacji i instytucji polskich na Śląsku Opolskim“.



Dla uchwycenia takiego stanu należało pokazać obraz z pierwszych miesięcy po 
podziale Górnego Śląska (do powstania Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech), 
następnie z okresu przed przewrotem hitlerowskim i w ostatnich latach przed wy
buchem wojny światowej. Tylko w tym wypadku praca spełnić mogła swą rolę, 
tylko wtedy zawarte w niej dane mogłyby służyć jako prawdziwy miernik stanu 
ilościowego i zasięgu terytorialnego ruchu polskiego na Śląsku Opolskim. Autor 
recenzowanej pracy nie uczynił tego lub uczynił w minimalnym tylko stopniu. 
W rezultacie otrzymaliśmy obraz cząstkowy i daleko odbiegający od tego, co 
zostało zapowiedziane w wiele obiecującym tytule pracy.

Ten najpoważniejszy naszym zdaniem mankament recenzowanej pracy ma 
swe źródło m. in. w ograniczonej podstawie źródłowej, na której oparł się jej Autor. 
Praca O. S. Popiołka oparta jest na jednym jedynym dokumencie urzędowym, 
a mianowicie na wykazie nadprezydenta prowincji górnośląskiej (Ü bersicht ü ber  d ie  
Einrichtungen der poln ischen  M inderheit in d er Provinz O berschlesien) z 1937 r. 
Autor pisze, iż wykaz ten został przez niego przebudowany i uzupełniony na pod
stawie innych źródeł archiwalnych2, literatury przedmiotu 3 i wywiadów u działaczy 
ruchu polskiego. Ale charakter tych zmian i uzupełnień jest całkowicie anonimowy. 
Czytelnik nie dowiaduje się, jak, na jakich zasadach i w jakich częściach przebu
dowano wykaz nadprezydenta, które wiadomości i dane pochodzą z innych źródeł 
czy literatury. Wszystko to w sumie wywołuje pewne wątpliwości, zwłaszcza że 
praca, nawet w obecnej postaci, posiada pewne luki i braki, wynikające chyba nie 
tylko stąd, że — jak twierdzi Autor — „pamięć ludzka po kilkudziesięciu latach po 
fakcie dość często zawodzi“ (s. 5).

Ograniczymy się do kilku jedynie przykładów. W podrozdziale „Polsko-Kato- 
licka Partia Ludowa“ (s. 11), którą, nawiasem mówiąc, Autor nazywa „listą wy
borczą“, gdy w rzeczywistości była ona „ugrupowaniem wyborczym“ (a przecież nie 
są to pojęcia identyczne), znajdujemy jedynie dane o ilości uzyskanych przez nią 
głosów w wyborach do parlamentu Rzeszy, Sejmu Pruskiego i Sejmu Prowincjonal
nego Górnego Śląska. Brak jest więc ilości głosów uzyskanych w wyborach do sej
mików powiatowych i rad miejskich, ilości uzyskanych mandatów i nazwisk posłów. 
Brakuje także wykazu organizacji terenowych partii i nazwisk kierowników. W roz
dziale „Organizacje finansowe i gospodarcze“ zawarte są dane o roku założenia 
poszczególnych instytucji, ilość członków i nazwiska kierowników. Są to dane bez 
wątpienia konieczne, ale niewystarczające. Tak np. dla określenia rzeczywistej 
siły polskich organizacji spółdzielczych konieczne są dane finansowe (bilansy, wy
sokość dochodów i strat, podział dywidend itd.), dane dotyczące składu społecznego 
i narodowościowego członków (tak np. w niektórych okresach członkami „Rolników“ 
byli również Niemcy). W rozdziale „Oświata“, podrozdział „Polsko-Katolickie Towa
rzystwo Szkolne na Śląsk Opolski“, brak jest dat założenia organizacji terenowych.

2 Wykaz tych źródeł podaje Autor na s. 89—92. Ma on ułatwić według Autora 
„organizację pracy badawczej nad opracowaniem obszerniejszym, monograficznym 
poszczególnych organizacji i instytucji polskich“. Jeżeli tak, to wykaz w żadnym 
wypadku nie spełnia swej roli, gdyż jest bardzo niekompletny i nie uwzględnia m. in. 
niektórych materiałów Archiwum Państwowego we Wrocławiu, przeważającej części 
materiałów Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach (Autor podaje 
sygnatury tylko 4 teczek z zespołu Biura Prezydialnego Urzędu Wojewódzkiego 
Śląskiego, gdy w rzeczywistości jest ich tam około 100, nie licząc teczek z innych 
zespołów tegoż Urzędu Wojewódzkiego. Wreszcie Autor nic nie wspomina o materia
łach Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie i archiwów za
granicznych (niemieckich).

3 Spis tej literatury — Autor nazywa go „bibliografią“ — obejmuje zaledwie 13 
pozycji (przeważnie artykułowych). Nie uwzględniono w nim szeregu podstawowych 
prac, przedwojennych i powojennych, polskich i niemieckich.



Poważne luki posiada podrozdział „Związki akademickie“. Brak jest daty założenia 
Akademickiego Koła Wakacyjnego im. dr. J. Rostka w Raciborzu (a nie, jak podaje 
Autor, „Akademickiego Związku Wakacyjnego“), a także danych o ilości jego człon
ków, składzie władz itd. Zupełnie ogólnikowe dane znajdziemy przy Związku 
Akademików Polaków w Niemczech. Brak jest danych o składzie kierownictwa 
z 1937 r. (a wchodzili do niego z wyjątkiem jednego członka sami studenci ze 
Śląska Opolskiego), wykazu ośrodków Związku, przede wszystkim wrocławskiego 
i królewieckiego, gdzie studenci Ślązacy stanowili znakomitą większość członków. 
W ogóle warto było się pokusić o sporządzenie pełnego wykazu (chociażby tylko dla
r. 1937) studentów ze Śląska Opolskiego. Przecież młodzież studencka odgrywała 
w ruchu polskim na Śląsku bardzo istotną rolę i z tej racji należało ją zaliczyć do 
grupy ludzi czynnie zaangażowanych w ruchu polskim. Pominięto w W ykazie... 
kilka organizacji terenowych, czynnych jeszcze w 1937 r., np. grupy Przysposobie
nia Rolniczego w Wolęcinie i Wielkich Borkach, świetlicę w Toszku, Koło Oszczęd
nościowe „Społem“ w Opolu, Towarzystwo „Opieka nad Dzieckiem i Matką“ 
w Bytomiu, rady rodzicielskie przy szkołach polskich. Przykładów tego rodzaju 
można by przytoczyć znacznie więcej.

Przytoczone tu przykładowo luki „Wykazu...“ wynikają w dużej mierze z niedo
statecznego wyzyskania źródeł i nawet przytoczonej przez Autora literatury oraz 
z całkowitego pominięcia prasy polskiej na Śląsku i w Niemczech. Zwłaszcza to 
ostatnie źródło jest wprost nieocenioną kopalnią materiału faktycznego, prawdziwą 
i na bieżąco prowadzoną kroniką ruchu polskiego na Śląsku Opolskim. Na podstawie 
materiału prasowego można było bez większego trudu istotnie wzbogacić recenzo
waną pracę, uniknąć zawartych w niej luk i braków, ustalić szereg danych, których 
nie znajdziemy w innych źródłach. W rezultacie zapoznania wartości niektórych 
źródeł, niepełnego wyzyskania literatury i archiwaliów oraz przyjęcia przez Autora 
tezy, że r. 1937 daje obraz najpełniejszego pod względem formy i treści stanu ruchu 
polskiego na Śląsku Opolskim, otrzymaliśmy pracę, której w żadnej mierze nie 
można nazwać W ykazem  organizacji i instytucji polskich  na Ś ląsku  O polskim  w la
tach  1923—1939. Praca nie pokazuje dynamiki tego ruchu, jego rzeczywistego 
w przekroju czasowym i terytorialnym stanu. Autor dał nam obraz ruchu polskiego 
w r. 1937, obraz niepełny, w dużym stopniu zawieszony w próżni, bo nie umiejsco
wiony na tle stanu z lat poprzednich i następnych. W sumie można więc stwierdzić, 
że zadanie nie zostało wykonane lub też wykonane w minimalnym tylko stopniu.

M arian O rzechow ski


