
Sobótka 1977 2 

ST ANISLA W MICHALKIEWICZ 

STAN I POTRZEBY BADAN 
PR0BLE.1WATYKI GOSPODARCZO-SPOLECZNEJ SLĄSKA 

OKRESU POLSKI LUDOWEJ (1945-1975) 

Podejmując próbę całościowego spojrzenia na stan badań w zakre.<:ie 
problematyki gospodarczo-społecznej Śląska w ostatnim trzydziestoleciu, 
chciałbym silnie podkreśl�ć, że chodzi tu nie tylko o ocenę dotychcza
sowego dorobku, ale także o sformułowanie postulatów badawczych na 
przyszłość. 

Problematyka gospodarczo-społeczna Śląska w okresie Polski Ludo
wej stanowi część składową całego, niezwykle skomplikowanego i boga
tego w wydarzenia procesu historycznego, zachodzącego po rozgromieniu 
faszyzmu niemieckiego w 1945 r. Nie może być traktowana w izolacji od 
zjawisk politycznych, zarówno tych o charakterze ogólnokrajowym, jak 
i regionalnym, gdyż warunkowały one gospodarczy i społeczny rozwój 
regionu. Oceniając dotychczasowy dorobek naukowy fakt ten uwzględ
niamy jednak tylko o tyle, o ile jest to niezbędne dla lepszego zrozumie
nia przesłanek naszych osiągnięć w zakresie badań gospodarczo-spc_>łec:z
nych jak i przyczyn spotykanych niepowodzeń. 

Zawężając naszą analizę wyłącznie do dorobku dotyczącego jednego 
regionu, tzn. Śląska, zdajemy sobie sprawę, iż prowadzi to do zubożenia 
treści prezentowanych ocen. Było to jednak konieczne zarówno z uwagi 
na charakter konferencji, która ma zorientować w dorobku historiogra
fii w zakresie badań nad dziejami gospodarczymi i społecznyn1i Śląska, 
jak i ze względu na specyfikę rozwoju interesującego nas obszaru. Nie 
trze_ba podkreślać, że przyjęte cezury - początkowa i końcowa - zostały 
wyznaczone przez sam bieg procesu historycznego. W maju 1945 r. Śląsk 
wrócił ostatecznie do Polski. W lipcu 1975 r. dokonano nowego podziału 
administracyjnego kraju, w tym również Śląska. Trzydziestolecie stano
wi przeto w pewnym sensie 9kres zamknięty, poddający się badaniu 
historycznemu. 

' Problematyka gospodarcze-społeczna Śląska w latach 1945-1975 by-
ła przedmiotem zainteresowań przedstawicieli różnych dyscyplin nauko
wych, a więc nie tylko historii gospodarczo-społecznej czy gospodarczej, 
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ale także ekonomii, statystyki, socjologii, etnografii, filoiogii itp. Doko
nując próby globalnej oceny dorobku dotychczasowych badań, główną 
uwagę zwrócimy na osiągnięcia historiografii, w mniejszym stopniu po
zostałych dyscyplin naukowych. Nie możemy ich wszakże pominąć cał
kowicie, gdyż badania okresu Polski Ludowej mają charakter inter
dyscyplinarny. Ograniczenie się do prezentacji wyłącznie dorobku histo
riografii, jakkolwiek najłatwiejsze, dałoby obraz niepełny i niejedno
krotnie zupełnie fałszywy. W zakresie interesującej nas tematyki szcze
gólnie wiele ma do powiedzenia ekonomia, której osiągnięcia w żadnym 
wypadku nie mogą ujść uwagi historyka, podobnie zresztą jak rezultaty 
badań etnografii, socjologii, statystyki czy innych dyscyplin naukowych. 

Możliwości badań okresu Polski Ludowej na Śląsku w zakresie: pro
blematyki gospodarczo-społecznej niewątpliwie są ,bardzo szerokie. Dys
ponujemy bowiem nie tylko publikacjami statystycznymi poszczegól
nych wojewódo;,;tw, ale także materiałami spisów powszechnych, pra:;ą, 
mat(=riałami przechowywanymi w archiwach państwowych, składnicach 
akt itp. 1 Niestety, nie wszystkie te materiały są obecnie dostępne, często 
nie są jeszcze uporządkowane i nieraz mają charakter fragmentaryczny, 
zwłaszcza w odniesieniu do pierwszych lat po wyzwoleniu Śląska. W za
sadzie jednak możemy narzekać nie tyle na brak akt, ile na ich nadmiar 
oraz stan uporządkowania. Mimo to znajdujemy się w lepszej sytuacji 
niż historycy krajów kapitalistyczny.eh, gdzie dostęp do źródeł najnow
szych kształtuje się znacznie mniej korzystnie. 

Mówiąc o bazie źródłowej należy wyraźnie podkreślić, że stwarza ona 
wystarczające warunki do podejmowania wszystkich interesujących nas, 
ważnych problemów. Na ogół jednak istnieją większe i lepsze możliwości 
w zakresie tematów monograficznych, bardziej szczegółowych, niż tema
tów o charakterze syntetyzującym czy syntetycznym. Nie można przy 
tym zapominać, że baza źródłowa nie ogranicza się wyłącznie do akt 
przechowywanych w archiwach wojewódzkich i ich oddziałach, gdyż 
bogate, niezwykle istotne materiały znajdują się także w archiwach 
centralnych. Ważne miejsce zajmują również publikacje statystyczne 
i prasa. Mimo istnienia takich czy innych trudności w zakresie badań 
tematyki gospodarczo-społecznej nie widzę poważniejszych przeszkód 
w penetrowaniu takiej problematyki, a wszelkie narzekania na ten te
mat - jakkolwiek w niektórych wypadkach uzasadnione - uważam 
przeważnie za niesłuszne, gdyż istnieje dostatecznie duża liczba źródeł, 
które stanowią punkt wyjścia i „dojścia" przy opracowaniu tego lub 
innego tematu. 

1 Mamy na myśli akta dawnych województw śląskich: katowickiego, opolskie

go, wrocławskiego i zielonogórskiego (obecnie: bielsko-bialskie,· katowickie, opol

skie, legnickie, \\·ałbrzyskie, wrocławskie, zielonogórskie i w części częstochowskie 

i leszczyńskie). 



Badania nad problematyką gosp.-spol. Śląska 181 

Czynnikiem pobudzającym do badań są możliwości publikacji. Pod 
tym względem sytuacja przedstawia się bardzo różnie. Sądzę, że naj
lepsze możliwości mają pracownicy naukowi województw katowickiego 
i opolskiego, a na Dolnym Śląsku - być może - legnickiego. Możliwości 
Wrocławia są znacznie skromniejsze. Wydaje się, że można by zaryzy
kować postawienie tezy, że władze terenowe województwa wrocławskie
go nie przypisują badaniom historycznym zbyt dużego znaczenia. Dla
tego też Wrocław, który zaraz po wyzwoleniu odgrywał w badaniach 
historycznych, . w tym również gospodarczo-społecznych, szczególnie po
ważną rolę, obecnie stracił wyraźnie na znaczeniu, czasem nawet nie 
tyle jako miejsce opracowania, ile publikacji tego czy innego dzieła 2• 

Gospodarczo-społeczna problematyka śląska pojawia się na łamach 
różnych periodyków historycznych. Zasadnicze znaczenie mają jednak 
pisma historyczne zajmujące się Śląskiem lurb serie wydawnicze o 2.1bli
żonym profilu. Można wymienić wiele publikacji tego typu, wśród nich 
zaś ·przede wszystkim wydawnictwa katowickie i opolskie, w mniejszym 
stopniu wrocławskie a. 

2 Liczne pozycje Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach i zwłaszcza 
Instytutu Śląskiego w Opolu, publikowane przez wrocławskie Ossolineum, finan
sowane są przez instytucje górnośląskie. 

3 Obok czasopism centralnych, które tutaj pomijam, można wymienić nastę
pujące: ,,Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", ,,Zaranie śląskie", ,,Kwartalnik 
Opolski", ,,Przegląd Zachodni" i ukazujący się w pierwszych latach po wyzwo
leniu popularnonaukowy miesięcznik „Sląsk". Spośród licznych serii wydawni
czych tylko jedna jest poświęcona wyłącznie problematyce Polski Ludowej, 
a mianowicie „Studia i Materiały z Dziejów Województwa Katowickiego w Polsce 
Ludowej". Wydawanie serii podjęto w 1966 r. pod redakcją H. Rechowicza i opu
blikowano dotąd 9 tomów. Wśród poruszanych tam tematów zdecydowanie prze
ważały polityczne, m. in. dotyczące ruchu robotniczego. Pojawiały się jednak także 
rozprawy poświęcone zagadnieniom gospodarczym, głównie rozwojowi przemysłu 
i rolnictwa. Z pozostałych wydawnictw należy przede wszystkim wymienić: 
,,Studia i Materiały z Dziejów śląska" pod redakcją K. Popiołka (wyłącznie tema
tyce Polski Ludowej był poświęcony tom VI), ,,Studia Śląskie", ,,Annales Silesiae", 
,,Acta Universitatis Wratislaviensis" itp., gdzie niejednokrotnie pojawiały się roz
prawy dotyczące okresu Polski Ludowej na Śląsku. Odrębne, ale jakże istotne 
miejsce zajmują również lokalne wydawnictwa seryjne: ,,Szkice Legnickie", ,,Rocz
niki Dolnośląskie'', ,,Rocznik Wrocławski", ,,Rocznik Katowicki", ,,Zeszyty Gli
wickie", ,,Rocznik Jeleniogórski", ,,Rocznik Kłodzki".· ,,Rocznik Lubuski", ,,Rocznik 
świdnicki", ,,Cieszyński Rocznik Muzealny", ,,Kroniki Miasta Zabrza", ,,Opolskie 
Roczniki Ekonomiczne", ,,Zeszyty Raciborskie Strzecha". Oczywiście nie jest to 
pełny rejestr serii wydawniczych, niemniej wskazuje on na duże możliwości w za
kresie publikacji, w tym również dla tematów najnowszych i gospodarczych (por. 
chociażby zawartość „Prac Naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Prace Historycz
ne"'). Obok rozpraw o charakterze bardziej lokalnym czy śląskim spotykamy także 
takie, w których podejmuje się problematykę ogólnopolską. Dla badań interesu
jącego nas okresu nie bez znaczenia są też wydawnictwa specjalistyczne, jak np. 
„Roczniki Etnografii Sląskiej", czy serie ekonomiczne wydawane przez uczelnie 
ekonomiczne Katnwic, Wrocławia, Zielonej Góry, pedagogiczne - Opola itp. 

4 - Sobótka 2/77 
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Niejednokrotnie próbowano już oceniać dorobek śląskiej historiografii 
w zakresie badań nad historią Śląska 4• Były to jednak oceny, które nie 
zawsze i nie w pełni pokazywały stopień trudności, a .równocześnie 
osi�gnięcia poszczególnych· autorów. Okres Polski Ludowej na śląsku 
to okres szczególny, ale zasługujący jak najbardziej na badania. Pod 
tym względem większe osiągnięcia niż historiografia mają ekonomia, 
socjologia, badania nad kulturą współczesną, etnografia. 

Mówiąc o badaniach naukowych nad Śląskiem, nie sposób pominąć 
problemu jego terytorium. Czym jest Śląsk? � nie jest pytaniem reto
rycznym. Istnieje stereotyp mieszkańca Mazowsza, Małopolski, Kaszub, 
Kociewia, Śląska itp. Stereotyp ten przestaje jednak w wielu wypadkach 
być aktualny. Szczególnie na ziemiach zachodnich, określanych początko
wo mianem odzyskanych, stereotyp ten prz·estał obowiązywać. W okresie 
trzydziestolecia Polski Ludowej dokonywał się proces integraC'ji ludności 
miejscowej i napływowej, kształtował się tu nowy typ Polaka. Pytaniem 
roboczym jest, czy i w jakim stopniu można mówić o ukształtowaniu się 
nowego stereotypu na śląsku, odmiennego od pozostałej ludności ziem 
zachodnich i ogółu ziem polskich. Zasadnicze znaczenie ma przy tym 
fakt procesu integracyjnego, zachodzącego zarówno na Śląsku, jak i na 
pozostałych ziemiaćh za·chodnich. 

Śląsk jako przedmiot badania traktujemy historycznie. Na ogół mamy 
na myśli dawne województwa śląskie: katowickie, opolskie, wrocławskie 
i częściowo zielonogórskie. Oznacza to, że nie będzie nam obca problema
tyka obecnych województw bielsko-bialskiego, katowickiego, opolskiego, 
legnickiego, wałbrzyskiego, jeleniogórskiego, zielonogórskiego i w części 
częstochowskiego i leszczyńskiego. Niektóre obszary historycznie nie na
leżały do Śląska, inne od niego odpadły. Traktując o prohlematyce ślą
skiej 'będziemy więc uwzględniali tylko te tereny, które aktualnie znaj
dują się w granicach Polski Ludowej i pod względem gospodarczo-spo
łecznym w ramach dawnego podziału administracyjnego stanowiły jed
nostki wyodrębnione przynajmniej w skali powiatowej. 

Problematyka gospodarczo-społeczna ostatniego trzydziestolecia na
stręcza w badaniach wiele trudności. Po pierwsze, szereg wątpliwości 

.i Była' to niejednokrotnie ocena parozdaniowa. Szerzej na ten temat zob.: 
K. Fi e d o r, B. Pa s i e r b, Stan badań nad 25-leciem PRL na Śląsku i postu

laty badawcze (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1971, nr 1, s. 25-43); por.
także J. W. Go ł ę b i o w s k i, Problematyka badań regionalnych dziejów Polski

Ludowej (na przykładzie województwa katowickiego) (Sesja naukowa w Wiśle
20-21 IX 1965, Katowice 1966, s. 9-28); A. B a s  a k, Problematyka dziejów Pol
ski. Ludowej na lamach „Zarania Sląskiego" i „Kwartalnika Opolskiego" (Slą<iki
Kwart. Hist. Sobótka, 1965, nr la, s. 180-206); N. K o ł o  m e  j c z y k, Stan i potrze
by badań nad historią Górnego Sląska w latach 1945-1965 (Regionalne badar.ia
naukowe. Materiały sesji naukowej z dnia 19 V 1967 r. na temat: Opolszczyzna
wczoraj, dziś jutro", Katowice 1969, s. 94-107).
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powstaje JUZ przy określeniu, czym jest i być ,powinna historia lokalna, 
w jakim stopniu ma ona uwzględniać problematykę ogólnopolską. Po 
drugie, nie ma ściśle zakreślonych granic, gdzie zaczyna się 1 kończy 
historia gospodarczo-społeczna. Należy jednak zaznaczyć, że niektóre 
opracowania, uwzględniane w ocenach historiografii politycznej, mają 
par excellence charakter prac gospodarczych i społecznych 5• 

Rozwój gospodarczo-społeczny Śląska .był przedmiotem zainteresowań 
historyków zajmujących _się problematyką całego kraju i badaczy regio
nalnych. Pierwsza próba syntetycznego ujęcia została ,podjęta przez 
E. Osmańczyka. Referat wygłoszony na Konferencji Śląskiej w 1953 r.
we Wrocławiu - mimo szeregu braków - legitymuje się również walo
rami naukowo-poznawczymi i świadczy, że badanie problematyki współ
czesnej nie tylko jest możliwe, ale przybliża nas do syntezy dziejów
Śląska o. Niestety, w okresie późniejszym nikt nie podjął tego rodzaju
próby, mimo że możliwości badawcze pod tym względem kształtują się
obecnie znacznie korzystniej niż w okresie powstania syntezy E. Osmań
czyka.

W opracowaniach ogólnych, dotyczących całokształtu problematyki 
gospodarczej i społecznej, nietrudno znaleźć szersze informacje o Śląsku, 
zwłaszcza o Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, który występuje pra
wie w każdej monografii poświęconej górńictwu i przemysłowi. Jest to 
zrozumiałe. Górnictwo węgla kamiennego i hutnidwo, w ogóle przemysł 
ciężki, na Górnym Śląsku odgrywały i nadal odgrywają szczególnie 
istotną rolę 1. 

Wśród problemów niewątpliwie istotnych i ważnych z punktu widze
nia rozwoju gospodarąego znajdują się zagadnienia zniszczeń wojennych 
i odbudowy. Problemy te były przedmiotem szeregu ocen, nie doczekały 
się jednak monografii o charakterze syntetycznym s. Korzystniej pod 
tym względem przedstawiają się badania dotyczące migracji i osadnictwa. 
Są to zagadnienia o charakterze gospodarczym. Nie ulega jednak wątpli
wości, że tkwią w nich elementy o silnym ładunku politycznym. Nie
przypadkowo więc niektórzy historycy prace tego typu zaliczyli do hi-

, 

storiografii politycznej 9. 

5 Do prac takich należy zaliczyć np. m. in.: T. Sz a r o t  a, Osadnictwo miejs

kie na Dolnym Slqsku w latach 1945-1948, Warszawa 1969; B. P a sie r b, Mi
gracja ludności niemieckiej z Dolnego Sląska w latach 1944-1947, Warszawa 1969. 
Podobnych przykładów można oczywiście podać więcej. 

0 E. Osm ańc z y k, Sląsk w Polsce Ludowej, Warszawa 1953.
7 Zob. przede wszystkim J. Ja r c> s, Historia górnictwa węglowego w Polsce

Ludowej (1945-1970), Warszawa 1973. 
e Por. Odbudowa Ziem Odzyskanych 1944-1945, praca zbiorowa pod red. 

K. Piwarskiego i S. Zajchowskiej, Pomań 1957; Rozwój gospodarczy ziem zachod

nich i północnych, praca zbiorowa, Warszawa 1962; Sląsk. Walka wyzwoleńc;:a,

gQspodarka, kultura, Wrocław 1961.
9 F i e d o r, P a s i e r b , op. cit. 
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Problematyka osadnictwa należy do bardziej skomplikcwanych. Z jed
nej strony wi�że się z nią zagadnienie ludności autochtonicznej, szcze
gólnie licznej na Górnym Śląsku (tzw. Śląsk Opolski), rzadziej występu
jącej na Śląsku Dolnym 10, z -drugiej strony z wysiedlaniem Niemców 
i oc;;adnictwem ludności napływowej, zarówno z województw centralnych 
i wschodnich, jak i repatriantów 11. Problem osadnidwa ma przy tym 
charakter nie tylko gospodarczy, ale także społeczny i polityczny. Nie
stety, badania tego problemu nie są pełne. Interdyscyplinarny charakter 
zagadnienia powoduje, że dotąd brak syntetycznego ujęcia. Należy tego 
jak najbardziej żałować, gdyż problematyka przemieszczenia ludności 
i jej integracji w nowych warunkach i nowym środowisku ,budzi po
wszechne zainteresowanie. W wypadku ziem zachodnich, a tym samym 
i Śląska, jest to tym ,bardziej interesujące, że dotyczy �kresu przemian 
ustrojowych. Budowa nowego społeczeństwa socjalistycznego z jednej 
strony ułatwiała proces integracyjny, z drugiej jednak stwarzała szereg 
dodatkowych trudności. Sytuację komplikował fakt, że obok ludności 
miejscowej, autochtonicznej, występowała ludność napływowa, szcze
gólnie silnie zróżnicowana, gdyż przybywała z różnych obszarów przed
wojennej Polski i prezentowała nieraz odmienny stopień poziomu roz
woju społecznego i politycznego (nie mówiąc już o reemigrantach). 

W badaniash obok osadnictwa istotne miejsce zajęły problemy wsi 
i produkcji rolnej. Daleko jest jednak do wyczerpania zagadnienia. Poza 
paroma artykułami o charakterze syntetycznym lub syntetyzującym 
brak na razie poważniejszych opracowań na ten temat. Chodzi tu nie 
tylko o monografię, która przedstawiałaby rozwój produkcji rolnej, ale 
także przemiany społeczne na wsi. Być może lukę tę wypełni Historia

chłopów śląskich, w której problematyce tej poświęca się szczególnie 

10 Problem ten nie doczekał się jeszcze syntetycznego opracowania. Natomiast 
znalazł dość szerokie odzwierciedlenie bądź to w pracach ogólnych, bądź poświę
conych innej, ale nieraz pokrewnej problematyce. Zagadnienie należy do nie
zwykle skomplik()wanych i czeka jeszcze na swego autora, jakkolwiek można 
wymienić szereg pozycji, w których problem autochtonów bądź był przedmiotem 
odrębnego potraktowania, bądź też występował przy innych zagadnieniach. O lud
ności autochtonicznej na Dolnym Śląsku pisał M. Orzechowski. Wiele uwagi temu 
zagadnieniu poświęcali także socjologowie. 

11 ·Poza pracą T. Szaroty o osadnictwie miejskim można przytoczyć szereg 
in:1ych, nieraz niezwykle cennych pozycji. Zob. m. in. S. Go 1 a c h o w s  k i, 

B. S u k  i e  n n i c k i, Pierwszy etap osadnictwa na Sląsku Opolskim, Katowice
1946; S. Ba n a s  i a k, Działalność osadnicza PUR na Ziemiach Odzyskanych

w latach 1945-1947, Poznań 1963; te n ż e, Osadnictwo w wo;ewództwie śląsko
-dąbrowskim (1945-1947) (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, t. VI, 1965, 

s. 138-182); J. W. Go łę b i o w s k i, Osadnictwo rolne na Opolszczyźnie (Ma
te?"ialy i Studia z Najnowszej Historii Polski, t. II, 1965, s. 29-57); podejmowano
problematykę osadnictwa wiejskiego i miejskiego, a na Dolnym śląsku także woj
skowego (Styś i inni) oraz żydowskiego (Goldstein).
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dużo miejsca 12. Jak dotąd, pod tym względem stosunkowo najlepiej 
prezentuje się stan zaawansowania badań nad rolnictwem i stosunkami 
społecznymi w województwach katowickim i opolskim, gorzej na Dol
nym $ląsku. W badaniach interesującej nas problematyki przodują na
uki pozahistoryczne, głównie ekonomia i statystyka, a ponadto socjolo
gia i etnografia 13

. Część opracowań historycznych ma charakter przy
czynków, inne - zwłaszcza publikowane do 1956_ r. - są schematyczne 
i nie pogłębiają w dostateczny sposób naszej wiedzy na temat wsi 
i chłopów oraz produkcji rolnej. Szczególnie poważne braki wykazują 
m. in. rozprawy poświęcone spółdzielczości produkcyjnej a. W zasadzie
więc problematyka rolna i wiejska jest traktowana - poza nielicznymi
wyjątkami - w sposób szczegółowy. Mimo to dla przyszłej syntezy na
dal potrzeba w tej dziedzinie szeregu prac monograficznych. Myślę nie
tylko o problematyce produkcji rolnej, ale także o przeobrażeniach spo
łecznych na wsi. W ostatnim wypadku historycy mogą wykorzystać dość
bogaty dorobek innych dyscyplin naukowych, zwłaszcza ekonomii, so
cjologii, etnografili, statystyki 1s.

Drugi dział zatrudnienia, tzn. przemysł, odgry\.\;'ał na $ląsku już w 
XIX w. szczególnie poważną rolę. W okresie międzywojennym przemysł 
na tym terenie przeżywał poważny kryzys. Była to konsekwencja z jed
nej strony utraty rynków zbytu na dawnych zietfiiach zaboru pruskiego, 
z drugiej strony - wojny celnej, podjętej przez republikę weimarską 16. 

W okresie międzywojennego dwudziestolecia pogłębił się proces mono
polizacji tutejszego przemysłu, a równocześnie zmniejszyła się - mimo 
zabiegów czynników politycznych prowincji śląskich i przedstawicieli 
tutejszego wiellciego kapitału - jego rola w skali ogólnoniemieckiej 17

• 

Syntetyzujący obraz rozwoju przemysłu - niestety w wydawni-

C! Historia chłopów śląskich pod redakcją S. Inglota ma ukazać się w 1977 r.
Problematykę Polski Ludowej na $ląsku opracował Cz. Nowiński, poświęcając jej 
około 8 arkuszy druku. 

u Dyscypliny te śmiało podejmują problematykę współczesną. Łatwo o tym 
przekonać się przeglądając Bibliografię historii Sląska. Przykładowo tylko w jed
nym roczniku naliczyłem ponad 30 większych i mniejszych rozpraw, które wyszły 
spod pióra specjalistów tych dyscyplin. 

u Zagadnienie przebiegu kolektywizacji w pierwszym pięcioleciu lat pięć
dziesiątych i rozwiązanie większości zorganizowanych w tym czasie spółdzielni 
produkcyjnych w 1956 r. - to problem, który czeka na zbadanie. Ma nie tylko 
charakter gospoóarczy, ale także polityczny. Wśród nieudanych pozycji można 
przykładowo wymienić artykuł Bertisz.a. 

1s Zob. Bibliografię historii Sląska z.a poszczególne lata.
1s B. Ra t y  ń s k a, Stosunki polsko-niemieckie w okresie wo;n_y gospodarczej

19l9-1930, Warszawa 1968; B. P u c h  e r  t, Der Wirtschaftskrieg des deutschen 
Imperialismus gegen Polen, Berlin 1963; K. J. B ł  a hu t, Polsko-niemieckie sto
sunki gospodarcze w latach 1919-1939, Wrocław 1975. 

11 Tamże. 

-------------------
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ctwach o ,charakterze popularnonaukowym - uzyskujemy w serii, po
wstałej z inicjatywy PWN, a dotyczącej poszczególnych województw 
według podziału administracyjnego sprzed 1975 r. 18 Prezentowana tam 
problematyka została opracowana przez specjalistów innych dyscyplin 
naukowych i nie zawsze zawiera elementy ujęcia historycznego. Nie
mniej przedstawiono w nich rozwój nie tylko przemysłu, ale także rol
nii::twa, oświaty i kultury oraz różny<:h usług 19, ,co stanowń poważne 
osiągnięcie. Wprawdzie opracowania te z punktu widzenia badań histo
rycznych mają szereg braków, niemniej mogą być punktem wyjścia syn
tezy dziejów gospodarczych, a w części także społecznych interesującego 
nas regionu. 

W zakresie badań nad rozwojem przemysłu ważne miejsce zajmują 
problemy rozwoju poszczególnych ośrodków przemysłowych, jak rów
nież tych czy innych branż, odgrywających w produkcji większą 
rolę. Mówiąc o roli i miejscu przemysłu nie sposób pominąć roz
prawy S. Misztala 20. Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu 
w latach 1860-1965 na ziemiach polskich stwarzają możliwości po
równań rozwoju przemysłu w okresie panowania kapitalizmu i socja
lizmu. Autor kapitalistycznej industrializacji przeciwstawił socjalistycz
ną. Dokonał przy tym charakterystyki 1,1przemysłowienia w okresie 
pełnego stulecia. Porównanie okresu sprzed I wojny światowej i okresu 
międzywojennego z okresem Polski Ludowej pozwala historykom -
mimo wyrażanych tu i ówdzie obaw i zastrzeżeń - pokazać wyższość 
gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. 

Tempo prze.obrażeń gospodarczych, rzecz jasna, nie było wszędzie 
jednakowe. Misztal spośród śląskich okręgów przemysłowych omówił 
Górnośląski, Bielski, Rybnicki, Opolski, Sudecki, Wrocławski i Zielono
górskJ.. Odrębne miejsce zajęły okręgi w budowie, a więc Legnicko-Gło
gowski. Natomiast Okręg Częstochowski trudno zaliczyć do Śląska. Ale 
nie o to chodzi. Należy podkreślić, że Autor w sposób interesujący i od
ważny pokazał przebieg szeregu procesów i zjawisk, które odgrywały 
niezwykle poważną rolę w rozwoju przemysłu śląsku.ego. Ujął przy tym 
w sposób syntetyczny przemiany struktury przestrzennej przemysłu. 

Wśród opracowań o charakterze ogólnym o istotnym znaczeniu dla 
badań należy wymienić rozprawę R. Wilczewskiego 21. Pokazuje on 11ie 
tylko dynamikę rozwoju produkcji, ale także przesunięcia przestrzenne. 

is Zob. monografie poszczególnych b. województw, a więc katowickiego, Opl•l
skiego, zielonogórskiego, wrocławskiego i Wrocławia. Poza wstępami w całości 
są one poświęcone problematyce Polski Ludowej. 

1' Odpowiednie poz. poza Bibliografia Slqska zob. w: Bibliografia poLsiciego

piśmiennictwa statystycznego 1944-1969, Warszawa 1972. 
!O S. M i s  z t a  1, Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemic,,ch

polskich w latach 1860-1965, Warszawa 1970. 
u R. W i 1 c z e w  s k i, Dynamika i przesunięcia przestrzenne przemysłu

w Polsce w latach 1945-1965 na tle relacji środki trwale - zatrudnienie - wy-
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Potraktowane w sposób globalny nie dają na ogół pełnego wglądu w roz
wój dynamiki produkcji i dokonywających się przemian przestrzennych 
w latach 1946-1965. Monografia ta koresponduje poniekąd z rozprawą 
Misztala. Różni się od niej jednak swym hermetyzmem i wymaga od 
czytelnika dużego przygotowania teoretycznego. 

Nie wyozerpując problematyki będącej przedmiotem zainteresowań 
nauki, należy zwróoić uwagę na monografię A. Stasiaka 22• Autor na 
przykładzie wybranych przez siebie miejscow.ości zajął się problemem 
rozwoju aglomeracji miejskich w Polsce Ludowej. Podobnie jak autorzy 
poprzednio omówionych prac wykazał, że badania okresu Polski Ludo
wej na Śląsku są nie tylko możliwe, ale także przynoszą bardzo pozy
tywne rezultaty. Z jednej strony pokazują one tempo dokonujących się 
przeobrażeń, z drugiiej - wykorzystując metodę reprezentacji - wska
zują na możliwości badań szeregu zjawisk życia· gospodarczego i spo
łecznego. Co więcej, pozwalają one na dokonywanie odpowiednich ko
rekt aktualnej polityki gospodarczej i społecznej. Autor pokazał zresztą 
istnienie tego problemu nie tylko w odniesieniu do całej Polski Ludowej, 
ale także województw śląskich. 

Mówiąc o monografJach o charakterze ogólnopolskim, posiadających 
również walor dla Śląska, nie sposób pominąć rozprawy J. Jarosa o gór
nictwie węglowym 2s. Jest to próba syntezy dziejów górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce Ludowej. Siłą r,zeczy gros rozważań dotyczy 
obszaru Śląska, tu bowiem znajdują się główne zasoby węgla. Autor jest 
dobrym znawcą przedmiotu, stworzył przeto dzieło liczące się w nauce 
polskiej i naszej historiografii. Oczywiście praca nie wyczerpuje wszyst
kich problemów, niemniej stwarza możliwości ogólnej oceny rozwoju 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce Ludowej i na Śląsku oraz poli
tyki rządu w tym zakresie. 

Pr�y.toczone przykłady świadczą o randze opracowań ogólnych. Rzecz 
jasna, że tego rodzaju syntetyczne ujęcia nie mogą zadowalać. Z nie
pokojem należy stwierdzić, że historycy podejmują interesującą nas prob
lematykę rzadziej niż ekonomiści, a wiele opracowań razi swoją szcze
gółowością i brakiem ogólnych, syntetycznych ocen 24_ 

Wśród pra� poświęconych wyłącznie zagadnieniom śląskim nak,ży 
·zwrócić uwagę na pozycje o charakterze monograficznym. Będą to roz
prawy o rozwoju gospodarczym tego czy innego województwa śląskie
go, określonej gałęzi przemysłu lub dzieje poszczególnych zakładów 2s. 

dajność pracy, Warszawa 1968; por. A. Ku k 1 i ń s k i, Problemy przestrzenne 

rozwoju przemysłu cementowego w Polsce w latach 1946-1960, Warszawa 1964. 
t� A. St a s i  a k, Rozwój aglomeracji miejskich w Polsce, Warszawa 1973. 
n J a r o s, op. cit. 

'4 Nie chcę egzemplifikować. Przeważnie razi jednak zbyt szczegółowy opis, 
któremu nie towarzyszy często wnikliwa analiza i wynikająca stąd ocena. 

!t I tu jednak przeważają prace ekonomistów, a nie historyków, chociaż w tej
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Pod tym względem szczeg6'lnie korzystnie przedstawia się znowu stan 
badań nad problematyką przemysłową dawnego województwa katowic
kiego i opolskiP.go, gorzej wrocławskiego. Wprawdzie kszA:ałtowanie się 
nowych ośrodków przemysłowych w Turoszowie, a następnie w Lubi
nie i Głogowie doprowadziło do podjęcia odpowiednich badań, nie spo
wodowało to jednak likwidacji istniejących dysproporcji w badaniach 
nad Górnym i Dolnym Śląskiem w okresie Polski Ludowej 26. 

Problem przemysłu był przedmiotem stosunkowo licznych badań. 
Wśród opraco,>;ań publikowanych lub będących przedmiotem rozpraw 
doktorskich można by wymienić szereg pozycji interesujących i waż
nych 27

• Wypada stwierdzić, że 'badania nad przemysłem Śląska w Polsce 
Ludowej są poważnie zaawansowane. W dziedzinie tej dominują jednak 
nie przedstawiciele nauk historycznych, ale pozostałych dyscyplin nau
kowych, zwłaszcza ekonomii i statystyki. 

Oceniając stan badań nad przemysłem nie należy zapominać, że była 
to gałąź szczególnie silnie zróżnicowana. Jeżeli więc na ogół mamy już 
szereg opracowań na temat rozwoju tego czy innego działu przemysłu, 
zwłaszcza zaś określonych zakładów, to nie oznaCYLa to, iż nie ma pod
staw do niepokoju. N a ogół badania te są silniej zaawansowane niż nad 
dziejami wsi i rolnictwa, niemniej nie stwarzają jeszcze podstaw do 
tworzenJa dziejów socjalistycznej industrializacji Śląska. Sprawa o tyle 
skomplikowana, że chodu o teren stosunkowo najsilniej uprzemysło
wiony w ramach Polski Ludowej. 

Problematyka usług nie znalazła dotychczas szerszego odzwiercied
lenia w badaniach 2s. Poza nielicznymi wyjątkami ani rzemiooło, ani 
inne usługi nie doczekały się poważniejszych opracowań o charakterze 
naukowym. Pod tym względem przeważają rozprawy lub przyczynki 
o -charakterze analitycznym i SZ\!zegółowym, natomiast stosunkowo rzad
ko pojawiiają się artykuły syntetyzujące. Niemniej jest to problematyka

dziedzinie sytuacja - zwłaszcza w odniesieniu do Górnego Sląska - prezentuje 
się korzystniej niż przy problematyce wsi i rolnictwa. 

ts M. in. problematyka tych zagłębi była przedmiotem sesji naukowych, zorga
nizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Turoszowie i Lubinie. 
O przemianach struktury społecznej w okręgu legnicko-lubińskim pisał też 
Z. Szkurłatowski.

. 

!? Mam na myśli doskonałą rozprawę doktorską T. Skiby na temat górnictwa 
węglowego w Zagłębiu Wałbrzysko-Noworudzkim w okresie Polski Ludowej. Nie
stety, rozprawa ta jak dotąd nie doczekała się możliwości druku. 

t.s Jest to problem niezwykle skomplikowany i posiadający silne akcenty 
polityczne. Na ogół brak opracowań - poza nielicznymi wyjątkami - nie tylko 
na temat usług w pierwszych latach po wojnie, aie także w okresie bitwy o han
del, a zwłaszcza w latach pófniejszych. Por. m. in. J. Di e t  1, Zagadnienie ush.1.g 
gospodarczych w dotychczasowych badaniach w woj. opolskim i proponowane kie

runki badań w tym zakresie, Opole 1965 (masz. pow.). 
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niezwykle istotna, a równocześnie kontrowersyjna, wiążąca się z polityką 
gospodarczą ludowego państwa. Sprawy te winny stać się przedmiotem 
szczegółowych opracowań monograficznych. 

W badaniach historycznych prawie całkowicie za<brakło prac posw1ę
conych strukturze klasowej społeczeństwa. Wprawdzie problemy te były 
przedmiotem zari.nteresowań, przeważnie jednak poruszano je przy okazji 
prezentowania innych zagadnień 23. Częściej zagadnieniami struktury kla
sowej i jej przemian zajmują się dyscypliny pokrewne, zwłaszcza socjo
logia 30_ Należałoby postulować, by zagadnienia te stały się również 
przedmiotem badań historyków. Jest to sprawa szczególnie istotna. 
Chodzi o to, by historycy podejmowali tematy interdyscyplinarne i ko
rzystalt z metod stosowanych w nau):{ach ekonomicznych, statystyce, 
socjologii itp. 

W zakresie badań nad dziejami gospodarczo-społecznymi Śląska od
rębne miejsce zajmują monografie lokalne. I pod tym względem znowu 
w sytuacji uprzywilejowanej znajdują się ośrodki naukowe dawnych 
_województw katowickiego i opolskiego.· W zasadzie wszystkie b. powiaty 
województwa katowickiego, podobnie jak szereg większych miast, .mają 
swoje monogr:ifie 31. Doczekały się ich także liczne zakłady, w tym 
kopalnie i huty, ·będące nierzadko przedmiotem tematów prac doktor-. 
skich. Podobnie praedstawia się sytuacja województwa opolskiego, na
tomiast Dolny Śląsk znajduje się w sytuacji najmniej korzystnej i sta
wia dopiero pierwsze kroki. Szczególne zainteresowa�ia w tej d�iedzinie 
wykazują władze nowo powstałych województw wałbrzyskiego i legnic
kiego. Problematyka gospodarczo-społeczna w monografiach lokalnych 
zajmuje na ogol dużo miejsca i pogłębia naszą wiedzę w izakresie funk
cjonowania zakładów przemysłowych, gospodarstw rolnych i usług. 

Dokonując podsumowania dotychczasowych rozważań, należy pod
kreślić, iż istniejący dorobek jest bardzo poważny, ale przeważnie sta
nowi wynik badań dyscyplin pozahis,torycznych. Pod względem chrono
logicznym historycy zajmowali się głównie okresem początków władzy 
ludowej, przedstawiciele innys:h dyscyplin naukowych natomiast za
równo tym okresem, jak i całym trzydziestoleciem 32, 

29 Zob. m. in. K. K w  a ś n i e w  s k i, Stan i potrzeby badań socjologicznych 

na Opolszczyźnie (Regionalne badania naukowe ... , s. 187-197). 
so Tamże. Por. także głosy w dyskusji, wy.głoszone na śesji naukowej „Opolsz

czyzna wczoraj, dziś, jutro", w: Regionalne badania naukowe ... 
31 Monografii takiej, nie doczekały się jeszcze Katowice i Gliwice. Monograiia 

Chorzowa znajduje się w druku. Poważnym osiągnięciem jest ukazanie się mono
grafii Opola. Wkrótce pojawi się na półkach księgarskich Legnica. 

32 Autor nie dysponuje odpowiednimi obliczeniami. Ale już pobieżny rzut 
oka na poszczególne zeszyty Bibliografii historii Sląska wskazuje na występujące 
dysproporcje w badaniach poszczególnych dyscyplin, jak również w aspekcje 
chronologicznym. W ostatnim wypadku historycy wyraźnie preferują pierwsze 
lata po wyzwoleniu. 
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Z analizy dotychczasowych osiągnięć i braków wynikają pewne wnio
ski. Dążąc do opracowania syntezy dziejów Śląska w okresie Polski 
Ludowej, należy zwrócić uwagę z jednej strony na trudności tego rodza
ju przedsięwzięcia, z drugiej zaś na istniejące możliwości badawcze. 
Trzeba podkreślić, że historyk problematyki gospodar,czo-społecznej pod 
tym względem znajduje się w lepszej sytuacji niż historyk dziejów po
litycznych. Byłoby jednak nieprawdą, gdybyśmy chcieli kwestionować 
możliwości badań historii politycznej okresu Polski Ludowej. Uważam,· 
że możliwości w tym zakresie są bardzo duże. 

Zmierzając do rozwinięcia badań nad całym trzydziestoleciem Polski 
Ludowej na Śląsku, należy wysunąć następujące postulaty: 

1. Domagać się możliiwie szybkiego i pełnego uporządkowania akt
przejętych od poszczególnych zakładów produkcyjnych, jak J. admini
stracji wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, zwłasz,cza tych zakładów 
i instytucji, które odgrywały i odgrywają istotną rolę w życiu gospodar
czo-społecznym Śląska i kraju. 

2. Podjąć temaity deficytowe, głównie z zakresu badań nad rozwojem
rolnictwa, wiodącymi działami przemysłu, kształtowaniem się nowych 
okręgów przemysłowych, rozwojem usług, przemianami struktury spo
łecznej, procesami integracyjnymi itp. W ramach prac tych wykorzy
stać maksymalnie metody stosowane w innych dyscyplinach badawczych. 
Podjąć ścisłą współpracę z przedstawicielami ek?nomii, socjologii, sta
tystyki, etnografii itp. 

3. Opracować kartograficznie rozmieszczenie przemysłu, ro1nictwa,
rzemiosła i innych usług. 

Badania winny prowadzić do syntezy dziejów gospodarczych i spo
łecznych Śląska. Oczywiście będzie to tylko krok w kierunku syntezy 
dziejów Śląska w okresie Polski Ludpwej w ogóle, ale krok niezwyide 
istotny. 

FORSCHUNGSSTAND- UND AUFGABEN IM BEREICH DER 

WIRTSCHAFTLICH-GESELLSCHAFTLICHEN PROBLEMATIK SCHLESIENS 

IN DER ZEIT DER VOLKSREPUBLIK POLEN (1945-1975) 

Die wirtschaftlich-gesellschaftliche Problematik Schlesiens in der Zeit Volks

polens bildet einen Bestandteil des ungewohnlich komplizierten und ereignisreichen 

Geschichtsprozes<,es nach der Zerschlagung des deutschen Faschismus im Jahre 

1945. Sie kann nicht isoliert von politischen Erscheinungen betrachtet werden, 

denn die letzteren determinierten die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwick

lung der Region. 

Die wirtschaftlich-gesellschaftliche Problematik war Forschungsgegenstand 
zahlreicher Wissenschaftsdisziplinen, also nicht nur der Wirtschafts- und Gesell

schaftsgeschichte, sondern auch der Okonomie, Statistik, Soziologie, Ethnographie, 

Philologie usw. Die Quellenbasis ist sehr reich, wenn auch nicht immer geordn:et. 
Einen die Forschung stimulierenden Faktor bilden die Veroffentlichungsmoglich

keiten, die in Opole und Katowice gi.instiger sind als in Wrocław. In den beiden 
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ersten Zentren sind auch grossere Errungenschaften zu verzeichnen. Die bier

behandelte Problematik fand ihre Widerspiegelung sowohl in Arbeiten -gesamt
polnischen Charakters als auch in lokalen, ausschliesslich Schlesien betreffenden. 
Die besten Ergebnisse wurden in der Okonomie und Soziologie erzielt, im gerin
geren Masse in der Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte. Alle diese Disziplinen 
gingen in ihren Forschungen iiber die vierziger Jahre hinaus und befassten sich 
auch mit neueren Fragen, bis in die Zeit der Verwaltungsreform. 

Erforderlich ist einerseits die rasche Sichtung des Quellenmaterials, besonders 
in bezug auf die Schliisselfragen, andererseits die Beseitigung von weissen Flecken, 
hauptsachlich im Bereich der Forschung iiber die Entwicklung der Landwirt
schaft sowie der fiihrenden Zweige der Industrie und Dienstleistungen als aurh 
der Forschung iiber die Gesellschaftsstruktur. Angestrebt wird eine Synthese 
des wirtschaftlichen und gesellschafUichen Lebens Schlesiens sowie dessen karto
graphische Darst�llung. · 




