
magałyby dalszej konkretyzacji i uściślenia. Praca Dubiela pokazuje walkę na 
szczeblu kompanii, plutonu i drużyny, a nawet mniejszych grup powstańczych, 
co pozwala widzieć pełniej, wszechstronniej bieg wypadków; brak natomiast w tej 
pracy wojskowo-historycznego obrazu syntetycznego.

Są oczywiście w pracy tezy i oceny ogólne, ale rozwój sytuacji w dniach walki 
z Niemcami śledzić można jedynie na poszczególnych odcinkach, nie ma natomiast 
charakterystyki rozwoju sytuacji ogólnej w rejonie Górnego Śląska, na tle poło
żenia w tej strefie działań wojsk polskich i armii niemieckiej. Wydaje się, że 
elementy zawarte w pracy i obecny stan wiedzy o kampanii wrześniowej umożli
wiają skonstruowanie tego rodzaju „rzutu oka“ na całość wydarzeń wojskowych.

Z ogólniejszych refleksji Autora na uwagę zasługuje myśl, że „nie można 
walk wrześniowych, jak w ogóle zrywów powstańczych na Śląsku oceniać tyłku 
z punktu widzenia strategii wojskowej“ (s. 209), że patriotyczna walka śląskich 
Polaków obracała w niwecz niemiecką tezę, iż Śląsk jest ziemią niemiecką. „Ślą
zacy zadali temu fałszowi nacjonalistycznej propagandy niemieckiej kłam w oczach 
całego świata w trzech powstaniach śląskich. Ponownie zadali mu kłam, kiedy 
we wrześniu 1939 r. ogniem powstańczych karabinów powitali czołówki hitlerow
skich »wybawicieli«“ (s. 212). Z punktu widzenia tego bardzo — jak sądzę —  
istotnego stanowiska praca P. Dubiela, jako świadectwo patriotyzmu Ślązaków 
i polskości Śląska, zasługuje na szczególną uwagę.

Niektóre tezy Autora, zwłaszcza gdy omawia polityczną sytuację w 1939 r. 
i gdy mówi o polskiej polityce zagranicznej, grzeszą zbyt daleko idącymi uprosz
czeniami. Rzeczywistość była o wiele bardziej zawikłana.

' Książka wydana jest na dobrym papierze i starannie, korzystanie z niej ułat
wiają indeksy nazwisk i miejscowości. Poza tym zawiera szereg zdjęć i fotografii 
dokumentów. Warto więc przy tej okazji wyrazić uznanie prowadzącemu poży
teczną działalność Wydawnictwu „Śląsk“ w Katowicach.

Tadeusz Jędruszczak

„ZARANIE ŚLĄSKIE“, styczeń I960, zeszyt specjalny: W piętnastą rocznicę 
wyzwolenia Górnego Śląska spod pkupacji hitlerowskiej, s. 226 +  6 nlb.

Kwartalnikowi Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach „Zaranie Śląs
kie“ za -ostatnie parę lat należałaby się obszerna recenzja. Nie jest wykluczone, 
że do sprawy tej, a w szczególności do omówienia materiałów historycznych za
mieszczonych w tym czasopiśmie, będziemy mogli jeszcze powrócić. Zanim to 
jednak nastąpi, warto już obecnie zająć się specjalnym zeszytem „Zarania Śląs
kiego“, poświęconym problematyce śląskiej w okresie drugiej wojny światowej 
i w Polsce Ludowej, a wydanym z okazji piętnastej rocznicy wyzwolenia Górnego 
Śląska spod okupacji niemieckiej. Spośród wielu argumentów, które przemawiają 
za tym, by zeszytowi temu poświęcić specjalną uwagę, jeden wysuwa się na czoło: 
jest to zeszyt traktujący o historii ostatniego dwudziestolecia, przy czym akcent 
główny położono na dzieje Śląska Górnego w Polsce Ludowej, a więc na ten dział 
historii, którego opracowywanie dopiero rozpoczynamy, pokonując mnóstwo różnych 
przeszkód. Pożyteczne więc będzie przyjrzeć się, jak Redakcji „Zarania Śląskiego“ 
przedsięwzięcie to się udało.

Wojnie polsko-niemieckiej we wrześniu 1939 r. poświęcone są dwa artykuły: 
Eugeniusza Kozłowskiego Z historii przygotow ań do obrony Ś ląska w 1939 r. 
i Stefana Mrowca o nieco pretensjonalnie brzmiącym tytule K am pania w rześniow a 
w R ybnickiem . Artykuł Kozłowskiego to przede wszystkim przegląd ilości i stanu 
gotowości polskich wojsk na G. Śląsku. Sytuację w tej dziedzinie ocenia Autor 
krytycznie, zaznaczając w konkluzji, że po stronie polskiej, jeśli chodzi o teren



śląski, „nie wykorzystano wszystkich możliwości mobilizacyjnych, głównie w bo
jowych i wykwalifikowanych rezerwach ludzkich“ (s. 15). Praca Mrowca, która 
po części ma charakter wspomnienia, przedstawia wiele epizodów z walk w pow. 
rybnickim we wrześniu 1939 r., przy czym szczególnie interesujący jest opis bitwy
0 Bożą Górę.

Problematykę walki zbrojnej polskiego ruchu oporu reprezentują artykuły: Fran
ciszka Szlachcica Z w alk  A rm ii L u dow ej na teren ie Ś ląska  i Z agłęb ia w  1944 r.
1 Ryszarda Nazarewicza W alka z okupantem  w  okręgu  częstochow skim . Szlachcic, 
którego praca ma charakter referatu materiałowego, informuje o akcjach anty nie
mieckich AL i podaje, że w 1944 r. na terenie b. „rejencji katowickiej“ gestapo 
zanotowało ogółem 836 wystąpień. Autor zwraca uwagę, że „działalność konspira
cyjna była na terenie Śląska i Zagłębia bardzo utrudniona i wymagała ogromnego 
samozaparcia i poświęcenia“ (s. 41). Szerzej zakrojona jest natomiast praca R. Na
zarewicza, który wydarzenia w okręgu częstochowskim przedstawia na tle prze
biegu wojny i sytuacji ogólnokrajowej oraz stara się prześledzić rozwój cało
kształtu walki z okupantem w okręgu częstochowskim. Na szczególną uwagę 
zasługuje sprawa stosunków AL i AK oraz opis działań III Brygady AL im. Bema. 
Jest to artykuł przejrzysty i rzeczowy, oparty przeważnie na źródłach archiwalnych.

Wśród materiałów okupacyjnych w tym numerze wyróżnia się praca Kazi
mierza Popiołka pt. Z dziejów  tajn ego nauczania na Ś ląsku  pod  h itlerow ską oku 
pacją, będąca częściowo wspomnieniami własnymi Autora. Artykuł ten dostarcza 
historykowi wiele cennego materiału, i to często takiego, jakiego gdzie indziej nie 
udałoby się uzyskać, napisany jest z dużą dozą skromności i taktu, co nie zawsze 
występuje w pracach typu wspomnieniowego.

W sumie, choć o sprawach okupacji niemieckiej na G. Śląsku i Zagłębiu trak
tują trzy artykuły, które wnoszą sporo do naszej wiedzy o tym zagadnieniu, je
dnakże chciałoby się na marginesie zauważyć — nie chodzi tu oczywiście 0 pre
tensje do Redakcji „Zarania“ —-  że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia, 
jeszcze niemało zasadniczych problemów pozostaje nietkniętych. Ważne też jest, 
by w przyszłych badaniach uwzględnione były różne kierunki polityczne okresu 
okupacji.

Pozostałe 6 artykułów dotyczy dziejów Górnego Śląska w Polsce po 1945 r. 
Wśród nich są dwa artykuły o szkolnictwie: Ferdynanda Heroka P rzebudow a  
i rozw ój szkoln ictw a w  w ojew ództw ie katow ick im  w  okresie  15-lecia  i Fryderyka 
Stauba D orobek w yższych uczelni G órnego Ś ląska  w  okres ie  15-lecia P olski Lu 
dow ej. Na podstawie obu tych prac sądzić można, że problematyka szkolnictwa 
w Polsce Ludowej może być z powodzeniem badana, a owocne próby wstępnych, 
na razie fragmentarycznych i regionalnych opracowań, są możliwe. Artykuły 
Norberta Kołomejczyka, R ozw ój organizacyjny PPR w w ojew ództw ie katow ick im  
w 1945 r., i Janusza Gołębiowskiego, W alka klasy  robotn iczej o zabezp ieczen ie  
i uruchom ienie przem ysłu  Z agłębia D ąbrow skiego i G órnego Ś ląska, dotyczą 
w wielkim stopniu historii politycznej Polski u progu trzeciej niepodległości. Są 
to niewątpliwie prace pionierskie, znajdujemy w nich niemało ciekawych danych, 
zaczerpniętych ze źródeł archiwalnych, jednakże — zwłaszcza druga z cytowanych 
prac — zawierają zbyt wiele ujęć ogólnikowych, oraz spraw, które wymagają 
dalszych szczegółowych badań oraz gromadzenia sprawdzonych i różnorodnych 
faktów.

Rzeczową pracę Włodzimierza Knobelsdorfa, Ludność w ojew ództw a katow ic
kiego w latach  1945—1959, czyta się z zainteresowaniem nawet wtedy, gdy się nie 
jest specjalistą-demografem.



Wyjątkową pozycją w tym numerze „Zarania Śląskiego“ jest artykuł Wilhelma 
Szewczyka, Odbudowa życia kulturalnego na Górnym  Śląsku w roku  1945. Wyjąt
kową — bo na tle całości zeszytu wyróżnia się swym publicystycznym charakte
rem, znakomitą formą pisarską, kilkoma aktualizacjami i wycieczkami polemicz
nymi. Specjalną uwagę zwraca problem utworzenia uniwersytetu na Górnym 
Śląsku. Obok dobrej publicystyki, opartej — jak w tym przypadku — na grun
townej znajomości rzeczy, nie można przejść obojętnie.

W obszernym, pięćdziesięciostronicowym dziale „Materiały“ dominują akta 
niemieckie z okresu okupacji o ruchu komunistycznym i terrorze antypolskim 
na Śląsku.

Cóż można by ogólnie powiedzieć o omawianym zeszycie „Zarania Śląskiego“? 
Pomysł wydania tego rodzaju zeszytu — świetny. Tematyka artykułów może zbyt 
rozstrzelona i różnorodna. Poziom prac — jak to zwykle bywa w czasopismach — 
niejednakowy, nierówny, na jedenaście artykułów jest kilka (3—4) dobrych, a na
wet bardzo dobrych, lecź prawie wszystkie pozostałe są na pewno pożyteczne 
i warto było je drukować. Badaczom historii Polski Ludowej ten numer „Zarania 
Śląskiego“ dostarczy na pewno dużo wniosków do przemyślenia, tym bardziej że 
tylko nieliczne czasopisma naukowe w kraju sprawie historii minionego piętna
stolecia udzielają wiele miejsca.

Tadeusz Jędruszczak

K. P o p i o ł e k ,  ŚLĄSK W OCZACH OKUPANTA, Wydawnictwo „Śląsk“, 
Katowice 1958, s. 258.

Książka K. Popiołka jest, jak sam pisze, rozszerzeniem pracy Śląsk w oczach  
gestapo, rozszerzeniem zakresu geograficznego, gdyż włącza Opolszczyznę, jak 
również rozszerzeniem tematycznym, gdyż obejmuje materiały o działalności taj
nych organizacji wojskowych. Szczególnie cenne jest nieograniczenie się do byłego 
Górnego Śląska. Potrzebę tego narzucają m. in. pewne wydawnictwa zachodnio- 
niemieckie, ignorujące czy wręcz negujące istnienie po II wojnie autochtonów 
polskich na Opolszczyźnie. Jaskrawym przykładem tego jest duże i oficjalne wy
dawnictwo Die Deutschen Vertreibungsverluste.

Rozszerzenie zasięgu geograficznego stawia jednak pod znakiem zapytania 
precyzyjność sformułowania tytułu: Ś ląsk w oczach okupanta. Pojęcie occupatio 
bellica  czy raczej debella tio  odnieść można tylko do obszaru części Górnego Śląska, 
wchodzącej już przed r. 1939 w skład państwa polskiego. Opolszczyzna dopiero 
po wojnie wróciła w granice Rzeczypospolitej.

Autor wyzyskał olbrzymi materiał źródłowy różnorodnych władz hitlerowskich, 
jak sprawozdania policyjne, specjalne sprawozdania gestapo o tajnych organi
zacjach wojskowych, oceny nastrojów przez NSDAP, tzw. Stim m ungsberichte, 
sprawozdania Górnośląskiego Urzędu Pracy oraz władz administracyjnych. Ten 
ogrom materiału, jak również wciąż dopiero wstępne stadium prac badawczych 
nad dziejami Śląska przesądziły niejako o stopniu zanalizowania go. Uniemożli
wiły one konfrontację punktów widzenia różnych czynników hitlerowskich i wy
jaśnienia podłoża różnic opinii czy analizę regionami. Czasem pozostawia Autor 
czytelnika przed problemami wręcz intrygującymi bez dania wyjaśnienia. Np. pisząc 
o niezwykle ciekawym problemie wpływu klęski stalingradzkiej na nastroje Po
laków na Śląsku, wspomina, że „VI armia niemiecka składała się w głównej mierze 
z Górnoślązaków“ (s. 89). Nie podaje jednak źródła tej informacji, a znane prace 
niemieckie o bitwie stalingradzkiej nie zawierają żadnej wzmianki o tym, całko
wicie pomijają strukturę narodowościową armii Paulusa.


