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FRANCISZEK HA WRANEK 

BADANIA HISTORYCZNE INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU 

Powołany do życia w 1957 T. Instyitut Śląslki w Opo�u stanął przed 
zadaniem roz,winięcia szer01kiego frontu \badań MstoTycznych, co wyni
kało ze szczególnych ip:rzesłanek. Istniały wprawdzie �placówki naukowe 
i dydalktyczne we Wrocła1Wii.u i w Kafowicach, które zajmowały się 
historią Śląska, ale ic'h !badania dotyczyły Ślą,sika OpoQektiego jedynie 
w sposób incydenfalny. A tymczasem przeszłość tego iregionu domagała 
się pilnego zbadania, opracowania i opublikowania, przy czym dwom 
kręgom tematycznym należało zaipewn:ić zdecydowane pierwszeństwo: 
1. dz1iejom ludności po'lskiej, jej opoTu przeciw wyinarodowd.eniu, historii
ruchu po1skiego, przejawów jego życia oT,ganizacyjnego - jednym sło
wem chodzHo o odtworzenie losów historycznych 'iicznej grupy auto
chtonicznej ludności ;po1'slciej, ·zamieszkał.ej na terenie województwa
�lskiego; 2. historii ,radykalnego ruchu ;ro:botmiczego, zwłaszcza w okre
sie międzywojennym, gdyż w jego szeregach reprezentowana 'była ,gór
ill'Oślą,ska !klasa robotnicza, a jej tradycje z kolei legły u podstaw
ideologicznych i ustirojowyc'h Polski Ludowej. Z czasem zaś, po przeba-

# daniu .głównych problemów z tych dwu zaikresów tematycznych, ikii.eruniki
!badawcze uległy dalszemu poszerze:niu o 1inne za,gadnienria.

Celem niniejs·zego p,rzeg'ląd1:1 jest scharnfot.eryzowanie poszczególnych
ikierunków badań histoirycznych Instytutu Śląskiego w ciągu 20-letniego 
okresu jego istniend:a (1957-1977). Przy ich wyliczaniu podkreślić trzeiba 
dkolicziność, iże ipod wz,ględem formalnym odbywały się one podwójnym 
niejako torem, z jednej strony bowiem zajmowali się nimi etatowi 
piracawnicy Instytutu, ·z ,drugiej zaś w wy<lawni-ctwiie tej ip,lacówlki na
uik,owej ukazywały się ;publikacje pracowniików nauJki spoza Instytutu, 
dzięki czemu można 1było w pewinych ramach sterować tematyką ba
<lawczą ,i stymulować ipodejmowan!ie prac na tych p:olach, · których nie 
uprawiano 'bezpoś['ednio w Instytucie. 

Nii.e podaję danych lbilbhog.raficznych omawianych pozycji, gdyż za
jęłoby to zbyt dużo miejsca, a ,poza tym Instytut wydał z okazji ·swego 
juibileuszu !kompletny wyikaz swych wydawnictw pt. Katalog 1957-1976,

Opole 1977 (opr. E. Wyglenda), zawierający ponad 700 pozycji. Każdy 
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zainteresowany znajdzie· w tym katalogu. niezbędne informacje biblio
graficzne. 

Przede wszystkim. Instytut Śląski ·gruntownie spenetrował dzieje pol
skich mas ludowych na Górnym Śląsku. Zalilim doszło do syntetycznego 
ujęcia tego iprdblemu dla okresu sprzed 1848 J". iprzez W. Dziiewulskiego 
(Dzieje ludności polskiej na Śląsku Opolskim od czasów na,jdawniejszych 
do Wiosny Ludów, 1972), przelbadaino kilka nie opracowanych dotąd 
zagadnień. R. Jamka przedstawił związiki Górinego Ś:ląska z �nnymi z,ie
miami polskimi w pradziejach i we wczesnym średniowieczu· '(1961), 
S. Koszy;k zajął się udziałem OpOllan w 1bi>twie ipod Gru1I1waldem (1960),
F. Lenczowski wyświetlił niektóre problemy irnias•t ślą·skich do końca
XIV w. (1965). Kiillka pro1blemów doczekało się swojego opracowania
monograficznego. M. Haisig iprzebaidał rzemiosła lkowa1sko-ślusarskie na
Śląslku do połowy �VIII w. (1962), _J. Janczaik przedstawił zarys dziejów
śląskiej kartografii do XVIII w. (1976), L. Musioł opracował niezwykle
pożytecmy przyczynek do dziejów metrologii śląskiej w postaci studium
o dawnych miarach zbożowych na Górnym Śląsku (1963), D. Tomczyk
dosMtczył cennych prac o dziejach górnośląskiego rzemiosła (1975, 1976),
K. Orzechowslki opu!b'likował fundamen'ta1lne studium historycz.no.prawne
o lassyclkim iposiada:niu ziemi ip!I'Zez górnośląskich chłopów u schyłku
ep01ki feudalnej 1(1959), K. GłombiowSlkci. zarysował idbraz ipo1skiej lite
ratury politycznej !Ila Śląsku w XVI-XVIII w. {1960), A Rom'bows1ki
ujawnił losy polskiego szkolnictwa na Śląsku w XVI-XVIII w. {1960),
J. Madeja sfinalizował 1badania nad elementarzami śląskimi {1960, 1965).
Z rocznicowej okazj1i prześledzOłilo śląsikie echa działa1lności Komisji
Edukacja. Narodowej {1974).

Godne wzmianlki są ponadto pozycje z lat 1977-1978: zbiorowe opra
cowanie wczesnośrednio!Wiiecz.nego osadnictwa na Opolszczyźnie, studium 
J. Kwaka o miastach lmięstwa opolslko-racilborskiego rw latach }532-1742,
rozprawa O. Słomczyńskiej o książce polslkiej w Opolu {1800-1890)".

Znacznie bogatsza ·okazała się histolI'yczna pr,oduikcja Instytutu Ślą
skiego w zakresie nowszych dziejów lud:nośc:i po�skiej �egioou opo,lskie
go - w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX w. 

Dokonajmy 1I1ajpierw lkró1Jkiego przeglądu tego ipieirwszego podokre
su - do I wojny światowej włącznie. Okazuje się, że przede wszystkim 
za:interesowano się :po}skim II'uchem nalI'odowym, wzrostem świadomości 
mas ludowych ornz dzii.ałalnością instytucji i osobistości ,polskich tych 
czasów. T. Gospodarek w syntetycznym studium usiłował zarysować 
dzieje walki z polską kulturą naTOdową_ 111a Śląsku w latach 1815-1863 
(1968); J.Gruszka oraz J. Glensk ,przedstawili w swych szk:icąch historię 
raciborskiego ośrodka po,lslkości na iprzeło·mie wieków {1970). Nii.elctórzy 
działacze rnchu po1skiego. (J. Lompa, S. Przyniczyński, �. Koraszewski, 
J �K: ·.Maćkowski; K. Miarka jr)" doczekali się opracowań biograficznych. 
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Dzięki pracom A. Bi'ożka _ i H. Borka odkryto nie znane dotąd karty 
dziejów emigracji Slązaków do Ameryki Północnej (1967, 1972). Pod
stawowe znaczenie dla tego olkresu posiada · monogTa:fii.czne studium 
M. Patera o stosunku Centrum do iruchu pd1'skiego w latach 1879-1893
(1971). Op'll'bl:ikowano nadto p,race, uikazujące niektÓTe aspekty ruchu
ipolskiego: -udziału w nim koibiet (S. Mazrnrek, 1969), dzieje polskiej spół
dzielczo§c,i (H. T'9'1TIJiczek, 1967; S. Ży;ga, 1970; T. Marszałek, 1974), pol
skich 'baników (T. Orłowski, 1962), kwestie demograficzne i narodowo
ści01We na !pograniczu Śląslka Opolskiego i Dolnego w latach 1848-1914
(J. Byczkowski, 1969).

W tymże pod(jkresie coraz większą rolę na . Górnym Śląsku odgry
wała klasa 'I'Olbotniicza, dlatego też niektórzy !badacze poświęcillii tej wła
śnie. problematyce swoją uwagę. K. Jonca w giruntownym studium ipTZe
badał poliitykę socjalną Niemiec rw przemyśle ciężildm Gómego Śląska 
w fatach 1871-1914 1(1966), F. Fi,goiwa zebrała pri.ey,wsze wiadomości 
o organizacjach zawodowych ,pols!kfogo prołetariatu w :przededniu I woj
ny świa·towej ,(1966), A. Brożeik przedstawił zwięzły 01braz rgórnictwa
metali i hutnicbwa na Śląiskru Opo}slk,im (1963). Opuibliikowano również
materiały umożliirwiające hadania nad uiprzemysłowieniem Śląska Opol
skiego począwszy od 1882 r. (1962).

W tym miejscu grodzi się :po:infoomować, że w InstytuCiie opTacowano 
. i opru'blilkowarno lk.i11ka monografiii miejscowości ornz lbyłych powiatów; 

zawierają O!Ile niejednokrotniie szczegółowe dane, dotyczące ogólniejszych 
zjawisk, w aspekcie ·l!okalnym i stanowią duży ikrok naprzód w stworze
niu naukowego obrazu przeszł•ości mik'l'oregii.onów. Tu wyilkzyć należy 
monografię miast: Raciirboir:za i(1967), Zawadzkiego· (1969), Brzegu i Opola 
(1975), rpowia.tów: rbrzeskiegio (1963), oleskiego (1966), oipolsikiego '(1969), 
strzeleokiego 1(1970). Opracowanii.e dalszych monografrii przy,gotowuje się 
poprzez edycję specjalnych wydawnictw periodycznych, w których pu
blikuje się studia przyczyn1kaiI'sllde i maiteriałowe; w przyszłości stanowić 
będą one ·bazę do syntetycznego ujęcia dziejów ziemi kozielskiej, Nysy 
i Kluczhorika. 

Dla okresu I wojny światowej podstawowe znaczenie posiada taikże 
rozprawa E. Mendla, dotycząca położenia i postawy górnośląskich Po
laków w tym okresie '(1971), poprzedzona kilkoma studiami szczegółowy-
mii. nad nieiktórymi problemami. 

Okres iplebiscytu i :powstań śląskich znalazł odzwiercied'lehie w ba
daniach i pru'blikacjach Instytutu, !kitóry partycyipował w eldycji dwóch 
tomów Zródel do dziejów powstań śląskich 1(1963, 1970) ii wydał dwie 
podstawowe syntezy t;e.go · okresu w postaci dz�eł J. Wyglendy ·1(1966) 
i J .. Ludygi�Laskow,skiego (1973). W tym drugim wyrpadiku zastosowano
niecodzienny zarbieg: rprzedwojenny tekst a1urtorra ekonfr.ontowany został 
z aktua,lnym stanem rbadań, rdzięik,i czemu otrzymano kapiH�lny obraz 
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postępu w zw�iresie wiedzy o przełomowym dla dziejów Gómego Śląska 
01kre1sie. Dwa szczegółowe studia: ·w. Karu:gi o o;i,ganizacji 'Po,lskiego 
K,omisariatu Plebiscytowego (1966) i K. BroŻika o ipo1skiej służbie me
dycznej w powstaniach śląskich i plebiscycie (1973) uzyskały ipocMeibną 
ocenę ikrytylki naulkowej, czego 1t111e da się powiedzieć o pracy Z. Szy
mańskiego nt. niemieokich ilwr,pu,sów ochotniczych na Górnym Śląsku 

(1969). tPoza dWQlma wolumiinami ma1t€1Iii.ałów sesyjnych {1971, 1973), 
· stanowiącymi plon badań dla uczczenia 50 roczinicy ITI powstania ślą
skiego, Instytut wydał pracę D. Simonides pt. Powstania śląskie we
współczesnych opowiadaniach ludowych 1(1972), która stanowi ciekawe
świadectwo żywotności tradycji powstańczej w naszym iregilon1ie. Wrresz
cie tl1a uczczenia 55 ,roc;micy III pow\Stania !instytut Śląski wydał z iini
cjatywy pr.of. J. Kokota tom pt. Pow,stańcy śląscy - żołnierze Wielkie�
Sprawy· (1976), zaiwiera'jący teksty wypowiedzi przywódców naszego na
rodu nt. pO·WSltań śląskich.

Ok!res międzyiwojeniny jest bogafo reprezen1Jowany w badaniach i wy
daW1I1ictwach llllstytuitu. Można chyba powiedzieć, że w tym zakresie 
opolska placówka iposiada stosuin1kowo najwa.ę'kszy dorobek. Przede wszy
s1Jkim wspomnieć 1tr;zeba o tkiliku edycjach ŹTódłowych. Reedycji w posta
ci wydainia fot,Qltyipi:cznego doczekał się u:ni'kaiJny (acz nielkompl.etny) 
Leksykon Polactwa w Niemczech (1973). W wyniiiku !intensywinyc'h po
szukiwań i dużego nakładu pracy zdołano udostępnić · czyte1nikom dwa 
tomy Zródel do historii ruchu robotniczego na Sląsku Opolskim :(1967, 
1977), wylbór dolkumentów i mateiria:łów do dziejów współpracy KPD 
i ·KPIP na pograniczu ipolsko-niemieclkim w latach 1918-1939 (1976), 
tirzy 1woluminy tzw. llrnirtoteki opo1slk1iego gestapo ·(1973-1974) oraz ma
teriały rdo dziiejów !korpusu Aulocka. S�O. ·Pop1ołek ,przygotował wylbór 
materiałów do dziejów opolskiej wsi w okresie 'hit1e11owskim (1966) 
i ze/brał podstawowy zrąb dokumentacji do dziejów ruchu ,polskiego 
w .postaci Wykazu organizacji i instytucji polskich na Sląsku Opolskim 
w latach 1923-1939 (1959). 

Te mateiriały archiwa,lne wstały wzbogacone edycją ikiliku wspom
nień: •W. P.oliwody {1973), L. Ręg,orowicza (1976), W. Wa1WrZynka (1965). 

Jeśli zaś chodzi o opracowania, to w tej dzierdz,inie Instytut iposiada 
duże zasługi. J. Poplkiewicz !i. F. Ryszka stiwoirz.yli wzoT>owe studium 
hist1orycz:no-gospodarcze nt. przemysłu ciężkiego w województwie ślą
skim 1(1959), T. Musiioł wsławił się nie ty1rko jako autor głośnej mono

grafii oibozu hitlerowskiego w Dachau 1(1968, 1971), lecz również jako 
nri.estrudz1ony 'badacz dziiejów polskiego szlk:O'lnictwa na terenie 'I'ejencji 
opo1sikiej w okresie międzyw1ojennym 1(1961, 1964). J. Lubos oprnoował 
mono.grafię Polskiego Gimnazjum w Bytomiu (1961, 1971), M. Cyigańsiki 
prześledził dzieje i rolę Voliks'bundu na Śląsku w okresie międzywojen
nym (1966-1972), W. Lesiulk okazał ·się autoirem dwóch wz·orowych 
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monografii: o śląskim pi€niądzu zastępczym (1969, 1971) i o ruchu 
radzieckim w rejencji opo}sikiej w 'latach 19'18-1919 '(1973), E. Klein 
oprac;ował dzieje Rady Ludowej we WrocłaJWiu r(1976), F. PoŁomski 
zaP7rezentował najpieTW mOl!lo.graifię Niemiecki€:go Uirzędu do Spraw 
Mniejszości rw Opolu (1965), a ipotem iprzedsfawił st•osorwarni.e rasistow.:. 
skiego uistaiwodawstwa III Rzeszy na Górnym Ś'1ąsku 1(1970), K. Jonca 
w obszernym studium :politycz:no-1prnwnym poddał głęboiki€j ana'lizie hi
tlerowską ipolityikę namdowośeiiową na Śląsku Opolskim (1970), J. Ra
tajewski w kilku pracach ,przedstaw:ił dzieje nielktórych czasopism oraz 
bibliotek na tym ,samym terenie (1966-1970). 

Po·za tym na uwagę zasługują s·tudia B. Reinera, dotyczące śwd.ecik,ich 
aspektów s)7\5'temu oświatowego w i:Bolsce międzywr0jennej (1964) 01raz 
wyznań i związków reli:gijn,ch w wojerwód:ztwie śląskim {1977), opra
cowanie dziejów polskiej spółdzii.e'lczości na Śląsku Opolskim przez 
K. Matlczewskie:go '(1971) ornz kil!ka. prac, w !których podjęto tema1ty'kę
polskiego ruchu młodzież1owego oraz lewicowego ruchu rrobotiniczego, co
umożlilWilo m.in. przygotowanie próby syntetycznego ujęcia stosunków
społeczinych na Śląsku Opolskim w doibie repu/bliki weima:riskiej prrzez
T. Minczakiewicza 1(1976).

Na osobną wzmiankę �asługuje opracowanie bi'b1iogirafii dziejów ru
chu ,polskieg,o rw 'Niemczech w laitach międzywojennych ·(1972), co wraz 
z innymi ibadaniami (R. Hajduka, J. Bałłalbana, S.O. Popiołka, J. Ko
kota i in.) iprzyspi€szy zapewne przyigotowanie synitezy hiisto,r,ii ,oikresu 
międzywojennego na Śląsku Opolskim. W tym !kontekścii.e !rÓWrnież 
z ,u·znaniem 1powitać należy tbi'bliogra:fię opracowań prasy śląskiej pióra 

J. G lenska '( 197,3-1976) oraz hi1bHog,rafię polskich czasorpism śląs'kich,
zebraną przez M. fuzyweoką-S::,meaką ,i J. Reitera (1960).

Rdk 1977 przyniósł ipuJbiikację dalszych interesujących pozycji, 
mieszczących się w omawdanym iprzed:ziia;le chronologieznym. Ukazały 
się książki: K. F!iedO'ra o działalności Bund Deutscher Osten, S. Rogow
sldego o Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska. 

Okres II wojny śwo.atorwej ni,e posiada jeszcze ipemego odzwi€rcie
dlenia w pracach Instytutu. Dzię!ki bada1I1�om S. Łukowskiego, J. Saw
czuka, S. Senfta: i H. Więcka ujawrriona została struktu:ra hitleroiwsikich 
o'bozów jenieakich 1I1a Sląsku Opo1si�im wraz z popełn!ionymi na ich 

. terenie zbrodn!iami {1965-197 4). A. Brożek przedstawił ;zasięg używa
nia języka polskiego 1I1a Opolszczyźnie rw początkach II wojny 1(1965),
L. Izbiński zasyignalii.zował tragiczne losy czeskich patriotów w więzie
niu !brzeskim {1965), L. Kmva1ewski opuiblikował SIWOje wspomnienia
z lkędzierrzyńskiego olbozu iprracy '(1973), A. Konieczny w szczegółowym
-studium przebadał zastosorwanii.e woj,ennego iprawa lkarnego 1I1a Górnyąi
Śląsku (1972), wreszcie grupa auto:rów przekazała opinii pulbliczriej wy
niki swych iprac nad martyrologią Opolan w hitleirowslkich · kaźniach
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(1964). Osfa.rtnu.o ukazała się ipTaca S. Senfta, !posw1ęcona zatrudnieniu 
jeńców wojennych i cywiilnych ,robo•tników przymusowych w To1nictwie 
śląslcim w latach II wojny światowej. 

D. Tomczyk w monograficznym studium przedstawił przełamanie
linii OdTy pr.zez ATlmię Raidziecrką w 1945 (r. (1976), \które pirzytruiosło 
ipel!ne wyz•wolenie ziemi ,opolskiej z ildllkurwie\kowej niewolii.. wi:lrrótce 
ulka•że się w 1opracowaniu tegoż autom ceniny zJbiÓ'r !biogramów dowód
ców i ibohaieirów 25wti.ąz'ku Radzieckiego, \któ,rzy wyróżnili się w 'boja-eh 
o uwolnienie z�emi opolskiej spod :panowania faszyzmu.

Historiografia 1okresu 'Polsk•i Ludowej na Ś1ąsku Opolsikim IlJi.e po
siada w rbadand.ach Instytutu Śląskiego wyczeT1pującego dorobku, co 
wiąże srię z ogólnymi trudnościami w dostępie do materiałów źiród1owych 
tego okTesu. Stosu111kowo najlepiej opracowana została działa�ność PPR 
na tym terenie dzięki !bada111tom Z. Kowa�slciego (1971, 1973) oraz lkillku 
pizyczynlkom w rpostaci mate,riałów sesyjnych. {1964), szlkic,owych ujęć 
tej proiblematyilci w poszczegó1nych miasfach i powiafach oTaz w postaci 
zibiorów wspomnień .. Poza '1:ym opu,blii.rkowano pierwsze ustalenia doty
czące działa1111ości rpohritleir,ows'kiego podziemia 2'brojnego w !fegionie 
(E. Janas - 1975)· oraz losy ruchu młodzieżowego (1973). Kwestią emi
gracji ludności do R�N w ·ramach arkcji łączenia rodzin !Zajął się J. Kolfibel 
(1977). Zaawansowa111e są :przJlgotowania do wydania drukiem dalszych 
pozy�ji; M. Lfr,a o odbudowie przemysłu Śląska Opo:hsrkiego w :latach 
1945-1949 ii. A. Ogrodowczyka ·o udziale Wojska P1olskiego w ·za.gospo
darowaniu Ślą,slka w latach 1945-1948. 

!Niniejszy przegląd nie !byłby . peŁny, gdylby pominąć w nim perio
dyczne wydaW1Dictwa I111stY1tU'tu. Stanowią Qllle i111tegra1ną część działal
ności publikacyjnej rtej iplacówkii., jednakże wie11otematyczna ich zawar
tość uniemożhwia dokonanie szczegółowej ich chalfaikterystyki, wobec 
czego ·ograniczymy się w tym miejscu do zasygnalizowania ogólnego 
ich prnfilu. 

Reprezentacyjnym periodykiem Lnstytutu są wydawane od 1958 r. 
,,Studia Śląslcie", redagowane przez kolegia, [ktfuymi .kierowali S. Wy
słouch (t. 1-14) i J. Kokot (t. 15-30), a dbecnie - K. Jonca. Półrocznik 
ten, o stosunkowo dużej objętości, zawiern mnóstwo wartościowych roz-

/ 

rpraw i studiów oraz iprzyczY111ików i materiałów. Ich tematyika, obejmuje 
głów'Illie nowszą historię Śląsika (111ie '1:yliko Op,o1'slkiego) w XIX i XX w., 
w aS!pelkoie ekonomicznym, s:polecznym1 poli1tycznym, demograficznym, 
kulturalnym i oświatowym. Na łamach „Studiów Śląskich" zap,rezento
wali swoje l)Jlface prawie wszyscy rwy>bitniiejsi Zl!lawcy historii Śląska. 
Czasopismo .'UO zyskało solbie uz111aną pozycję wśród ,badaczy dziejów re- .,, 
gionu śląskiego. 

Dziejom ['Uchu TOlbotrniczego na Ślą•siku Opolsikim pośW!ięcona została 
seria wydawnicza pn. ,,Zeszyty Naukowe. Ruch Robotniczy na Opol
szczyźnie" (od nr 4: 1976: ,,Ruch Robotniczy na Śląsku Opolskim"), 
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• której edycję ohak Irns1tytutu Śląskiego sygnował Wydział Propagandy
i Agitacji KW PZIFR w Opolu. W dziesięciu zeszytach wydanych
'w latach 1966-1973, zaprezentowano kilJkadziesiąt rozipraw ii. artykułów
mateTiaŁowych, pośwd.ęconych głównie ruchowi robo'tn:i:czemu na Śląisiku
Opolskim w ,okresie międzywojennym i w Po,lsce Ludowej. Ich lkolilty
nuację stanowri. wydarwa!Ily od 1975 r. :r,ocznik ipt. ,,Klasa Robotnicza na
Śląsku", który różni się od poprzednika szerszym zasięgiem terytorialnym
(obejmuje cały Ś'ląsk), chronologicznym (uwzględnia się również wiek
XIX) i tematycZ'nym (1pu'blikuje się tu wylThiiki 1badań nie tyłko nad
ruchem :r;abo·1mticzym, ale i nad dziejami śląskiego proletariatu, jego
struktuTą, wairunkami życia i ipracy, położerniem ii rolą, rwallką i Tozwo
jem świadomości); rocznik •ten prowadzi systematyczną ,b.i.!bliograf:ię
!bieżącą ,opracowań na temat dziiejów klasy· Tolbobniczej na Ślą'Siku.

W „Studiach. Srpołeczno-Eiklonomicznych" - ser.U wydawniczej zapo
cząt'kowanej rw 1968 r. {dotąd ukazało się 6 1tomów) - iprezenruje się 
wyniki rbadawcze nad współczesną IIlam pro'blema·tyką demograficzną, 
str_ukturą :przemysłu, 'handlu, 1:ranspoll'tu !i. osardnicitwa ornz nad mode
lem TiOzrwoju społeczno-ekonomicznego województwa opolskiego. 

Historia współczesnych stosunków międzynarodowych ze szczegól
nym uwzględnien!i.em 1pr01hlematyki niemiecikiej dominuje !Ila łamach 
dwumiesięc�nika „'P.rzeg.ląd Stosunlków Międzyna1Todowych" ·(od 1974; 
poprzednie nazwy: ,,Biuletyn Niemcozrnarwczy" od 1967, ,,Biuletyn Na
ukowy Za�ładu S•trosunków Międzynarodowych" od 1972). 

Spośród wydawnictw, ukazujących się nieregulamie, wymienić tirzeba 
nadto studria i materiały „Ziemia Kozielslka" (dotąd 3 fomy), ,,Szlkice 
Kluczborskie" i „Szkice Nyskie", które publikują przyczynki do dziejów 
poszezególnych suibregionórw, dzięlki czemu w przy,szłości stworzyć można 
będzie na ich ibaz,ie nowoczesne monogrrafie. 

W niniej·szej iinf,o,rmacji pominięto pozycje dotyczące rozwoju kultu
ry, języika, literatury i histoó!'lii sztwk1i na Śląsku. I w tych dziedzinach 
Instytut Śląski posiada spory dordbe'k, kwalifiikujący się jednalk już do 
odrębnego omówienia. 

DIE GESCHICHTSFORSCHUNGEN 

DES SCHLESISCHEN INSTITUTS (INSTYTUT ŚLĄSKI) IN OPOLE 

Aus Anlass des zwanzigjahrigen Bestehens des Schlesischen Instituts in Opole 
bespricht der AutOT die Hauptrichtungen der in dieser wissenschaftlichen Anstalt 
gefilhrten Forschungen. In chronologischer Anordnung werden die wesentlichen 
Veroffentlichungen des Instituts prasentiert., Sie beziehen sich auf die Geschichte 
der polnischen Bevolkerung der schlesischen Region Opole, deren nationalen und 
sozialen Befreiungskampf. Verfasser dieser Publikationen sind sowohl am Institut 
beschaftigte Forsch&, als auch ein weiter Mitarbeiterkreis von auswarts. Dank 
diesem Umstand s1nd die Forschungen iiber die Geschichte von Śląsk Opolski 
relativ gut fortgeschritten. Im Artikel werden ferner die vom Institut heraus
gegebenen geschichtswissenschaftlichen Periodika vorgestellt. 




