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STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD DZIEJAMI GÓRNOŚLĄSKIEJ 
CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W OKRESIE 

MIĘDZYWOJENNYM I W LATACH OKUPACJI ffiTLEROWSKIE.J 

Badania nad dziejami górnośląskiej części województwa śląskiego, 
(obszar ten zwać będziemy skrótowo w dalszej części referatu Górnym 
Śląskiem) w okresie od zakończenia I wojny światowej aż po narodziny 
Polski Ludowej mają dość bogatą tradycję. Zapoczątkowano je w okre
sie międzywojennym, a fakt, że dotyczyły „żywej historii" określał� 
jak często zresztą, zarówno ich genezę, jak i weryfikowaną w dalszej 
perspektywie trafność tez i sądów. 

W pierwszym dziesięcioleciu historiografii Polski Ludowej znacznie 
osłabło zainteresowanie dziejami regionu w okresie międzywojennym. 
Wprawdzie w czasie Konferencji Śląskiej IH PAN (Wrocław, 28 VI-
1 VII 1953) w referacie opracowanym przez H. Zielińskiego, przy współ
udziale R. Ryszki, K. Laptera i J. Jukierwicza 1, problematykę tę po
dejmowano, jednak znamienne było koncentrowanie się wypowiedzi dy
skutantów na tematyce okresu powstań śląskich i plebiscytu, co 
odzwierciedlało panujące wówczas ·zainteresowanie historyków tym 
wycinkiem procesu historycznego. We wspomnianym dziesięcioleciu 
znaczne zainteresowanie wzbudzały też zagadnienia związane z dziejami 
Górnego Śląska w latach okupacji hitlerowskiej. Natomiast lata 1922-
1939 pozostawały poza głównym nurtem zainteresowań badawczych 
historyków. 

Rozwój badań historycznych nad interesującym nas okresem dzie
jów regionu rozpoczął się na dobre dopiero w r. 1957. Zadecydowało 
o tym wiele czynników, ale najistotniejszy wynikał ze stworzenia no
wych czy też odbudowania wcześniej już istniejących ośrodków badań
historycznych. Obok kadry badawczej skupionej wokół Uniwersytetu

1 H. Z ie 1 iński, Stanowisko międzynarodowego kapitału finansowego i ośTod

ków międzynarodowej reakcji oraz burżuazji poiskiej wobec Siąska w iatach 

1917-1945 (Konferencja Sląska IH PAN, Wrocław, 28 VI-Vll.1953, t. I[, Wro
cław 1954). 
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im. B. Bieruta i Zakładu Historii Sląska PAN we Wrocławiu systematyczne 
badania nad dziejami Śląska podjęli historycy Śląskiego Instytutu Nauko
wego w Katowicach oraz Instytutu Śląskiego w Opolu. Wcześniej już 
utworzone zostały Referaty Historii Partii przy instancjach wojewódz
kich PZPR. Spełniały one istotną rolę inicjatora oraz koordynatora wielu 
poczynań badawczych i popularyzatorskich. 

Upowszechnienie stosowania marksistowskiej metodologii jako in
strumentu poznania procesu dziejowego znacznie rozszerzyło zakres za
interesowań badawczych i prowadziło do podejmowania prób naukowego 
poznania wielu zjawisk, szczególnie charakterystycznych dla regionów 
wysoko uprzemysłowionych, w których stałymi komponentami sytuacji 
społecznej w epoce kapitalizmu były nabrzmiałe stosunki klasowe, 
a w odniesieniu do Górnego Śląska także skomplikowane problemy 
narodowościowe. Bogactwo problematyki, jaką z·awierała w sobie prze
szłość tej ziemi, zachęcało także historyków z ośrodków pozaśląskich 
do podejmowania badań nad dziejami tego regionu. 

Wymienione powyżej czynniki w poważnym stopniu przyczyniały 
się do intensyfikacji badań historycznych. Bez większej przesady 
można stwierdzić, że wiedza o przeszłości Śląska w okresie międzywo
jennym jest wynikiem wysiłku badawczego historyków dokonanego 
w ciągu ostatniego dwudziestolecia. 

W przeglądzie dorobku historiografii, który - rzecz oczywista -
nie może objąć ani wszystkich pozycji, ani też wątków tematycznych, 
jakie w nich pojawiały się, zamierzamy wskazać na najważniejsze -
naszym zdaniem - prace historyczne, odnoszące się do tej części Gór
nego Śląska, która przed I wojną światową wchodziła w skład rejencji 
opolskiej, a po powstaniach i plebiscycie stanowiła zasadniczą część ów
czesnego województwa śląskiego. Zgodnie z powszechnie przyjętą perio
dyzacją interesujący nas okres dziellmy na trzy podokresy: powstań 
śląskich i plebiscytu, II Rzeczypospolitej, okupacji hitlerowskiej. 

POWSTANIA SLĄSKIE I PLEB�YT 

Lata 1918-1922 stanowiły w dziejach Górnego Śląska przełomowy 
okres, stąd też od dawna przykuwały one zainteresowanie historyków 2. 

Jeśli w okresie międzywojennym eksponowano wyłącznie narodowo
wyzwoleńcze aspekty ruchów zbrojnych, to historiografia okresu PRL 
ukazała powstania śląskie w ich pełnym kolorycie, a jej zasadniczym 

2 Do tej pery wielokrotnie już opublikowano przeglądy badań historycz,nych 
tego okresu - zob. np.: T. J ę d r  u s  z c z  a k, Historiografia poŁsloo. o powstaniach 

śląskich (Najnowsze dzlieje Polski, Materiały i St.udia z ok!resu 1914---1939, t. I, 
Warszawa 1958, s. 5-34); J. Pr z e  wł o ck i, W. ·zieli ń s k i, Historiografia po
wstań śŁąskich (W pięćdziesiątą ,rocznicę powstań śląskich i .plebiscytu, pod red. 
H. Rechowicza, Katowice 1971, s. 299-338).
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sukcesem stało się ukazanie klasowych uwarunkowań aktywności spo
łeczeństwa górnośląskiego, wydobycie społecznowyzwoleńczych pier
wiastków w trzech śląskich powstaniach. Niewątpliwie wzajemne re
lacje między tymi dwoma nurtami - społeczno- i narodowowyzwoleń
czym - stanowiły oś dyskusji, jaka toczyła się początkowo wśród 
historyków. Symptomatyczną ilustracją przełamywania s'ię spojrzenia 
historyków na m'iejsce i rangę obu wątków w ogólnym obrazie lat 
1918-1922 mogą stanowić prace: K. Popiołka 3 oraz H. Zielińskiego 4. 
W ujęciu K. Popiołka powstania śląskie, w szczególności zaś trzecie, 
wyrażały wolę Górnoślązaków zjednoczenia z Polską, zatem były uko
ronowaniem procesu rozwoju życia narodowego tej dzielnicy. Natomiast 
H. Zieliński wychodząc z analizy stosunków klasowych na Górnym Ślą
sku, rozpatrując warunki życia proletariatu, proces jego dojrzewania
ideowego, różnorodne przejawy wystąpień klasowych, ukazywał walkę
robotniczego Śląska z ustrojem kapitalistycznym. W ocenie powstań
śląskich wyraźnie rozróżniał postawę mas ludowych, wysoko oceniając
ich patriotyzm i niezłomne dążenie do wyzwolenia narodowego, od po
stawy kierownictwa ruchu zbrojnego, polskich klas posiadających, które
próbowały nadać wystąpieniom mas ludowych charakter kontrrewolu
cyjny. Istotne znaczenie w tej dyskusji miała publikacja T. Jędrusz
czaka 5, w której autor naświetlił powstania Śląskie z innej perspek
tywy - poczynań przedstawicieli głównych partii politycznych i rządu
polskiego wobec Śląska, roli tych czynników w inspirowaniu, bądż
też - co zdarzało się znacznie częściej - hamowaniu tendencji do
zbrojnej walk'i o wyzwolenie Śląska. Praca T. Jędruszczaka wskazywała

na klasowe uwarunkowania polityki rządu polskiego, ale równocześnie
dowodziła bezzasadności niektórych ocen, szczególnie funkcjonujących
w publicystyce, przekreślających czy wręcz opacznie ujmujących za
angażowanie państwa polskiego w kwestii górnośląskiej s.

W latach 1946-1958 ukazały się też inne pozycje._ Wiele wysunię
tych wówczas tez ostało się do dnia dzisiejszego w historiografii, a wzbo
gacone nowymi dowodami stanowią obecnie cząstkę świadomości histo
rycznej naszego społeczeństwa. Odnosi się to przykładowo do społecz
nych źródeł wystąpień klasy robotniczej u schyłku I wojny światowej 
i w okresie przed I powstaniem śląskim, czy też do międzynarodowych 
uwarunkowań walki narodowowyzwoleńczej ludności Górnego śląska. 
Niektóre ze sformułowanych wówczas tez wywoływały sprzeciwy, które 

s K. Pop i o ł e ·k, Trzecie śląskie powstanie, Katowice 1946. 
' H. Z i e 1 i ń s k d, Położenie i walka górnośląskiego proletariatu w latach 

1918-1922, Warszawa 1957. 
s T. J ę d rus z cz a k, Poiityka Polski w sprawie Górnego Śląska 1918-1922, 

Warszawa 11958. 
6 Zob. np.: T. Sz af ar, Cień Targowicy nad Śląskiem, War�zawa 1955. 
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w toku dyskusji prowadziły do tworzenia nowego obrazu powstań ślą
skich 1. 

Próby pierwszego, szerokiego spojrzenia na problematykę dziejów 
Śląska w latach 1918-1922 dokonano przy okazji sesji naukowej zor
ganizowanej w 40-lecie III powstania śląskiego s. 

Referaty na sesję, liczne artykuły, opublikowane wówczas w perio
dykach naukowych, zwracały uwagę na nowe kręgi zagadnień. H. Zie
liński nświetlił implikacje wynikające z zaangażowania państwa pol
skiego w politykę wschodnią dla losów sprawy górnośląskiej, T. Jęd
ruszczak po raz pierwszy właściwie w histor'iografii podjął ułamkowo 
tylko znaną kwestię stosunku społeczeństwa polskiego do śląskiego 
ruchu narodowowyzwoleńczego, natomiast K. Popiołek ukazywał w ge
nezie III powstania śląskiego wzajemne uwarunkowania dążeń naro
dowych od elementów klasowego ruchu mas ludowych. W tym czasie 
już problematyka powstań śląskich znalazła się w zasięgu badań sporej 
grupy historyków wrocławskich, opolskich, warszawskich i katowickich. 
toteż w krótkim czasie pojawiły się liczne publikacje naukowe. Obok 
zapoczątkowanej w 1963 r. I tomem serii Źródeł do dziejów powstań 
śląskich o z dorobkiem lat sześćdziesiątych wymienić należy przede 
wszystkim monografię F. Hawranka 10, w której autor w sposób rze
czowy ustosunkował się do wcześniejszych dyskusji, a badając dynamikę 
rozwoju wpływów partii komunistycznej wskazał na pogłębiający się 
już od wiosny 1919 r. rozdźwięk między tendencjami społecznowyzw0-
leńczymi a dominującymi z każdym dniem dążnościami narodowowy
zwoleńczymi, decydującymi ostatecznie o obrazie wydarzeń na Górnym 
Śląsku, chociaż do końca nie brakowało w nim silnych elementów· ruchu 
klasowego. Istotną luką w wiedzy o powstaniach śląskich wypełniała 

7 F. R y s z k a, Radykalizm społeczny ludności Górnego Sląska na przełomie
lat 1918/1919 (Przegląd Zachodni, 1950, s. 7/8); H. Zie 1 iń s ki, Stanowisko mię

dzynarodowego kapitału ... ; K. La p t  e r, H. Z i elińs k i, Powstania Sląskie 
(Kwartalnik Historyczni, 1954, nr 1); K. P o p i o ł e k, Na marginesie artykułu 
K. Laptera i H. Zielińskiego pt. Powstania śląskie (Kwartalnik Historyczny, 1955,

nr 1);. T. J ę dr u s  z c z  a k, W sprawie drugiego powstania śląskiego (Kwartalnik

Historyczny, 1955, nr 4-5).
a Powstania śląskie. Materiały z sesji naukowej, zorganizowanej w 40 rocznicę 

III powstania śląskiego w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ka
towice, 13 i 14 VI 1961 r., pod red. K. Popiołka i H. Zielińskiego , Katowke Hl63. 

9 źródła do dziejów powstań śląskich, pod red. K. Popiołka, t. I: Październilc 
1918-styczeń 1920, cz. I, wybr. i opr. H. Zieliński, edyt. przyg. Z. Kolan kowski. 

z przedm. K. Popiołka, Wrocław 1963; t. II: Styczeń-grudzień, 1920, opr. T. Ję

druszczak i Z. Kolankowski, Wr-0cław 19-70; t. III, cz. I: Styczeń-maj 1921, opr. 
J. Przewłocki i W. Zieliński, Wrocław 1974.

10 F. H a wr a n e k, Ruch komunistyczny na Górnym Sląsku. w latach 1918-
1921, Wrocław 1966. 
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też publikacja J. Przewłockiego 11• Ukazywała ona rolę czynników mię
dzynarodowych w rozwiązywaniu kwestii państwowej przynależności 
Górnego Śląska, stosunek poszczególnych państw alianckich do ruchu 
zbrojnego, a także działania polskie w tej kwestii na forum międzyna
rodowym. 

Półwiecze powstań śląskich ponownie zmobilizowało historyków do 
znacznego wysiłku badawczego. Jego efektem była m. in. obszerna mo
notematyczna publikacja Śląskiego Instytutu Naukowego 12. Ujmowała 
ona wieloaspektowo problematykę wydarzeń z lat 1918-1922 na Gór
nym Śląsku, przedstawiała postawę powstańców śląskich w kampanii 
wrześniowej i ich losy w latach okupacji hitleroy.rskiej oraz inne wątki 
tematu powstańczego. 

W 1971 r. wiele ośrodków naukowych zorganizowało sesje naukowe 
o problematyce powstańczej. Z ważniejszych· należy wymienić sesję
"zorganizowaną wspólnie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, śląski
Instytut Naukowy w Katowicach i Instytut Śląski w Opolu w dniach
26-27 IV 1971 r. w Katowicach i Opolu oraz sesję Instytutu Historii
Uniwersytetu Wrocławskiego i Towarzystwo Miłośników Wrocławia
w dniu 19 V 1971 r. we Wrocławiu. W czasie obrad obu tych sesji
przedstawiono referaty znacznie wzbogacające wiedzę o powstaniach
śląskich, przy czym - najogólniej charakteryzując - traktowano je jut
nie w skali wydarzenia regionalnego, ale w łańcuchu wydarzeń, które
decydowały o kształcie odrodzonego państwa polskiego i stawały się
elementem świadomości politycznej społeczeństwa. Dorobek obu sesji
udąstępniono społeczeństwu w formie publikacji 13. 

Już po obchodach pięćdziesięciolecia powstań śląskich ukazało się

kilka dalszych publikacji, które podejmowały problematykę dziejów re
gionu w latach 1918-1922. Były to m. in. prace K. Brożka, E. Kleina, 
W. Lesiuka, W. Zielińskiego 14

. Przed dwoma laty na półkach księgar
skich ukazała się obszerna, niezwykle staranna pod względem edytor
skin;, monografia W. Ryżewskiego 15

. Trudno przecenić jej znaczenie,

11 J. Pr z e  w l o c k i, Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. 

na Górnym Sląsku w latach )920-1922, Wrocław 1970. 
u W pięćdziesiątą rocznicę powstań śląskich i plebiscytu, pod 11ed. H. Recho

wicza, Kar.owice 1971. 
i3 Pięćdziesięciolecie powstań śląskich, pod red. F. Hawr an'ka i w. Zieliń,skiego. 

Katowice 1973; ,,Sobótka", 1972, nr •1. 
' 

14 K. Br o ż e k, Polska służba medyczna w powstaniach śląskich i plebiscycie 
1918-1922, Katowice 1973; E. Kle i n, Rada Ludowa we Wrocławiu. Centralna 
Rada Ludowa dla Prowincij Sląskiej, Warszawa 11976; W. Les i u k, Rady robot
nicze, żołnierskie, chłopskie i ludowe w rejencji opolskiej w latach 1918-1919� 

Opole 1973; W. Zie I iński, Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa na 

Górnym Sląsku, Wrocław 1972. 
15 W. Ryże ws ki, Trzecie powstanie śląskie 1921. Geneza i przebieg działań:

bojowych, Warszawa 1977. 
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jest to bowiem publikacja całościowo ukazująca na podstawie gruntow
nie przebadanego materiału źródłowego wysiłek militarny Górnośląza
ków w powstaniu, otwierającym drogę do zjednoczenia z Polską. 

Jeśli do tej pory próbowaliśmy wskazać na najważniejsze publikacje 
.dotyczące okresu powstań, czyniąc to w ujęciu c:_hronologicznym, aby 
wskazać momenty inspirujące historyków do podejmowania tej pro
blematyki, a zarazem ukazać jak narastała wiedza o tym okresie, to 
,obecnie podejmujemy próbę prześledzenia głównych wątków tematycz
nych historiografii powstań śląskich i plebiscytu. 

Sytuacja na Górnym Śląsku w latach 1918-1922 kształtowała się 
pod wpływem wielu czynników; wynikała z długotrwałego procesu 
rozwoju świadomości narodowej i klasowej, przy czym decydujące 
w tym zakresie znaczenie miały lata I wojny światowej oraz wydarze
nia, jakie rozgrywały się w Europie środkowo-wschodniej, zapocząt
kowane rewolucyjnymi wystąpieniami proletariatu rosyjskiego w r. 1917, 
:za którego przykładem w najbliższych latach poszły masy robotnicze 
na ziemiach polskich, w Niemczech, Austro-Węgrzech. Rozpad dotych
czas trwałego, jak mogło wydawać się jeszcze przed kilku laty, systemu 
politycznego i powstanie niepodległego państwa polskiego wyzwoliło 
olbrzymi ładunek aktywności społecznej mieszkańców Górnego śląska 1s. 

Stałym komponentem czynników sprawczych w wydarzeniach gór
nośląskich lat 1918-1922 było zainteresowanie losami tej ziemi nie 
-tylko państw bezpośrednio zaangażowanych w walkę o pozyskanie spor-. 
nego terytorium i nie tylko zwycięskich mocarstw alianckich, lecz 
także międzynarodowego kapitału, dążącego do nadania tej ziemi ta
kiego statusu prawnego, który umożliwiałby pełną eksploatację jej 
bogactw i ludzi. Przetargi wokół sprawy górnośląskiej na forum mię-

dzynarodowym niejednokrotnie, przykładowo w 1919, ale też 
i w 1921 r., należały do pierwszorzędnych czynników inspirujących 
masy górnośląskie do zbrojnej walki o wyzwolenie narodowe 11. 

Powojenny okres dziejów Górnego Śląska - wzniesienie fali rewo
lucyjnej na przełomie lat 1918 i 1919 - znalazł obszerne odbicie 

w historiografii. Dość tu przykładowo wymienić prace H. Zielińskiego, 

15 H. Z i e I ,iński, Położenie i walka ... , H. R e  c ho w i ,c z, Znaczenie odzy
.ska.nia przez Polskę niepodległości w 1918 roku dla Górnego Sląska (Zar anie ślą

skie, 1968, z. l); Odgłosy 1917 roku w Zagłębi-u Dąbrowskim, Częstochowie i Slą
.sk-u, pod red. H. Rechowicza , Katowice 1967. 

17 K. S m o g or ze wski, Sprawa Górnego Sląska na konferencji pokojowej 
.w Paryżu 1919 r., Katowice 1955; H. Zi eli ńsk i, Stanowisko międzynarodowego 
.kapitał-u ... ; te n że, La ą-uestion de l'Etat independant de Haute Silesie apres la 
_premiere ąuerre mondiale 1919-1921 (Acta Poloniae Historica, t. IV, W-arszawa 
1961); Pr ze wł o ck i, Międzysojusznicza Komisja ... ; te n że, Francuskie zainte
-:resowania Górnym Sląskiem, Ka�owice 19W. 
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W. Schumanna czy też F. Hawranka 1s. Jednakże i ten wycinek powo
jennych dziejów Śląska, wielokrotnie i dogłębnie penetrowany przez
historyków, kryje niewyjaśnione kwestie. Przede wszystkim posiadamy
statyczne obrazy warunków materialnego bytu mieszkańców Górnego
Śląska, natomiast h�storiografia nie odpowiada na pytanie, w jakim stop
niu ulegały one zmianom, a pytanie to odnieść można nie tylko do 
wspomnianego, przełomowego roku, ale też do całego okresu powstań
śląskich. Wszechstronnie naświetlono genezę I powstania i jego prze
bieg, skrzętnie też zebrano informacje, na podstawie których nakre
ślono obraz działań zbrojnych. W poznanie ostatniego z wymienionych
aspektów I powstania istotny wkład wniosły publikacje przedwojenne,
powojenne wzbogaciły tylko zarysowany wcześniej obraz, nie doko
nując w nim jednak zasadniczych korektur 19.

Jeśli spojrzeć na wydarzenia rozgrywające się na Górnym Śląsku 
w ciągu pierwszego roku po zakończeniu wojny, na masowosc wystą
pień proletariackich, ich częstotliwość i uporczywość, to  nie sposób 
poniechać refleksji co do zbyt wąskiego, regionalnego ich traktowa
nia w ogólnym dorobku naszej historiografii. Wprawdzie ostatnimi 
cząsy problematykę powstań śląskich, podobnie jak w ogóle nowszych 
dziejów Śląska, terytorium usytuowanego na styku trzech sąsiadują
cych narodów, ujmuje się coraz częściej w kontekście szerszych, mię
dzynarodowych uwarunkowań 20, t_o jednak - jak wydaje się - nie
zdołaliśmy wpisać wydarzeń owego przełomowego roku w panoramę 
ogólnych, rewolucyjnych l narodowowyzwoleńczych ruchów w Europie 
po I wojnie światowej. I powstanie śląskie wywołało spontaniczny ruch 
solidarności całego narodu polskiego dla walczących Górnoślązaków. 
Poparcie to przybierało różnorakie formy i odegrało istotną rolę w pro-

ie Żródła do dziejów powstań śląskich, t. I; Rys z k a, Radykalizm społecz
nym ... ; W. Schum an n, Oberschlesien 1918/1919. Vom gemeinsamen Kampf 
<leutscher and polnischer Arbeiter, Berlin 1961; Ha w r a n ek, Ruch komunistycz
ny ... ; Les i u k, Rady ... ; H. Z i ,e 1 i ń ski, Położenie i walka ... 

19 I. Ludy g a - Lask o w ski, Materiały do historii powstań górnośląskich 
1919-1920, t. I, Katowice 1925; J. Grze g o rzek, Pierwsze powstanie śląskie 1919 

roku w zarysie, Katowice 1935; E. K r  z o sk a, Przebieg działań wojennych w I 
powstaniu. śląskim (Zaranie Sląskie, 1959, z. 3); H. Z<i e•l i ński,, Węzłowa proble
matyka I powstania śląskiego w świetle nowych dokumentów (Zaranie ślą,skie, 
1981, z. la); J. Wy g l end a, Plebiscyt i powstania śląskie, Opole 1966; J. Pr ze
wł o c'k-i, Pierwsze powstanie śląski'e, Katowice 1969; M. Wr: z os e k, Powstania 
:śląskie 1919-1921, Zarys działań bojowych, Warsz,awa 197'1. 

20 Zob. np .: H. Z i e li ń tS ki, Miejsce i rola Sląska w Europie środkowej 
·w XIX i XX w. Próba syntetycznego spojrzenia (.Sobótka, 1971„ nr 4); A. Br o

·z e �' Ziemie śląskie byłego pogranicza prusko-austriackiego w stosunkach polsko
-niemiecko-czechosłowackich (1919-1922) 1(Studia Śląskie, Seria Nowa, t. X[X);
ie n że, Miejsce ziem śląskich w polityce środkowoeuropejskiej po I wojnie świa
towej (1918-1921) (Dzieje Najnow5ze, 1970, nr 1). 
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ces'ie integracji tej dzielnicy z innymi ziemiami polskimi. Problemy 
te, z początku prawie nie dostrzegane w historiografii, mają już dość
bogatą literaturę, ujmującą zarówno działalność różnorakich organizacji 
pomocy dla Sląska, jak i stosunek partii politycznych oraz społeczeń
stwa do wydarzeń na Górnym Śląsku 21. 

Problematyką plebiscytu i II powstania śląskiego zajmowali się
autorzy głównych opracowań monograficznych. Poświęcono jej też. 
szereg odrębnych artykułów. W literaturze tej zdecydowanie eksponuje
się kwestie polityczne. Polityka wschodnia rządu polskiego a· sytuacja 
na obszarze plebiscytowym, przygotowania organizacyjne do plebiscytu, 
walka o równouprawnienie ludności polskiej, działalność aliantóWi na. 
obszarze plebiscytowym - to cząstka kompleksu zagadnień, warunku
jących wybuch II powstania śląskiego, określającego zarazem sytuację 
tuż przed plebiscytem 22• W kręgu tej problematyki mieści się też roz-· 
wój życia politycznego, związany z działalnością partii politycznych, 
wprawdzie powstałych już wcześniej, ale które dopiero w okresie
przedplebiscytowym znacznie wzmogły swą działalność. Wiedza nasza 
o tej problematyce jest ogólnte bogata, brakuje natomiast obszerniejszych_
opracowań poświęconych poszczególnym partiom politycznym. N ajko
rzystni'ej w tym względzie przedstawia się dorobek dotyczący partii
komunistycznej 23, natomiast ugrupowaniom narodowym i partiom re
formistycznym działającym w ruchu robotniczym poświęcono znacznie
mniej miejsca 24• Czy jest to problem zasługujący na to, ab.y upomi
nać się o jego opracowanie, skoro powszechnie znana jest solidarność
obozu polskiego w latach powstań? Wydaje się, że tak, albowiem.
w kontynuacji procesów sprzed I wojny światowej, kiedy to życie po-·

21 T . J ę dr us z c z  a k, Stosunek społeczeństwa polskiego do III powstania 
śląskiego (3V-5VII 1921) (Powsta nia śl ąskie, Kat owice 1963); W. Zi eli ńs ki, 

Stosunek społeczeństwa polskiego do powstań i plebiscytu na Górnym śląsku 
1919-1921, Kat ow.ice 1968; M. Cz a p  I i ńs k i, T. Ku ,1 a k, Powstania śląskie· 
w polskiej opinii publicznej (Sobótk a, 1972, nr 1) . 

22 R. Lu t ma n, Plebiscyt górnośląski (Straiinic a Zachodni a, 1931, z. 3); C. Be

re zow s ki, Komisja Międzysojusznicza Rządu i Plebiscytu Górnego Śląska i jej

działalność w świef!le prawa publicznego, Wars zaw a 11925; H. Zi e 1 i ńs k i, Sprawa 
Śląska a ekspansja polska na wschód na tle sytuacji międzynarodowej (P-0wst a
ni a śląskie, Katowice 1963); W. K a r  u g a, Organizacja Polskiego Komisariatu Ple
biscytowego dla Górnego Śląska, Opole 1966; T. Mu si o ł, Strajki szkolne na. 
Górnym Śląsku w latach 1906 i 1920, Wars zaw a 1970; J. Pr ze wł o ck i, Między-

sojusznicza Komisja... 

23 H a wr a n ek, Ruch komunistyczny ... , Organizacje komunistyczne na Gór
nym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 1918-1922. Materiały źródłowe, zebr. 

i opr ac . M. Antonów, H. Rechowicz, J. S och anik, Katowice 1958 . 

24 J. Kę p,s ki, Polska Partia Socjalistyczna na Śląsku w latach 1918-1922' 
(W Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym $Iąsku u p rogu i na początku niiepod:�g

lości (1918-1922), pod red. H. Rechowicza, Katowice 1968); J. Pr ze w ło ck t Na
rodowa Partia Robotnicza na Górnym śiąsku w latach 1918-1922 (tamże). 

' 
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lityczne ludności Górnego Śląska integrowało się na płaszczyźnie ideo
wej z głównymi nurtami politycznymi, funkcjonującymi w innych 
zaborach, w latach powojennych dokonywało się stopniowo organiza
cyjne zespalanie śląskich emanacji politycznych z. partiami ogólnopol
skimi. Bez analizy ideowej i organizacyjnej działalności poszczególnych 
partii w okresie plebiscytu trudno mówić o stworzeniu przesłanek do 
-Opracowania syntezy życia politycznego w województwie śląskim. 

W ostatnim wycinku interesującego nas podokresu dominuje pro
blematyka III powstania śląskiego, rozgrywek wokół decyzji o podziale 
Górnego Śląska i wreszcie kwestia zmiany suwerenności części tego 
obszaru. Kwestie te, zwłaszcza III powstanie śląskie, posiadają nader 
obfitą literaturę, która nawet stała się przedmiotem odrębnego arty
kułu 25• Do tego kręgu problemowego odnosi się spora grupa prac n� 
poły o charakterze wspomnieniowym, których autorzy zajmowali się 
głównie militarnymi aspektami III powstan.ia 2s. Geneza i przebieg 
walki zbrojnej w 19�!< r. znalazła odbicie m. in .. w pracach K. Po
piołka 21, M. Wrzoska 2s, � ostatnio - jak to już stwierdziliśmy -
w pracy W. Ryżewskiego. W kilku rozdziałach swej pracy autor ten 
obszernie przedstawił siły zbrojne walczących stron, przebieg działań 
ofensywnych na poszczególnych frontach, działania obronne w końco
wej fazie powstania. Społeczne aspekty tego okresu przedstawiają także 
wymieniane już prace H. Zielińskiego, T. Jędruszczaka, F. Hawranka. 

Losy sprawy górnośląskiej na forum międzynarodowym w końcowej 
fazie rozgrywki o przynależność państwową tego obszaru przedsta
wiano m. in. w książce J. Przewłockiego oraz w artykułach F, Ryszki,

Z. Kołodziejczyka czy też H. Korczyka 29. Wreszc'ie końcowa faza

2s J. P r  z e  w ł  o ck i, Historiografia polska o III powstaniu śląskim (Sobótka,
19712, nr 1). 

26 M. M i el ż y ń s ki, Wspomnienia i przyczynki do historii III powstania
górnośląskiego, Katowice 1931; O wolność śląska. W dziesięciolecie III powstania
1921-1931, Katowice 193.l; S. S r o k  o w s ki, Wspomnienia z trzeciego powstania 
górnośląskiego, Poznań 1�26; J. Ludy g a - L as ko w s ki, Zarys historii trzech
powstań śląskich 1919, 1920, 1921, Warsz awa 1973. 

t7 Zob. np . K. Po p i o ł e k, Geneza III powstania śląskiego (Powstania śląskie, 
Kat.owi ce 1963); t e n  że, Trzecie śląskie powstanie, Katowice 11946. 

28 M. ·wr z o s  e k, Powstania śląskie 1919-1921. Zarys działań bojowych, War
szaw a 1971. 

29 Pr z e w ł  o c k :i, Międzysojusznicza Komisja ... ; t e n ż e, Stoswn.ek mocarstw 
zachodnich do zagadnienia przynależności państwowej Górnego Śląska (1918-1922) 
(W pięćdziesiątą rocznicę ... ); F. Rys z 'k a, Kulisy decyzji w sprawie Śląska 

w r. 1921 (Kw art alnik Historyczny, 1953, nr 1); Z. Koło d z i ejc zyk, Rola Włoch

w podziale Górnego Śląska (Zaranie Sląskie, 1961,, z. la); H. Korczyk, Sprawa 
górnośląska w polityce mocarstw sprzymierzonych w drugiej połowie 1921 r. 
(VII 1921-X 1921) (Studia � m ateri ały z dziejów Sląska, pod red. K. Popiołka, 
t. V, Wrocł aw 1962).
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okresu powstań śląskich, przełom lat 1921-1922, znalazła naświetlenie 
w niedawno opublikowanej pracy E. Długajczyka 30, 

Historiografia okresu powstań i plebiscytu jest nader bogata. Obok 
klikudziesięciu opracowań monograficznych jest już chyba kilkaset 
artykułów rozsianych po periodykach naukowych. Wiele z tych arty
kułów ma charakter przyczynkowy, a nawet wtórny wobec podstawo
wych monografii, tak pod względem bazy źródłowej, jak i wniosków 
badawczych. 

Mnogość opracowań z zakresu problematyki. powstań śląskich do
wodzi żywotności zainteresowań tym okresem, zapewne najdokładniej 
przebadanym przez historyków. Fascynacja przełomowymi wydarze
niami, bohaterstwem Górnoślązaków walczących o wyzwolenie naro
dowe przykuwała uwagę do kręgu spraw wynikających z dominującego 
- w ostatecznym rozrachunku - nurtu procesu historycznego, pro
blemów walki o zjednoczenie z Polską. Na marginesie natomiast po
zostało wiele innych, istotnych kwestii, a wśród nich ta, która w kal
kulacjach wielu polityków stanowiła w pierwszym rzędzie o wartości
tej ziemi - życie gospodarcze. Informacje z tego zakresu znajdują się
we wspomnianych już głównych opracowaniach tego okresu, nadto
w pracach F. Ryszki i J. Popkiewicza, Z. Landaua i J. Tomaszewskie
go 31, liczne też są źródła drukowane, które mogą stanowić zasadniczą
podstawę do monograficznego opracowania.

Literatura historyczna naświetliła różnorakie formy aktywności 
społeczno-politycznej klasy robotniczej w tym okresie, jednak chyba 
mniej już wiemy o samej klasie robotniczej, jej strukturze wewnętrz
nej, przeobrażeniach itd. 

Problematyką powstań i plebiscytu nader żywo interesowała się 
historiografia niemiecka, przede wszystkim zaś publicystyka. Zdecy
dowana większość publikacji z tego zakresu miała charakter przyczyn
ków okolicznościowo-wspomnieniowych, których głównym celem 
było podtrzymywanie tezy o „krwawiącej. granicy". Szowinistyczny 
punkt widzenia autorów tych publikacji nader wyraźnie przejawiał się 
w traktowaniu zbrojnego ruchu narodowowyzwoleńczego jako knowań 
państwa polskiego, prowadzonych wbrew woli ogółu Górnoślązaków. 
Tradycje nacjonalistycznego ujmowania problematyki powstań kon
tynuowane są przez historyków zachodnioniemieckich. Zgoła inne po
dejście do tych zagadnień prezentuje historiografia NRD, czego naj-

so E. Dług aj c z y k, Górny Śląsk po powstaniach i plebiscycie, Ka<towice

197'7. 
s1 Zob. np.: J. Popki ew i cz, F. Rys z ka, Przemysł ciężki Górnego śląska 

w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939). Studium historyczno-gospodar
cze, Opole 1959; z. Land a u, J. Tom as ze wski, Gospodarka Polski między
wojennej, t. I: 1918-1923; Warszawa 1967. 
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lepszym dowodem jest cytowana praca W. Schumanna, wysoko oce
niana ze względu na wartości merytoryczne i metodologiczne przez: 
historyków polskich. 

Bliższe charakteryzowanie niemieckiej, tradycyjnej historiografii 
wydaje nam się zbędne; badacze polscy na ogół doceniają i wykorzy
stują o�reślone walory faktograficzne, jakie ta historiografia zawierała� 
nie do przyjęcia natomiast jest jej sposób interpretowania podstawo
wych zjawisk interesującego nas okresu, który też generalnie określa 
jej wartość. 

W związku z powyższymi stwierdzeniami nasuwa się konkretny 
postulat badawc�y: do tej pory historycy polscy zajmowali się głównie 
problemami, wynikającymi - tak to umowne określamy - z zaanga
żowania strony polskiej w walce o przynależność państwową Górnego 
Śląska. Działania niemieckie znalazły znacznie słabsze odbicie; podej
mowane są właściwie tylko przez historyków wrocławskich (F. Biały, 
K. Fiedor, E. Klein, T. Kulak, Z. Surman), częściowo uwzględniane
były przez T. Jędruszczaka, W. Lesiuka, a wcześniej - w okresie
międzywojennym - przez S. Baczyńskiego. Na celowość tych badań
wskazuje już choćby artykuł F. H. Gentzena a2, ukazujący kształtowa
nie się właśnie w latach powstań niemieckich koncepcji życia organi
zacyjnego mniejszości.

OKRES II RZECZYPOSPOLITEJ 

Podział Górnego Śląska i przejęcie przez państwo polskie wschod
niej części dawnego obszaru plebiscytowego przyniosły rozległe kon
sekwencje zarówno w płaszczyźnie społeczno-politycznej, jak 'i gospo
darczej. W granicach utworzonego wówczas województwa śląskiego 
znalazła się liczna mniejszość niemiecka, w znacznym stopniu rekru
tująca się spośród klas posiadających, bądź też zajmująca bardziej 
uprzywilejowane stanowisko w hierarchii społecznej, aniżeli przeciętny 
mieszkaniec narodowości polskiej. Górnośląska część województwa ślą
skiego stanowiła obszar silnie zindustrializowany, przy czym w pro
dukcji przemysłowej istotną rolę odgrywało przetwórstwo, wiążące 
w całość podzielony między dwa państwa okręg. Warunki zapewnienia 
jedności gospodarczej dla całego tego obszaru, a także ochronę praw 
mniejszości narodowych gwarantowała konwencja genewska zawarta 
15 V 1922 r. Województwo śląskie posiadało w obrębie państwa pol-

·skiego autonomię, co stwarzało możliwości odmiennego kształtowania
na tym terenie wielu istotnych kwestii.

32 F. H. Ge n t ze n, Rola rządu niemieckiego tW dziele budqwy niemieckich

organizacji mniejszościowych na terenach zwróconych Polsce (1919-1922) (Najnow

sze Dzieje Pols�i 19il.4-1939, t. X, 1966). 
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W życiu społecznym wschodniej części Górnego Sląska w okresie 
międzywojennym w porównaniu z poprzednimi latami nastąpiła za
.sadnicza zmiana: nader ostra do tej pory, angażująca ogół społeczeństwa 
walka narodowościowa nie miała już tak otwartego, bezwzględnie 
.antagonistycznego charakteru, ale nadal tkwiła podskórnie, zaostrzając 
się okresowo w zależności od różnych czynników, skutkiem czego nie
jednokrotnie pojawiała się znów jako pierwszoplanowy problem. Na 
-0gół jednak do rangi tej urastała walka klasowa, położenie bowiem
proletariatu czy to w latach powojennej recesji gospodarczej, czy
w dobie kryzysu było szczególnie ciężkie i nawet w okresach prosperity
nie rozwiązano wielu palących problemów społecznych. O natężeniu
walki klasowej decydowały też nowe elementy świadomości proleta
riatu, które stwarzały przesłanki do trwałej działalności rewolucyjnego
nurtu w ruchu robotniczym.

Zjednoczenie części Górnego Sląska z Polską znacznie zdynamizowało 
procesy integracji na wielorakich płaszczyznach - narodowej, kultural
nej, gospodarczej. 

Już w okresie międzywojennym opublikowano wiele prac na temat 
kształtowania się aparatu państwowego i administracji samorządowej 
na Górnym Sląsku. Wartość tych prac jest ograniczona, mają one naj
częściej charakter okolicznościowy, nacechowane są apologetyką wzglę
.dem panującej sanacji, niemniej jednak dają znaczną sumę faktów 
· o kształtowaniu się polskich instytucji w województwie śląskim .
. Znacznie korzystniej przedstawia się stan badań nad autonomią śląską,
jej zakresem i funkcjonowaniem. Pierwsze prace z tego zakresu, po
wstałe także w okresie międzywojennym, ujmowały te problemy pod
"kątem prawnym. Wymienić tu należy prace K. Wolnego, W. Dąbrow
.skiego i J. Kokota ss. Politycznymi aspektami funkcjonowania auto
nomii śląskiej, przede wszystkim zaś dziejami Sejmu Sląskiego, który
.stanowił jej naczelny atrybut, zajął się H. Rechowicz. Jego monografia
.stanowi podstawową pozycję do poznania międzywojennych dziejów
-Górnego Sląska S4. Autor, obok przeglądu wydarzeń z zakresu życia
społeczno-polieycznego, przedstawił w niej działalność głównych sił
politycznych, reprezentowanych na forum parlamentu śląskiego, w tym
też wiele miejsca poświęcając mniejszości niemieckiej, niemieckim par
tiom politycznym i roli, jaką one odgrywały w Sejmie. Jako jeden z za-
sadniczych tematów pojawia się w pracy walka stronnictw opozycyj
nych z sanacją.

83 K.' W o I n y, Geneza statutu autonomicznego Województwa Sląskiego (Głos 
Pr awników Sląskich, 1937, nr 1); w. D ą br ows k i, Autonomia województwa ślą
skiego. Studium prawnicze, Warszawa 1927; J. Kok ot, Zakres działania woje
wództwa śląskiego jako jednostki samorządu terytorialnego, Katowice 1939. 

" H. Rec ho wi cz, Sejm Sląski, 1922-1939, wyd. I, Katowice 1965; wyd. II 

.zmien. i rozs z., Katowice 1971. 
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Istotnym aktem, normującym porządek prawny, a zarazem określa
jącym sytuację społeczną była konwencja genewska. Zrozumiałe za
tem zainteresowanie piśmiennictwa jej postanowieniami i ich realizacją. 
Znalazło to .odbicie w licznych publikacjach autorów polskich, jak np. 
A. Szczepańskiego, M. S. Korowicza, S. Komara 35. Dowodem zainte
resowań międzynarodowej opinii sytuacją na Górnym śląsku były opra
cowania autorów pochodzenia anglosaskiego poświęcone w całości bądź
w dużej części konwencji aa.

Znaczenie Górnego Śląska w organizmie gospodarczym państwowo
ści polskiej określał przede wszystkim przemysł górniczo-hutniczy. 
Problematyce tej poświęcili swą obszerną i pionierską publikację 
J. Popkiewicz i F. Ryszka 37. Praca tych autorów przedstawia w ujęciu
historyczno-ekonomicznym zagadnienia rozwoju podstawowych gałęzi
gospodarki, procesy koncentracji produkcji i kapitału, rolę kapitałów
obcych, procesy integracji gospodarki regionu z ogólnokrajową, wresz
cie też dążenia władz polskich do etatyzacji głównych dziedzin życia
gospodarczego. Obok tych zagadnień w monografii zawarto liczne in
formacje dotyczące społecznego tła funkcjonowania organizmu gospo
darczego, a więc na temat klasy robotniczej, jej struktury i położenia,
wydajności, zarobków itd. Praca Popkiewicza i Ryszki orientuje też ·
czytelnika w kierunkach zbytu, wewnętrznych i zagranicznych, pro-·
dukcji górnośląskiej, a zatem sytuuje gospodarkę tego regionu w znacz
nie szerszej, międzynarodowej panoramie produkcji i wymiany han
dlowej.

Publikacje, H. Rechowicza o Sejmie Śląskim, J. Popkiewicza 
i F. Ryszki o gospodarce, a także wskazane pozycje dotyczące kon
wencji genewskiej uważalibyśmy za fundamentalny wkład w rozwój 
dorobku historiografii o międzywojennych dziejach Górnego Sląska: 
Dwie pierwsze pozycje ukazały się już dość dawno; wobec ówczesnego 
zaawansowania prac badawczych nad okresem międzywojennym, braku 
analitycznych opracowań, zakreślały krąg problemowy w historycznym 
ujęciu poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego i wska
zywały konkretne postulaty badawcze. 

Struktura narodowościowa Górnego Śląska w poważnym stopniu 
określała kształtowanie się wielu procesów społeczno-politycznych 

ss A. S z c z ep a ń s ki, Górny Śląsk w świetle wykonania Konwencji Genew
skiej, Warszawa 1929; M. S. K o r  o w i c z, Górnośląska ochrona mniejszości 1922-

1937 na tle stosunków narodowościowych, Katowice 1938; S. Kom a r, Górnośląska 
Konwencja Genewska pomiędzy Polską a Niemcami 1922-1937, Katowice 1937. 

ao D. K •a e c k en b e ,e c k, The International Experiment of Upper Silesia.

A Study in the Working of the Upper Siiesian Settlement 1922-1937, London
New York-Toronto 1942; W. J. Rose, The Drama of Upper Silesia. A Regional 

Study, London 1.936. 
s1 P o p k i e w i c z, R y s z k a, op. cit.

4 - Sobótka 2/79 
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w tym regionie w okresie międzywojennym. Dla zasadniczej częsc1 
mieszkańców· zjednoczenie ich ziemi z Polską oznaczało możliwość 
swobodnego kultywowania wartości narodowych, otwierało perspek
tywę awansu kulturalnego, zapewne ograniczonego klasową polityką 
państwa, możliwości te stały się także udziałem grup ludności ,o nie
pełnej ,świadomości narodowej, które w państwie polskim objęte zo
stały - poprzez szkołę, wojsko, instytuje państwowe, udział w życiu 
publicznym - przyśpieszonymi tendencjami integracyjnymi. Procesy 
integracyjne nie wzbudzały przez dłuższy czas zainteresowania histo
ryków, traktowano je - zdaje się - jako oczywiste. Praca J. Żarnow
skiego, a następnie podjęcie tej problemątykl w czasie obrad XI Po
wszechnego Zjazdu Historyków Polskich (Toruń, wrzes1en 1974) 
unaoczniły potrzebę podjęcia badań nad tą problematyką 38, Jeśli pa
trzeć w sposób wąski na tę problematykę, to należałoby stwierdzić 
brak poważniejszych prac w tym zakresie w odniesieniu do Górnego 
Śląska. Ale przecież każda praca ujmująca zagadnienia polityczne, go
spodarcze czy kultural!J.e regionu na szerszym tle stanowiła odpowiedź 
na pytanie co do procesów zrastania się Górnego Śląska z innymi zie-
miami polskimi. 

Dla niemieckiej ludności zjednoczenie części obszaru plebiscytowego 
z Polską oznaczało diametralną zmianę jej sytuacji; z dotychczasowej 
pozycji przedstawicieli narodu panującego politycznie i ekonomicznie 
ludność ta spadała do rangi mniejszości narodowej, jednak pozycja 
ekonomiczna mniejszości czyniła zeń czynnik o szerokich możliwościach 
działania, niejednokrotnie rekompensujący, nawet z nadwyżką, osła
bienie jej pozycji politycznej. Mniejszość chroniona była przepisami 
konwencji genewskiej, usankcjonowanymi przez czynniki międzynaro
dowe. Niemieckie przedstawicielstwa polityczne czy nawet indywi
dualne osoby niejednokrotnie uciekały się do opieki międzynarodo
wych organów wobec prawdziwych bądź też urojonych krzywd 
wyrządzonych im przez władze polskie. Ten element, a także nara
stanie niemieckiej propagandy rewizjonistycznej decydowały, że pro
blem górnośląski pojawiał się nader często w obradach dyplomatów 
europejskich. Zagadnieniami tymi zajmowali się głównie J. Krasuski, 
pod kątem stosunków międzypaństwowych, i J. Przewłocki, ze szczegól
nym uwzględnieniem spraw regionu 39. , 

38 J. żar n owski, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospoiitej 1918-1939, War
szawa 1973; Drogi integracji społeczeństwa w Poisce XIX-XX w., pod red. H. Zie

lińskiego, Wrocław 1976. 
ag J. Kr asus ki, Stosunki polsko-niemieckie 1919-1925, Poznań 1962; te ,n że, 

Stosunki polsko-niemieckie 1926-1933, Poznań 1'964; te n że, Stosunki polsko-nie
mieckie 1919-1932, wyd. II zmien. Poznań 1975; J. Pr ze wł o ck i, Mocarstwa 

zachodnioeuropejskie wobec problemów i wydarzeń górnośląskich na początku lat 
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W piśmiennictwie politycznym i historycznym wielokrotnie podno
szono problem liczebności mniejszości niemieckiej, przy czym stwier-· 
dzić należy, że w literaturze polskiej - poza nielicznymi wyjątkami 
- traktowano to zagadnienie nader rzetelnie 40. Niejednokrotnie po
stulowano też podjęcie dalszych badań w tym zakresie przy użyciu
bardziej precyzyjnych instrumentów poznawczych 41• Również i w za
chodnioniemieckiej literaturze nie ma zgodności co do liczby Niemców
w województwie śląskim. Rozbieżności są dość znaczne, skoro V. Kauder
szacował liczebność Niemców w tym regionie na 180 tysięcy, natomiast
R. Breyer na 310 tysięcy 42• Poglądy w literaturze na ten temat za
prezentował w swej pracy już T. Falęcki, a ostatnio K. Wiśniewska
zajęła się w ogóle problemem metod 'i źródeł określania struktury na
rodowościowej Górnego śląska 43.

Badania nad mniejszością niemiecką na Górnym Śląsku są znacznie: 
zaawansowane, ale - naszym zdaniem·- ich kierunek kształtował się 
przez dłuższy czas jednostronnie. Nawet przy pobieżnym przeglądzie 
literatury widoczna jest koncentracja badań w tym zakresie na pro
blematyce ostatnich sześciu lat okresu międzywojennego, a więc pro
cesie postępującej hitleryzacji mniejszości. To stwierdzenie określa 
drugą cechę tych badań: przez długie lata widziało się przede wszyst
kim irredentę niemiecką, później dopiero wzrosło zainteresowanie 
grupami aktywistycznymi wśród mniejszości niemieckiej 44• 

trzydziestych (Zaranie śląskie, 1974, z. 2); t. e n  że, Sprawy górnośląskie na fornm 
Ligi Narodów w Z. 1922-1933 (Zaranie śląskie, 1975, z. 2); ,t e ·n że, Mocarstwa 
zachodnioeuropejskie wobec problemów Górnego Sląska w 'Latach 1918-1933, Ka
towice 1975. 

�o Zob. np.: A. Br ożek, Zur Statistik der deutschen Bevolkerung in Polen. 
seit 1930 (Jahrbuch fur Geschichte der UdSRR un d volksdemokratischen Llinder 
Europas, t. VII, 1963); A. T arg, Uczba Niemców na Sląsku do roku 1939 (Pol
sko-czechosłowacka konferencja niemcozn awcza (26-28 stycznia 1961), Dyskusja� 
Katowice 1955). 

�1 Zob. np.: S. M i c h a 1 ki e w i c z, Otto Uiitz - spiritus movens mnie3szo
ści niemieckiej na Górnym Sląsku czy narzędzie potityki III Rzeszy (Zaranie Ślą

skie, 1968, nr 1). 
42 V. K a  u <ie r, Das Deutschtum in Polen, I Tell: Das Deutschtum in der 

Woiwodschaft Schlesien, Plauen 1937; R. Br e y e r, Das Deutsche Reich und 
Polen 1932-1937. Aussenpolitik und Volksgruppenfragen, Wiirzburg 1955. 

43 T. F a 1 ę c k �. Niemieckie szkolnictwo mniejszościowe na Górnym Sląsku 

w latach 1922-1939, Katowice 1970; K. Wiś n i e  w ska, Kontrowersje dotyczące 
problemu określenia struktury narodowościowej Górnego Sląska w okresie mię

dzywojennym (Śląskie Studia Historyczne, t. nr, pod red. J. Chlebowiczyka, Kato

wice 1977). 
44 Okres prredhitlerowski obejmują łącznie prace: M. Cy g a ń s k i, z dziejów 

Volksbundu (1921-1932), Opole 1966; S. P oto c ki, Położenie mniejszo'Ści nie
mieckiej w Polsce 1918-1938, Gdańsk 1938; R. S t  a n i e  w i c z, Mniejszość nie
miecka w województwie śląskim w latach 1922-1933, Katowice 1965. 
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Działalność głównych organizacji narodowych i politycznych mmeJ
szości niemieckiej stała się polem eksploracji badawczej wielu histo
ryków, a to M. Cygańskiego, P. Dobrowolskiego, T. Falęckiego, 
K.. Grilnberga, R. Staniewicza, A. Szefera 45

. Praca A. Szefera stano
wiła istotne novum w literaturze, gdyż autor ukazał w niej efekty 
studiów porównawczych, badając rolę mniejszości w Polsce i Czecho
słowacji. Potrzeba komparatystyki w tym zakresie jest oczywista, ale 
poza pracą Szefera dysponujemy z tej problematyki jeszcze jednym 
opracowaniem tego typu, mianowicie zbiorem studiów pod redakcją 
H. Batowskiego 46.

Dostatek efektów badań nad mniejszością niemiecką nie pow1men
nam przesłaniać konkretnych braków w tym zakresie, niekiedy o cha
rakterze podstawowym. Wskazywano na nią głównie w artykułach 
polemicznych wobec zaprezentowanego przez M. Cygańskiego sposobu 
ujęcia problematyki mniejszości w jego książce o przywódcy Volks
bundu, O. Ulitzu. Z obszerną polemiką wystąpił wówczas m. in. 
M. Orzechowski 47, do którego stwierdzeń odwołujemy się, gdyż w na
szym odczuciu odnieść je można było nietylko do konkretnej pracy,
lecz też miały istotną wartość metodologiczną do badań nad tą pro-
blematyką.

Mniejszość niemiecka stanowiła zbiorowość o rozwiniętej strukturze 
społecznej, której stratyfikacji historiografia nie zdołała zbyt precy
zyjnie określić, jednak wiadomo jest, że obok licznej grupy wchodzącej 
bezpośrednio w skład klas posiadających czy zbliżonych warstw znaj
dowali się też - szczególnie na Górnym Śląsku - robotnicy niemieccy, 
żyjący w obconarodowym państwie burżuazyjnym. O ich świadomości 
i postawie politycznej w okresie międzywojennym decydował kompleks 
czynników, w tym m. in. polityka narodowościowa państwa, realizują
cego także funkcje klasowe zarówno wobec społeczności polskiej, jak 
i obconarodowych. Sanacja ze względów klasowych przede wszystkim 
nie była w stanie stymulować rozwoju demokratycznych idei wśród 
mniejszości niemieckiej. 

45 M. Cyg a ń ski, Zawsze przeciwko Polsce. Kariera poLityczna Otto Ulitza, 
Warszawa 1966; te n że, Volksbund w służbie III Rzeszy, 1933-1938, Opole 1968; 

te n że, Hitlerowskie organizacje dywersyjne w województwie śląskim w latach 
1931-1939, Katowice 1971; P. Dobro wo l ski, Mniejszość niemiecka w wybo
Tach komunalnych w 1926 r. w górnośląskiej części województwa śląskiego (Zara

nie Sląskie, 1965, nr 2); Fa 1 ę ck i, op. cit.; K. Gr ti nb erg, Nazi-Front Schle
sien. Niemieckie organizacje poUtyczne w województwie śląskim w latach 1933-1939, 
Katowice 1963; R. St a n ie wi cz, Mniejszość niemiecka ... ; A. Szefe r, Mniej
szość niemiecka w Polsce i w Czechosłowacji w latach 1933-1938, Katowice 1967. 

46 Irredenta niemiecka w Europie środkowej i południowo-wschodniej przed 
1I wojną światową, pod red. H. Batowskiego, Kar.owJce 197'1.

47 M. Or z e  cho wsk i, O mniejszości niemieckiej i Voiksbundzie uwagi po

lityczne (na marginesie pracy M. Cygańskiego o Uiitzu) (Zaranie Sląskie, 1967, z. 4). 
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W odniesieniu do pracy M. Cygańskiego M. Orzechowski stawiął 
nader wyraźnie kwestię, ,,czy na Górnym Śląsku istniał ucisk narodo
wosc1 i dyskryminacja narodowa ludności niemieckiej", gdyż odpo..;. 
wiedź na to 'pytanie może uchronić badacza od wulgaryzowania zjawisk 
historycznych i bezkrytycznych przejmowania sądów .zrodzonych w at
mosferze walki narodowościowej. 

Literatura niemiecka często sięgała po problematykę życia politycz
nego na Górnym Śląsku. Najczęściej jednak efektem tych zaintereso
wań były prace pomyślane przede wszystkim jako oręż walki o od.:. 
zyskanie dla państwa niemieckiego tego terytorium, jako stymulator 
kształtowania określonych postaw społeczeństwa niemieckiego wobec 
państwa polskiego. W celu oceny wartości tych wydawnictw, dotyczą
cych sytuacji niemczyzny na Górnym Śląsku, odwołujemy się do_.ob:
szerniejszych wypowiedzi znawcy tego zagadnienia, M. S. Korowicza·, 
który w 1931 r. pisał: ,,Ilość publikacji niemieckich o Górnym Śląsku 
rośnie w szybkim tempie z roku na rok. Większość ich, to książki_ ten
dencyjne, które pod szatą pozornie naukową przemycają tezy niemiec;::
kiej polityki zagranicznej, dążące do rewizji obecnej granicy na Górnym 
Śląsku. Trzeba. niestety stwierdzić, że wydawnictw o charakterze nąu_
kowym, operujących metodami wyłącznie naukowymi, niewiele .. moż�a 
by naliczyć pośród obszernej literatury niemieckiej o Śląsku w iatach 
ostatnich. Ale są też publikacje, które choć tendencyjne i pisan�- nie 
przez ludzi nauki, lecz przez polityków, urzędników administracyj:1ych 
etc., posiadają duże znaczenie, jeżeli nie dla ich bezpośrednich walo_ró'?' 
naukowych, to dla ich charakteru źródła dla bliższego poznania pe�
nych dziedzin życia na Śląsku w poszczególnych okresach czasu" 48• 

W problematyce narc.dowościowej mieści się zagadnienie, na �tói:_e 
historycy wielokrotnie zwracali uwagę, istnienia na Górnym_ śląsk:u 
w okresie międzywojennym grupy ludności o niepełnej świadomo_ści 
narodowej, odczuwającej wprawdzie obcość etniczną Niemców, ale nie 
w pełni identyfikującej się z polskością. W świadomości tej grupy 
dominowało poczucie więzi regionalnej, stąd też na tym tle rodziły się 
antagonizmy dzielnicowe. W zależności od różnych czynników, najczęś
ciej przecież pod przymusem ekonomicznym, ludność ta skłonna by!a 
do przechodzenia na pozycje niemczyzny czy wręcz nawet angażowała 
się w działania antypolskie. Zjawisko to sygnalizowały prace E. Szramka 
czy też J. Chałasińskiego 49. Badania w tym zakresie warto byłoby koń-

48 Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, t. III, Katowice 1931, 
s. 386. 

49 • E. Szram e k, Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy (Roczniki 

T0warzys twa Przyjaciół Nauk na śląsku, t. IV, Katowice 1934); J. Chał-as iński, 
Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia" na Górnym - Śl4-

y 
.I: sku, Warszawa 1935. 

.. 
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tynuować, aby wyJasmc zrodzone na tym tle określone zjawiska spo
łeczne, które znalazły uogólnienie m. in. w literackich przekazach 
H. Krahelskiej (powieść Zdrada Heńka Kubisza) lub P. Gojawiczyńskiej
{powieść Ziemia Elżbiety).

Z problematyką istnienia grup ludnośei o niepełnej świadomości 
narodowej wiąże się kwestia ruchu separatystycznego. Naświetlony on 
zosta� w pracy P. Dobrowolskiego so. 

Działalność partii politycznych i całokształt stosunków na Górnym 
.Śląsku nie mają odpowiednio bogatej literatury. Wprawdzie H. Recho
wicz w pracy o Sejmie Śląskim szeroko potraktował te problemy, ale 
niezbędne jest przygotowanie opracowań monograficznych podstawowych 
.ugrupowań politycznych. Obecnie nie dysponujemy np. opracowaniami 
.dotyczącymi ani sanacji, ani też nurtu chrześcijańsko-demokratycznego. 
Wprawdzie lider ostatniego z wymienionych ugrupowań, Wojciech 
.Korfanty, doczekał się biografii pióra M. Orzechowskiego s1, która 
to pozycja słusznie uznana została za osiągnięcie literatury bio
graficznej, jednak nie może ona zastąpić monografii chadecji śląs
kiej. Walka polityczna, jaka toczyła się między dwoma głównymi 
polskimi ugrupowaniami burżuazyjnymi na śląsku, znalazła częścio-

c-- ·we odbicie w literaturze; obok już wymienionych pozycji należałoby
wskazać na opracowanie A. Cz.ubińskiego, H. Przybylskiego, P. ·Stęboro
ws!fiego, a 'także przygotowany przez Z. Landaua i B. Skrzeszowską �2 

wybór źródeł, który tylko może być traktowany - z racji jednostron
·ności spreparowanych przez sanację oskarżeń - jako ilustracja metod
,valki z opozycją, ale nie obraz tej walki.

Dysponujemy monografią górnośląskiej organizacji Narodowej Partii 
Robotniczej, opracowaną przez M. Paździorę, a także zarysem dziejów 
ugrupowania, które stało się kontynuatorem tego nurtu politycznego, 
·mianowicie Stronnictwa Pracy ss, brak jednak jest opracowania dziejów
NPR w latach 1922-1926, kiedy to partia ta cieszyła się największymi
·wpływami, dyskontując swój wkład w walkę o wyzwolenie Górnego
-Śląska.

Mimo wyraźnych postępów w zakresie badań nad dziejami ruchu
robotniczego nie dysponujemy także opracowaniami całościowymi czy
też obejmującymi obszerniejsze odcinki czasowe działalności klasowych

50 P. D o br o w o l s ki, U grupowania i kierunki separatystyczne na Górnym 
$lqsku i Cieszyńskim w latach 1918-1939, Warszawa 1972.

51 M. Or ze cho wski, Wojciech Korfa7!ty. Biografia polityczna, Wr ocław 1975.
52 Z. Land a u, B. Skrzes ze wska, Wojciech Korfanty przed Sądem 

Marszałkowskim, Katowice 1964.
53 M. Paźdz i o r  a, Górnośląska Narodowa Partia Robotnicza po zamachu 

majowym 1926-1927, Katowice 1975; T. Po temski, Stronnictwo Pracy na Gór
nym Śląsku w latach 1937-1950, Katowice 1969.



Stan i pct..rzeb y badań nad dz;iejami Gór nego śląska 219 
--------

partii robotniczych. Problematyka dziejów Komunistycznej Partii Polski 
znajduje wprawdzie odbicie w licznych pracach H. Rechowicza, 
studium J. Pabisza, artykułach A. Mrowca, publikacjach innych auto
rów, ale dotyczą one tylko niektórych wydarzeń związanych z działal
nością tej partii. Zgoła niedobrze przedstawia się stan badań nad dzieja
mi ruchu socjalistycznego. Międzywojenne dzieje górnośląskiej Polskiej 
Partii Socjalistycznej nie znalazły do tej pory autora, więcej już szczęś
cia miał niemiecki ruch socjalistyczny, obszerniej potraktowany w pracy 
L. Meissnera czy też A. Szefera, a w historiografii niemieckiej w publi

. kacji O. Heikego 54. 

Dzieje partii politycznych w województwie śląskim wymagają zatem 
jeszcze obszernych badań, które mogłyby owocować przekrojowymi mo
nografiami. Znacznym ułatwieniem w tym zakresie jest istnienie opra
cowań, w których przedstawiono udział partii politycznych w niektórych 
wydarzeniach historycznych. Mamy tu na myśli akcje wyborcze, udział 
partii w walce klasowej proletariatu itd. 55 

Życie gospodarcze Górnego Śląska w dwudziestoleciu nie absorbo
wało uwagi historyków w _należytym stopniu. Poza wspomnianą już 
fundamentalną pracą J. Popkiewicza i F. Ryszki, pracami J. Jarosa 56 

na temat górnictwa górnośląskiego, istnieją jedynie przyczynki, ujmu
jące niektóre dziedziny gospodarki, a i te zazwyczaj zawężone chrono
logicznie bądź terytorialnie. Znaczne potrzeby badawcze ukazała kon
ferencja naukowa zorganizowana przez Śląski Instytut Naukowy 
w 1972 r., w czasie której wiele uwagi poświęcono sytuacji górnictwa 
i hutnictwa .w okresie kryzysu, a przecież górnictwo i hutnictwo stano
wiły istotnie ważne, ale nie jedyne dziedziny produkcji na Górnym 
Śląsku 57. 

Zarówno problematyka miejsca górnośląskiego przemysłu ciężkiego 

s. L. Me i s  os n er ,  Niemieckie organizacje antyfaszystowskie w PoŁsce 1933-
1939, Warsza wa 1973; A. Szefer , Z dzialaŁno§ci Niemieckiej SocjaŁistycznej Partit 
Robotniczej w województwie §Łąskim w latach 1933-1938 (Zara nie śląskie, 1964, 

nr 4); O. H-ei k e, Das Deutschtum in PoŁen 1919-1939, Bonn 1955. 

55 Zob . np.: H. R e c h o w i c z, Stanowisko §Ząskiego duchowieństwa katolic

kiego wobec wyborów parlamentarnych w 1930 r. (Zara nie Śląskie, 1966, z. 1); 

· te n że, Wybór pos,ów komunistycznych do Sejmu Śląskiego i ich dziacaŁno§ć

{Zarranie śląskie, 1966, z. 3).

&a J. Ja ros , Historia kopalń „KróŁ" w Chorzowie (1791-1945), Katowice 
1962; t e n  że, Historia górnictwa węgŁowego w Zagłębiu Górno§ląskim w latach 
1914-1945, Katowice 1969. 

s1 W. Dłu g o b  or s 'ki, Kryzys 1929-1933 w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim 

(wybrane probŁemy) (•Wielki kr yzys gospodarczy 1929-1933 na śląsku i w Za
głębiu Dą browskim oraz jego społeczne konsek wencje. Materia ły z konferen<:ji nau
kowej od b ytej 16�17 maja 1972, x. w śląsktim Instytucie Naukow ym w KatowJ
·<:ach, pod red. J. Chlebowczyka., Kar.owice 1974); J. Ja ros, Kryzys gospodarczy

-w polskim przemyśle węglowym (1930-1933) (tamże).
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w gospodarce II Rzeczypospolitej, jak i roli kapitałów obcych w gos
podarce w szerszym stopniu znajdują odbicie w literaturze ogólno
polskiej ss. 

Konflikt polsko-niemiecki na tle gospodarczym doczekał się poważ
nych opracowań, mniej natomiast wiemy o antypolskiej działalności 
kapitału niemieckiego na Górnym Śląsku, jego roli w pÓlitycznej ak
tywności mniejszości niemieckiej i procesie jej hitleryzacji so. 

W ostatnim czasie otrzymaliśmy obszerną monografię wsi górno.,. 
śląskiej, w której F. Serafin przedstawił zagadnienia produkcji rolnej, 
życia organizacyjnego i politycznego chłopów 60. 

Powracając do problematyki przemysłu należy stwierdzić, że przy 
obecnym stanie badań nadal aktualne są zgłaszane już wcześniej pod 
adresem historiografii przez W. Długoborskiego, Z. Landaua i J. To
maszewskiego postulaty opracowania monografii pojedynczych przed
siębiorstw i całych koncernów; dalej opracowania ujęć przekrojowych 
poszczególnych dziedzin produkcji przemysłowej. Podobne uwagi od
nieść można do rzemiosła, handlu oraz do zrzeszeń kapitalistów. Praca 
F. Białego unaocznia, że badania w tym kierunku są niezbędne, gdyż
odsłaniają mechanizmy funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej, uka
zują działania przedsiębiorców wobec klasy robotniczej 61.

Dorobek historiografii w badaniach nad dziejami klasy robotniczej 
śląska prezentował nie tak dawno S. Michalkiewicz, formułując przy tej 
okazji szereg postulatów badawczych s2• 

58 Zob. np.: L. Gr os fe 1 d, Polska w latach kryzysu gospodarczego 1929-

1933, Warszawa 1952; Z. Land a u , J. Tom as z e  w s k i, Kapitały obce w Pol
sce 1918-1939. Materiały i dokumenty, Warszawa 1964; ciż, Gospodarka Polski 
międzywojennej 1918-1939, t. I: W dobie inflacji, Warszawa 1967; t. II: Od Grab
skiego do Piłsudskiego. Okres kryzysu poinflacyjnego i ożywienia koniunktury 
1924-1929, WaTszawa 1971. 

G9 B. Raty ń s k a, Stosunki polsko-niemieckie w okresie wojny gospodarczej 
1919-1930, Warszawa 1968; B. P u ch e r  t, Der Wirtschaftskrieg des deutschen 
Imperialismus gegen Polen 1925-1934, Be rlin 1963; K. Bł a hu t, Polsko-niemiec
lcie stosunki gospodarcze w latach 1919-1939, W rocław 1975; R. Je sk e, Zainte
resowania niemieckiego imperializmu Sląskiem i wpływ II Rzeszy na mniejszość 

niemiecką w województwie śląskim (Zaranie śląskie, 1967, z. 3); A. Mr o wiec> 

Germanizacyjna działalność przemysłu w powiecie rybnickim (1922-1939) (Zeszy
ty Naukowe WSP Katowi ce, Prace Hi>story czne, 1964, n r  1); M. Gr z y b, Zatarg 
księcia pszczyńskiego z państwem polskim w latach 1931-1935 (Prace Naukowe
Uś, n r  29, Prace History czne, 1972, n r  3). 

6
° F. Ser a fi n, Wieś śląska w latach międzywojennych 1922-1939, Katowi

ce 1977. 

&1 W. D ł u g o b  o r  ski, Stan i potrzeby badań nad historią górnictwa na Slą
sku, Katowice 1960; Z. Land a u, J. Tom as z e  w ski, Stan i perspelctywy ba
dań nad historią gospodarczą Polski międzywojennej (K wartalnik History czny

> 

1967, nr 2); F. Biał y, Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 
1914-1932, Wrocław 1967. 

62 S. Mi c h a I kie w i c z, Stan i potrzeby badań nad dziejami kŁasy robot-
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Ogólnie można stwierdzić znaczne zaawansowanie badań w tym 
zakresie. Tak więc problem struktury klasy robotniczej znalazł odbicie 
w artykułach J. Popkiewicza, J. Jezierskiej, J. Ziemby, a także J. Ja ... 
rosa, L. Hassa. Szczególnie wnikliwie potraktował go w obszernym 
artykule S. Michalkiewicz. Niektórymi elementami położenia robotni
ków zajmowali się w ostatnich latach m. in. J. Chlebowczyk (zarobki 
górników), A. Pilch (czas w przemyśle), M. Wanatowicz (ustawodaw-
stwo ubezpieczeniowe), J. Pabisz (rynek pracy). Z literatury ogólno
polskiej odnieść możemy do tych zagadnień pracę H. Jędruszczak na te
mat płac, natomiast wieloaspektowe ujęcie położenia robotników przed
stawiali M. Ciechocińska oraz Z. Landau i J. Tomaszewski 63. 

Kwestię położenia proletariatu na Śląsku rozpatrywano najczęścieji 
łącznie z analizą postaw społecznych. Szczególne zainteresowanie histo
ryków wzbudzał w tym względzie okres wielkiego kryzysu gospodar
czego. Sumę wiedzy przedstawił nam przed kilku laty J. Pabisz, wiele 
ciekawego materiału przyniosła wspomniana już konferencja _naukowa. 
zorganizowana przez Śląski Instytut Naukowy w 1972 r., w szczegól
ności zaś referat A. Hrebendy i M. Wanatowicz 64• Ponadto dysponuje
my wieloma opracowaniami wycinkowymi czy to w ujęciu branżowym,. 

niczej na SJąsku w XIX i XX w. (do 1945 r.) fPolska kll-asa robotni,cza. Studia
historyc:zme pod red. S. Ka,labińskiego, t. I, Warszawa 1·970). 

Ga J. P o p k i  e wd cz, Z badań nad strukturą klasową Górnego Śląska (Studia
Śląskie pod red. S. Wy�łoucha, Przegląd Zachodni, ,1952 z dod., Poznań 1952); 

J. J e  z i e r  s k a, Struktura społeczno-zawodowa województwa śląskiego w 1931 r.
(Zaranie Sląskie, 1965, nr la); J. ziem -b ·a,, Liczebność i st'fuktwra P'fOleta'fiatu
polskiej części Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w okresie międzywojen
nym (Studia d materiały z dziejów śląska, t. IX, pod a:-ed. K. Popiołka, •Wrocław
1968); L. H a s s, Rozmieszczenie robotników przemysłowych w Polsce w drugim 
dziesięcioleciu międzywojennym (Polska klasa robotnicza, Studia historyczne, t. VI,

Warszawa 1974); S. Mi eh a I ki e w  i cz, Robotnicy na Górnym Śląsku w latach
wielkiego kryzysu (liczebność, rozmieszczenie i struktura) (Polska klasa robct.ni
c.za. Studia historyczne, t. VI, Warszawa 1974); J. C h 1 e b o  w cz y k, Zarobki
górnicze na Śląsku w okresie międzywojennym (materiały statystyczne) (studia 
i materiały z dziejów śląska, t. IX,, pod red. K. Popiołka, Wrncław 1968); A.Pilch,
Czas pracy w przemyśle Górnego Śląska (części polskiej) i Zagłębia Dąbrowskie
go w okresie międzywojennym (tamże); M. W a n a I'; o w i cz, Ubezpieczenia brac
kie na Górnym Śląsku w latach 1922-1939, Katowice 1974; J. P a  b i s z, Zatrud
nianie robotników za rewersem w byłym wó;ewództwie śląskim w latach trzy
dziestych XX w. (Studia i materiały z dziejów Śląska, pod red. K. Popiołka, t. Il,
W.rocław 1958); H. J ę·d r u s z cz a le, Place robotników w Polsce w latach 1924-

1939, Warszawa 1963; M. Ci e c  hoc ińs k a, Położenie klasy robotniczej w Pol
sce 1929-193-9. Studia i materiały, Warszawa 1965; Z. La n d  a u, J. Tom a
!; z e  w s ki, Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu 1918-1939, 

Warszawa 1971. 
64 J. P a  b i s  z, Walka klasy robotniczej województwa śląskiego w okresie

wielkiego kryzysu gospodarczego, Katowice 1972; Wielki kryzys gospodarczy 1929-

1933 na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim ... 
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np. prace J. Jarosa o położeniu górników i hutników, czy też regional
:nym, jak np. A. Mrowca o walce proletariatu ziemi rybnicko-wodzi
sławskiej. Do tego typu prac można byłoby zaliczyć także publikację 

.J. Ziemby, który zajął się szczególną formą zarobkowania bezrobotnych 
górników, biedaszybikarstwem, oraz opracowania monograficzne, jak np. 
F. Ryszki i S. Ziemby o �ałodze huty „Kościus:a.ko" i L. Szarańca,

J)rzedstawiającego położenie i postawę załogi jednego z koncernów gór
-:nośląskich. Wymienione prace traktują rozpatrywane kwestie w szer
;5zych granicach chronologicznych, ale okres kryzysu jest w nich wy
:raźnie eksponowany. Wiele interesującego materiału o położeniu i wal
.ce górników przyniosły opracowane przez A. Mrowca monografie dwóch
:kopalń węgla kamiennego, zlokalizowanych na obrzeżu okręgu prze
:mysłowego, co w dużym stopniu decydowało o odmiennym kształtowa
·niu się pewnych elementów sytuacji materialnej i świadomości robot
:ników 65.

Spora grupa autorów zajęła się bezrobociem, społecznymi aspektami 
-0graniczania produkcji i zamykania przedsiębiorstw, wreszcie też posta
wą robotników wobec tych zjawisk, ich walką o prawo do pracy, prze
jawiającą się m. in. w formie strajków okupacyjnych. Różnorodne wy
·stąpienia ekonomiczne proletariatu przedstawiali, obok wymienionych już
:autorów, M. Antonów i W. Kostuś, M. Grzyb, S. Poprawska, J. Prze
włocki i inni.

Jeśli zwrócimy uwagę na „chronologiczny rozrzut" zainteresowań 
lustoryków dziejami klasy robotniczej na Górnym Śląsku, to już pier-
0wsze spostrzeżenie musi zawierać konstatację niezbyt łaskawego trak
;towania przez badaczy okresu zamkniętego datami zjednoczenia tej zie
�mi z państwem polskim i zamachu majowego. Właściwie tylko H. Re
,chowicz podjął problematykę tego okresu w obszerniejszej pracy poś
wvięconej walce klasy robotniczej w latach· 1923-1924 66. W pracach 
.:analitycznych mało uwagi poświęcono położeniu klasy robotniczej 
-w okresach koniunktury gospodarczej, co utrudnia ukazanie dynamiki
przemian w zakresie położenia robotników. Uzasadniony też byłby po-

55 H. Jaros, HistOTia kopalni ... ; HistOTia ruchu zawodowego hutników, pod

:.:red. H. Rechowicza, Katowice 1968; A. M r  o wiec, Z dziejów ziemi rybnicko
-wodzisławskiej w latach 1918-1939. Stosunki spoleczno-poUtyczne, Katowice 1966; 

.J. Ziemba, Biedaszyby Górnego Sląska i Zagłębia Dąbrowskiego, Katowice 

1967; F. Ry s z ka, S. Ziemba, Dwa dziesięciolecia huty „Kościuszko", War

.szawa 1955; L. Sz ara n ie c ,  Załoga koncernu Hohenlohego i jej walka klasowa 

w latach 1905-1939, Katowice 1976; A. Mrowiec, Dzieje kopalni węgla ka

miennego „Radzionków" w Radzionkowie (1871-1971), Rad�onków 1972; ,te n że, 

Kopalnia „Chwałowice" i jej załoga na tle rozwoju górnictwa ziemi rybnickiej 
1903-1973, Warszawa 1974. 

ee H. R e  c ho w i cz, Proletariat Górnego Sląska w walce o poprawę warun
,;ków bytowych (1923-1924), Katowice 1965. 
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.stulat, aby historiografia w większym stopniu zajęła się postawami klasy 
robotniczej określanymi przez źródła pozaekonomiczne, różnorakimi prze
jawami i formami aktywności politycznej środowisk robotniczych. Po
twierdzenie aktywności klasy robotniczej w kwestiach politycznych zna
leźć możemy w pracy H. Rechowicza o antyfaszystowskim froncie czy 
"też artykułach J. Walczaka i L. Hassa 67• Dalszych !badań i opracowań 
-wymagają organizacje związkowe klasy robotniczej.

W historiografii nie podjęto do tej pory problematyki działalności 
organizacji o charakterze społeczno-narodowym, takich jak np. Związek 
Powstańców Śląskich czy też Związek Obrony Kresów Zachodnich 
(późniejszy Związek Zachodni) 68, Znane są i niekwestionowane zasługi 
tych organizacji w umacnianiu polskości, ale równocześnie organizacje 
.te stały się podporą sanacji, jej tubą propagandową w środowisku kom
.batanckim, wśród znacznej części inteligencji, a także - co zauważa 
M. Orzechowski - wyrazicielem nacjonalizmu narodu panującego po
litycznie 69. Problem to złożony, wymagający dalszych badań.

Zagadnienia oświaty, kultury, wyznań omawiano wielokrotnie w li
teraturze okresu międzywojennego, a w powojennej literaturze naświet
lono początki organizacyjne życia naukowego na Górnym Śląsku, mo
:riografii doczekały się środowiska literackie i teatralne, a przy tej okazji 
przedstawiono też wiele problemów z dziejów kultury, wreszcie ostat
nimi czasy otrzymaliśmy monografię stosunków wyznaniowych w wo-
jewództwie śląskim 10. W zakresie tych dziedzin życia społecznego naj
pilniejszy wydaje się postulat opracowania dziejów polskiego szkolnic
'twa powszechnego i średniego, ze szczególnym uwzględnieniem roli 

:Szkoły i nauczyciela w procesach integracyjnych 11. Pilna także wydaje 

er H. Re cho w i cz, Walka o antyfaszystowski front ludu śląskiego 1935-
1937, Katowice 1958; J. Wa 1 cz a k, Tradycje jedności robotniczej w wojewódz
twie katowickim (do 1939 r.) (,Zaranie śląskie , 1973, nt 39); L. Has s ,  Postawy 
·polityczne górników i robotników wielkoprzemysłowych na Górnym Sląsku w la-
tach 1928-1934 (Z p ola walki, 1974, nr 1).

68 Ostatnio ukazała s ię pra ca M. Mr o c z ki, Związek Obrony Kresów Zachod
nich. Powstanie i działalność, Gdańsk 1977, która jednak - naszym zdaniem -
nie wy czerpuje zagadnienia .

eo O r ze c h o ws k i, O mniejszości niemieckiej ... , ,s, 743.
70 B. Re i n er, Wyznania i związki religijne w województwie śląskim 1922-

1939 (Wybrane zagadnienia), Op ole 1977; T. J. Do br<> w-o 1 s ki, Geneza i po
-czątki Instytutu Pedagogicznego w Katowicach, Katowke 1960; w. Z i e  1 ińs ki,
Śląskie zainteresowania Jcrakowskiego ośrodka naukowego w okresie międzywo
jennym (Zaranie Śląskie, 1973, nr 3); Z. Hi er<> wski, Zycie Uterackie na Sląsku. 
w latdch 1922-1939, Katowice 1969; M .  S o b a  ń ,ski, Teatr Polski na Sląsku 
1922-1939. Materiały i wspo'IJ'l,nienia, Ka�owice 1963.

11 W tym zakresie Jstotną wantość ma opracowanie: 50 lat Związku Nauczy
-cielstwa Polskiego w województwie kat-0wickim 1922-1972, pr. zb. pod red. S. Kę
.drYi11Y, Katowice 1972, oraz wcześniejsza pra ca L. R ę g o  r o  w i cz a, Szkolnictwo 
;w województwie śląskim 1922-1932, Katowice 193•2.
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się potrzeba kontynuowania pogłębionych badań nad prasą, ważnym 
instrumentem kształtowania postaw społecznych, zajmującej zarazem 
określone miejsce w pańoramie życia kulturalnego i umysłowego na 
śląsku 12. 

OKUPACJA Hl'.!II.JEROWtS.KA 

Zainteresowanie dziejami Śląska w okresie okupacji powodowało, 
że tuż po wyzwoleniu pojawiły się pierwsze publikacje 73• W dużym 
stopniu wiązało się to z koniecznością przedstawienia społeczeństwu, 
w owym czasie masowo migrującemu m. in. na Górny Śląsk, prawdzi
wego oblicza tej ziemi, zdeformowanego w świadomości mieszkańców 
innych regionów skutkiem specyficznej polityki nar·odowościowej oku
panta, odmiennej od stosowanej w innych dzielnicach kraju. Pierwsze 
prace o Śląsku w latach okupacji miały 1bardziej charakter publicystycz
nego zapisu przeszłych wydarzeń niż prac naukowych. Takim ujęciem 
cechuje się praca A. Targa czy też Z. Bednorza 74. Równocześnie jednak 
podejmowano studia źródłowe, na których podstawie powstawały dals;;e 
prace, przedstawiające już pogłębiony obraz okupacyjnych dziejów 
Śląska. Wydana wkrótce książka K. Popiołka, opracowana na materia
fach niemieckich władz bezpieczeństwa, wzbogacona w latach następ
nych wynikami dalszych badań autora, stanowi do dnia dzisiejszego 
podstawową pozycję do tego okresu 1s. 

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych właściwie zaniechano badań 
nad okupacją. Podjęto je na nowo po 1957 r., a w latach następnych 
główny moment inspirujący historyków w tych badaniach stanowiły 
obchody XX rocznicy powstania PPR. Zorganizowana wówczas przez 
Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Zakład Historii Śląska PAN 
we Wrocławiu i Referat Historii Partii przy KW PZPR w Katowicach 
sesja naukowa przyniosła niezwykle bogaty dorobek 76. Podobną sesję 

12 O r z e c h o w s k i, Wojciech Korfanty ... ; it e n ż e, Kilka przyczynków ... � 
H. Pr z y by Isk i, Dzialalno§ć prasowo-wydawnicza Wojciecha Korfantego w la
tach 1900-1939 (Roczn�k Historii Czasopiśmiennichva Polskiego , t. VI, 1967, z. 2)�
J. Ren i k, Od kaszty do pióra, K atowice 1967.

13 Historiografię tego zagadnienia omawiali już m. in.: K. P op i o ł e k, Stan.
i potrzeby badań �d dziejami okupacji na Śląsku (Sobót.ka, 1960, nr 3); T. Fa
l ę ,c ki, Stan badań nad dziejami okupacji niemieckiej na terenie byłej rejencji 
katowickiej (Zaranie $ląsmie, 0.969, z. 3). 

74 A. T arg, Śląsk w okresie okupacji, Poznań 1946; Z. B e <l n or z., Śląsk 
wierny Ojczyźnie, Poznań 1946. 

1s K. P op i o ł e k, Śląsk w oczach okupanta, Katow.ice 1948; II wyd. Kato
wice 1958. 

10 PPR na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Materiały z sesji nau
kowej po§więconej XX rocznicy powstania PPR, Katowice, 25-27 stycznia 1962> 
pod red. K. Popiołka i H. Rechowicza, cz. I i II, Katowice 1962. 
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zorganizowano w Opolu. Również i regionalne czasopisma historyczne 
uczciły tę rocznicę wydając specjalne numery (np. ,,Zaranie Śląskie", 
1962, z. la) bądź też szerzej uwzględniając na swych łamach problema
tykę dziejów PPR. Kolejne sesje naukowe poświęcone XXV-leciu 
.i XXX-leciu powstania PPR każdorazowo stanowiły okazję do podsu
mowania dorobku badawczego nad dziejami partii. Równocześnie orga
nizowano imprezy naukowe na temat różnych aspektów okupacyjnych 
dziejów Śląska. Tak więc ukazano wkład mieszkańców regionu w walkę 
z okupantem (Katowice), politykę narodowościową okupanta (Wrocław) 
i inne problemy. 

Obok dominującego nurtu w historiografii dotyczącej okupacji -
<lziejów rewolucyjnych organizacji politycznych i zbrojnych - w la
tach sześćdziesiątych wyraźnie zarysowały się zainteresowania history
ków także problemami postawy społeczeństwa wobec polityki narodowo
ściowej okupanta oraz działalnością organizacji zbrojnych związanych 
z podziemiem prolondyńskim. Publikacje z tego zakresu E. Serwań
.skiego i Z. Watera-Janke spotkały się z licznymi głosami polemicznymi, 
których autorzy wnieśli do tej problematyki wiele spostrze�eń i uzu
pełnień. 

Podsumowanie badań nad dziejami rewolucyjnego podziemia poli
tycznego i zbrojnego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 
przedstawił H. Rechowicz 11. Jego książka, stanowiąca okupacyjną część 
monografii PPR w śląsko-zagłębiowskim regionie, naświetla wyczerpu
jąco problemy ideowego i organizacyjnego rozwoju partii, działalności 
.zbrojnej, stosunku partii do podstawowych problemów politycznych 

i społecznych na Śląsku, toteż w sposób niezmiernie istotny wzbogaciła 
.stan wiedzy o okupacji. 

W ostatnich miesiącach uiazała się książka J. Kantyki, w której 
autor przedstawił wyniki swoich wieloletnich badań, uwieńczo�ych już 
wcześniej publikacjami 1s. 

Dotychczasowy dorobek badawczy w zakresie dziejów Górnego Ślą
ska w latach okupacji jest dość znaczny, chociaż istnieje wiele proble
mów czekających na opracowanie. 

Początki okupacji hitlerowskiej naświetlone zostały już wszech
stronnie. Ukazano w historiografii postawę społeczeństwa wobec groźby 
najazdu hitlerowskiego, przebieg kampanii wrześniowej tak pod ką
tem działań zbrojnych regularnych oddziałów wojskowych, jak i udziału 

11 H. R ,e ,cho w i cz, Polska Partia Robotnicza w Śląsko-Dąbrowskim Obwo
.dzie, Katowice !l.·97·3. 

1s J. Ka n ty ka, Burzliwe lata. Z dziejów ruchu socjalistycznego na śląsku
i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1948, Warszawa 1977; te n że, Z dzie

jów ruchu socjalistycznego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach hitle
-rowskiej okupacji, Katowice 1972. 
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w ob'ronie Śląska ludności cywilnej, powstańców śląskich i harcerzy. 
Ograniczając się do najważniejszych pozycji dość tutaj wymienić prace 
J. Zielińskiego i P. Dubiela czy też publikację .zawierającą dorobek:
sesji poświęconej 30 rocznicy wybuchu II wojny światowej 10. Ten okres
dziejów - ostatnie miesiące pokoju i początek okupacji hitlerowskiej -
znalazł naświetlenie w pracy I. Srokowej, szerzej przedstawiającej pro
blemy organizacyjne aparatu hitlerowskiego, realizującego nazistowskie·
cele polityczne i gospodarcze. Natomiast dla H. Rackiego, autora książki•
na poły o charakterze wspomnieniowym i popularnonaukowym, wrzesień
1939 r. stał się punktem wyjścia do przedstawienia okupacyjnych dzie-·
jów Śląska so.

Hitlerowska polityka narodowościowa na Górnym Śląsku od lat 
przyciągała zainteresowanie historyków, toteż znalazła odbicie w publi
kacjach powstałych już bezposrednio po wojnie, przede wszystkim. 
K. M. Pośpieszalskiego i Z. Izdebskiego 81. Problematyka ta zajęła
pierwszoplanowe miejsce także w pracach K. Popiołka. Wspomniana
już praca E. Serwańskiego, zakrojona na sy,ntetyczne oprcowanie te
matu, nie spełniła tej roli z racji niedostatków źródłowych i metodo
logicznych 82

• Temat ten podjęły w latach następnych I. Srokowa oraz.
Z. Boda-Krężel publikując artykuły odnośnie do wstępnych poczynań
hitlerowców w zakresie polityki narodowodościowej, samej Deutsche
Volksliste, stosunku do niej głównych ugrupowań politycznych społe
czeństwa polskiego i wreszcie poczynań władzy ludowej zmierzających
do rozwiązania społecznych konfliktów narosłych wokół tego pro
·blemu 83. Ale Volkslista stanowiła tylko jeden z elementów, wprawdzie·

111 J. Zie 1 i ń s k �. Obrona Śląska i Zagłębia w kampanii wrze§niowej 1939, 
roku, Katowice 1'964; P. Du bi e 1, Wrzesień 1939 roku na Śląsku, Katowice 1960; 

Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie w walce z okupantem hitierowskim 1939-1945. Ma
teriały z sesji naukowej zorganizowanej w 30 rocznicę najazdu hitlerowskiego na 
Polskę, Katowice, 11-12 września 1969, pod red. A. Szefera, Katowice 1970. 

so I. Sr ok a, Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie pod okupacyjnym zarzą
dem wojskowym, Katowice 1975; H. Rac ki, Śląski wrzesień, Warszawa 1970;_ 

wy,d. 2 rozsz., Warszawa 1973. 
si K. M. P ośpies z a 1 ski, Polska pod niemieckim prawem 1939-1945 (Zie

mie Zachodnie), Poz nań 1946; Z. Izdeb s k i, Niemiecka lista narodowa na Gór
nym Śląsku, Katowice 1946. 

82 E. Se r w a ń os k i, Hitlerowska polityka narodowościowa na Górnym Śląsku 
1939-1945, Wa;rszawa 1963; por.: M. Or z e  cho w s  k.i, W sprawie hitierowskiej, 
polityki narodowościowej na Górnym Śląsku w latach 1939-1945 (Zaranie Slą
s'lcie, 1964, n r  3); H. R e c h o w i<: z, O Ślązakach w okresie okupacji (Zaranie· 
Sląskie, 1964, nr 3). 

e3 I. Sr o k  a, Policyjny spis ludności w rejencji katowickiej (17-23 grudzień 
1939 r.) (Zaranie Sląskie, 1969, nr 3); Z. Bo d a - K rę że 1, Niemiecka lista na
rodowości�wa na Górnym Sląsku w latach 1941-1945 (Zru-anie ślą,skie. 1969, nr 3)� 

t a ż, Koncepcje rozwiązania problemu niemieckiej listy narodowościowej przez. 
polskie środowiska polityczne i władze konspiracyjne w okresie okupacji (So-
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nader istotny, polityki której ostatecznym celem była gruntowna zmiana· 
oblicza narodowościowego ziem wcielonych do Rzeszy. W jej ramach 
mieściła się totalna germanizacja, obejmująca wszelkie dziedziny ży
cia, przymus służby wojskowej, terror i eksterminacja ludności polskiej, 
ustawodawstwo rasistowskie. Problematyką tą zajmowała się spora 
grupa badaczy polskich, a także historycy Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej 84. Do sytuacji Górnego Śląska odnieść także można szereg 
ustaleń fundamentalnej pracy C. Madajczyka. Kwestią nader istotną,. 
interesującą dla historyka, z pewnością najważniejszą z chwilą, gdy 
jego sądy wchodziły w obieg społeczny, był stosunek ludności do po
czynań narodowościowych okupanta. W zasadzie problem ten w mniej-· 
szym czy większym stopniu znajduje odbicie we wszystkich pracach 
podejmujących tematykę okupacyjną, gdyż określone działania ludno-
ści - prtykł:ado,wo konspiracja polityczna czy ruch oporu - stano
wiły wyraz stosunku do okupanta. Najdogłębniej zagadnienie to badał 
K. Popiołek, śledząc m. in. kształtowanie się nastrojów społeczeństwa,
górnośląskiego 85. Badania K. Popiołka i innych historyków dowiodły
fiaska polityki narodowościowej hitlerowców, prowadzonej olbrzymim_
nakładem sił i przy użyciu najbardziej brutalnych metod, która jednak
nie przyniosła pożądanych a1a III Rzeszy rezultatów.

Polityka eksterminacyjna wobec ludności polskiej stała się przedmio-· 
tern studiów sporej grupy badaczy. Najpełniej ujął ją A. Szefer, przed-· 
stawiając martyrologię niektórych grup społecznych (nauczyciele, pow
stańcy śląscy). Autor ten dokonał także ogólnego szacunku strat ludności 
w latach okupacji. Wiele cennego materiału wniosły publikowane na.

łamach „Zarania śląskiego" listy sh:at działaczy społecznych, które sta-

bótka, 1969, n r  3); t aż, Likwidacja skutków niemieckiej Zisty nar.odowościowef 
na Górnym Śląsku w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu (Dzieje Najnows ze, 
1971, nr 4). 

84 A. Ko n ie c z  n Y, Pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy. 
Górny Śląsk 1939-1945, Wrocław 1972; J. Mo 1 end a, Szkolnictwo w rejencji ka-· 
towickiej w latach okupacji hitlerowskiej. Przyczynek do polityki narodowościo
wej okupanta, Katow ice 1976; Polityka hitlerowska na Śląsku w latach 1933-·

1945, Wrocław 1964; F. P oło ms k i, Ustawodawstwo rasistowskie III Rzeszy 
i jego stosowanie na Górnym Śląsku, Katowice 1970; A. Szefer, Przesiedleńcy 
niemieccy na Górnym Śląsku w latach 1939-1945, Ka:towice 1974; J. Szi I i n g,

Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939-1945 (tzw. 
okręgi Rzeszy: Gdańsk-Prusy Zachodnie, Kraj Warty i Regencja Katowicka),. 
Poznań 1970; R. Jes ke, Hitlerowska polityka germanizacyjna na Górnym Ślą-· 
sku i sąsiednich ziemiach polskich w czasie II wojny światowej (Studi,a i mate
ri ały z dziejów Sląska, pod red. K. Popiołka, t .  V, Wroc ł aw 1963); C. M a  d a  j

e z y k, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. I ,i II, Warszawa 19,70. 

ss K. P o p i o ł e k, Śląsk w oczach okupanta, Kartow.ice 1958; te n że, Wpływ·
wydarzeń wojennych na nastroje mieszkańców Górnego Śląska (1942-1943) (Stu-· 
dia i materiały z dziejów Sląska, pod ired. K. Popiołka, t. VII�, 1967).
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nowiły poniekąd regionalną kontynuację pracy podjętej tuż po woJme 
przez B. Olszewicza 86, a także publikacja H. Rechowicza, ukazująca 
biografie okupacyjnych działaczy PPR 87. Inny aspekt polityki ekster
minacyjnej - tzw. Polenlagry - ukazał R. Hrabar 88. 

Przejdźmy obecnie do polityki gospodarczej okupanta. W tej dzie-· 
<lzinie stan badań jest niezadowalający. Prace W. Jastrzębowskiego 
i •J. Deresiewicza tylko częściowo uwzględniają zagadnienia górnośląskie, 
·szersze odbicie znajdują one w publikacji W. Rusińskiego o położeniu
robotników. H. Szurgacz zajął się wpierw jednym aspektem sytuacji
robotników przymusowych, nadzorem policyjnym, a następnie przed
stawił monograficzną pracę o przymusowym zatrudnieniu, w której
jednak obszarom wcielonym do Rzeszy poświęcił tylko część rozważań 89.
Praca ta przede wszystkim uzmysławiała potrzebę analogicznych badań
w odniesieniu do Górnego Śląska. Problematykę zatrudniania robotni
ków przymusowych podejmował· też A. Konieczny 90. Zatrudnienie jeń
-ców wojennych znalaŻło odbicie w artykułach A. Grobelnego, A. Szefera
K. Joncy. Niektóre problemy uwzględnione zostały w wydawnictwach
Documenta occupationis teutonicae.

Potrzeby badawcze w zakresie społeczno-gospodarczej problematyki 

sG B. O ,1 s zew i cz, Lista strat kultury polskiej, 1 IX 1939-1 III 1946, Wa r
-szawa 19'17. 

87 A. Szefer , Losy powstańców śląskich w latach okupacji hitlerowskiej, 
Katowice 1970; S .  Kędry n a ,  A. Szefe r ,  Nauczyciele śląscy polegli i zamor
dowani w latach hitlerowskiej okupacji. Księga pamiątkowa, Katowice 1971; 

A. Szefer , Miejsca straceń' ludności cywilnej województwa katowickiego (1939-
1945), Katowice 1965; t e  n ż e, Próba podsumowania wstępnych badań nad stra
tami ludności cywilnej województwa katowickiego w latach okupacji hitlerowskiej

(Zaranie Sląskie, 1969., nr 2); A. Mr o wi ec , Zginęli w Dachau (Studiru Sląskie,
Seria Nowa , t. XXVII); L. Bro ż ek, R. Haj 11 u k ,  A. Ta r g, H. Re cho
w i cz, Material.y do listy strat kultury polskiej na Sląsku w latach 1939-1945

{Zaranie Si1ąskie, 1960, nr 4), zob. też: ttamże, 1964, nrr 3; 1965, nr la; H. Re cho
w i cz, Ludzie PPR. Sylwetki zamordowanych i poległych działaczy, Katowice
1967. 

88 R. Hr a b  a r ,  Niemieckie obozy dla Polaków na Sląsku w czasie II wojny 
:światowej „Polenlager", Katowice 1972. 

89 W. Ja s t r z ę b ,s k j, Gospodarka niemiecka w Polsce 1939-1944, Warszawa 
1946; J. Der es i e  w i cz, Okupacja niemiecka na ziemiach włączonych do Rzeszy 
1939-1945. Studium historyczno-gospodarcze, Poznań 1950; W. Rus i ńs k i , Po
łożenie robotników polskich w czasie wojny 1939-1945 na terenie Rzeszy i „obsza

rów wcielonych", t. I-II, Poznań 1949-1955; H. Szurga cz, Nadzór policyjny

wobec polskich robotników przymusowych na Sląsku w latach 1939-1945 (Studia 
Sląski.ie, Seria N owa, t. X, 1966); t en ż e, Przymusowe zatrudnienie Polaków 
przez hitlerowskiego okupanta w latach 1939-1945, Wrocław 1971. 

90 A. Ko n i e  cz ny, Zagraniczni robotnicy przymusowi i obozy pracy na 
Górnym Sląsku w 1944 roku (studiia Sląskie, Seria Now a, t. XII, 1967); te n że, 
:Zwalczanie zbiegostwa polskich robotników przymusowych przez policję hitlerow

ską na Sląsku w latach II wojny świat-Owej (t,amże, t. XI, 1967). 

/ 
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dziejów Śląska w okresie okupacji są ogromne. Przykładowo można 
byłoby wymienić następujące zagadnienia: zatrudnienie i różne formy 
przymusu w tym zakresie, intensyfikacja eksploatacji siły roboczej, 
wymagania i ekwiwalenty, aprowizacja, represje wobec robotników. 
Inny obszar zagadnień to rabunkowa gospodarka okupanta w przemyśle, 
co było już wielokrotnie podnoszone w literaturze, ale do tej pory nie 
mamy jeszcze gruntownego opracowania. 

Podziemne życie polityczne i ruch oporu na Górnym Śląsku docze
kały się już wielu opracowań. Fakt, że Polska Ludowa' wyrosła na 
gruncie realizacji koncepcji PPR, zrodzonych w latach okupacji, zwracał 
uwagę badaczy na ten krąg problemowy. Efektem wspomnianych już 
sesji naukowych, ale też systematycznych badań prowadzonych przez 
liczną grupę historyków, są publikacje ukazujące założenia ideowo-po
lityczne i działania organizacyjne PPR, a także kształtowanie się pod
ziemnych organów władzy ludowej. Syntetyczny obraz dziejów. obozu 
lewicy rewolucyjnej w latach okupacji przedstawił - jak już stwier
dziliśmy - H. Rechowicz. Tenże autor opublikował materiały źródłowe 
odnośnie do PPR, Ył których ukazał przede wszystkim poglądy partii 
na temat aktualnych zagadnień politycznych i jej koncepcje przyszłego 
kształtu społeczno-ustrojowego niepodległej Polski 91, 

Ruch oporu na terenie Górnego Śląska po raz pierwszy przedstawił 
w swoich publikacjach K. Popiołek. Zapoczątkował on też badania nad 
organizacjami zbrojnymi związanymi z obozem lewicy 92, które to ba
dania szeroko rozwinęły się w latach sześćdziesiątych. Dzieje Gwardii 
Ludowej znalazły odbicie w pracach J. Garai:m, B. Kobm:;zew::;kiego, 
H. Rechowicza, A. Szefera, wspomnieniowej pracy S. Wałach i wreszcie
w publikacjach, które zawierały dorobek sesji naukowych. W tych os
tatnich problem ukazywano szerzej, łącznie z wkładem Śląska i jego
potencjału gospodarczego oraz Ślązaków, walczących na różnych fron
tach przeciw III Rzeszy, w ostateczne rozgromnienie faszyzmu 9. Oma-

9� H. Re cho w i c z, Publicystyka śląskiego obwodu PPR 1942-1945, Wybór 
oprac ., wstęp ... , Kat owice 1968; te n że, Z materiałów archiwalnych dotyczących
okupacyjnej działalnośei PPR, GL i AL na terenie V Obwodu (Śląskiego) (Zar a
nie Śląskie, 196·2, z. la) . 

92 K. P o p  ,i o ł e k, Proletariat Górnego śląska i Zagłębia Dąbrowskiego 
w walce z hitlerowskim okupantem (!Zaranie śląskie, 1958, nr 4); te n ż e, Z dzie
jów walki zbrojnej z okupantem w byłej rejencji katowickiej w roku 1944 (Stu

dia i m ateriały z dziejów 'śląska, t. nr, •1960). 
93 J. G ar a s ,  Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, War

szawa 1963; B. Ko b u ,sze w s ki, Między Wisłą i Przemszą. Z walk oddziału G l, 
i AL im. J. Dąbrowskiego, Wars?Jaw a 1966; H. Re cho w i c z, Działalność Gwardii 

i Armii Ludowej w Śląskim Obwodzie (Udział Śląska i Zagłębi a Dąbrowsk..iego 
w w ojnie z Niem c ami. ·Materiały sesj<i popularnonaukowej poświ ęconej 20 rocznic y 
powstan:a Ludowego Wojska Polskiego, Katowi ce, 2n. października 1963, pod red. 
H. Rechowicza, Katowice 1964); A. S zefer, Z dziejów walki zbrojnej z okupan-

5 - Sobótka 2n9 
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wiana problematyka znalazła odbicie w obszerniejszym wydawnictwie 
źródłowym 94. 

W celu uzyskania całościowego obrazu życia politycznego i ruchu 
oporu na Górnym Śląsku w latach okupacji niezbędne są dalsze badania 
nad organizacjami obozu londyńskiego, zarówno w aspekcie ich koncep
cji oraz działalności politycznej, jaki i zbrojnej. Publikacje Z. Jankego 
nie wyjaśniają wielu kwestii, a nawet w wielu dezorientują, jak to 
wykazała dyskusja na łamach „Zarania Śląskiego" 95• 

W historiografii podjęto także problemy postaw niektórych śro
dowisk, np. młodzieży harcerskiej, wobec okupanta, a także tematykę 
tajnego nauczania. 

Wyzwolenie Górnego Śląska spod okupacji hitlerowskiej naświet
liły prace B. Dolaty, T. Rawski-ego i P. Dubiela 96. 

Podsumowując nasze konstatacje na temat dorobku historiografii do
tyczącej wojny i okupacji należy stwierdzić, że ogólnie jest on bogaty. 
Dalszy postęp badań wydaje się być zagwarantowany już przez zainte
resowanie tą problematyką sporej liczby historyków. Oczywiście istnie
ją określone trudności, wynikające na przykład z braku źródeł bądź 
niemożności dotarcia do nich. Stąd też pilny wydaje się postulat kon
tynuowania prac w zakresie współtworzenia źródeł poprzez spisywa
nie wspomnień i relacji. Niezbędny byłby centralny katalog materiałów 
wspomnieniowych, uzupełniany na bieżąco, co zainicjowane zostało już 
przed wielu laty. Chyba historycy nie wykorzystują w dostatecznym 
stopniu tych wszystkich możliwości, jakie stwarza istnienie materiałów 
weryfikacyjnych w ZBoWiD, a mogłyby one - przy użyciu nowoczes
nych instrumentów i metod badawczych - odpowiedzieć na wiele 
kwestii. 

Stan wiedzy o całym interesującym nas okresie wzbogacają liczne 
monografie miast i subregionów (zazwyczaj dawne powiaty), wydawane 
przez Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. W serii monografii uka
zały się opracowania miast i powiatów górnośląskich, takich, jak Zabrze, 

• Siemianowice, Ruda Śląska, Świętochłowice, Tarnowskie-Góry, Mikołów,

tem w byłej rejencji katowickiej w 1943 r. w świetle sprawozdań żandarmerii 
(Studia i materiały z dziejów śląska, pod ['ed. K. Popiołka, t. XI, Wrocław 1917,1); 
S. W a ł a ch, Partyzanckie noce, War,szawa 1965.

94 Ruch oporu w rejencji katowickiej „1939-1945. Wybór dokumentów, oprac.

Z. Boda-Krężal, B. K<Ybuszewski, J. Osojca, M. Wrzosek, Katowice 1972.
95 z: J. J a  n k e - W a 1 f. er, W Armii Krajowej w Łodzi i na Sląsku, War

szawa 1969; t e  n ż e, Podziemny Sląsk. Początki konspiracji na Sląsku 1939-1941, 
Warszawa 11,968; zob. też: ,,Zaranie Śląskie", nr 3 i nasi�ępne. 

96 B. Do 1 at a, WyzwoLenie Polski 1944-1945, Wa�zawa 1966; T. Ra wski, 
Wyzwolenie Sląska (Studia i materiały z dz,iejów Śląska, pod red. K. Popiołka, 
t. VI, Wrocław 1964); P. Du bd e 1, Wyzwolenie Sląska w 1945 roku, Katowice
1969.
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Gliwice, Lubliniec, Tychy, Mysłowice, Chorzów, Katowice. W zamyśle 
wydawców monografie te mają charakter popularnonaukowy, ale z oczy
wistych względów autorzy zmuszeni byli podejmować szersze badania 
źródłowe. Przynosiły one zazwyczaj dość znaczne efekty, jednakże man
kament tych badań tkwi w ich niekompletności. Określone ustalenia 
wykorzystywano jako egzemplifikację znanych, ogólniejszych tez. Fakt, 
że w poszczególnych monografiach okresowi 1918-1945 poświęca się 
z reguły wiele miejsca, ma swe znaczenie zarówno w aspekcie groma
dzenia nowych informacji źródłowych, jaki, i popularyzowania ogólniej-
szych ustaleń. 

Podobne uwagi odnieść można do monografii zakładów przemysło
wych, przy czym należy zaznaczyć, że w tej serii ukazało się tlo teji 
pory niewiele pozycji. 

Historycy dysponują już bogatą literaturą wspomnieniową. Obok 
wspomnień indywidualnych ukazało się wiele zibiorów wspomnień, ta
kich, które miały ambicję ukazania szerokiej panoramy życia społecz
no-politycznego, widzianego oczyma ludzi o różnych przekonaniach 
ideowych 97, jak też działaczy określonego nurtu politycznego - przy
kładowo przedstawicieli ruchu komunistycznego 98. Literatura wspomnie.
nictwa ma swolch wiernych czytelników, a i dla historyków wartość 
wspomnień jest oczywista, toteż ,oczekiwać należy dalszych tego typ_u 
publikacji. 

Nieco uwagi chcielibyśmy poświęcić pomocnym dla historyków Yłi
dawnictwom warsztatowym. Prace w tym zakresie powstają jakby na 
marginesie głównych dokonań historiografii, wynikają raczej z i�dy.
widualnych zainteresowań badaczy. Wartość tych prac jest dość często
nieświadomie deprecjonowana przez historyków, czego potwierdzeniem 
może być np. sporadyczne ich recenzowanie. Być może wynika t.o_ z :rii�
uznawania tych prac za takie, które „znaczą" w karierze naukowej. 
Stan rzeczy w tej materii uznać należy za niezadowalający. Przykłado
wo: prace bibliograficzne tikazują się ze zbyt wielkim opóźnieniem, 
niewiele jest bibliografii specjalistycznych czy selektywnych, przydatna 
byłaby także retrospektywna bibliografia silesiaców w co ważniejszych 
periodykach okresu międzywojennego. 

Z ważniejszych pozycji warsztatowych, jakimi obecnie dysponujemy. 
należałoby wymienić: wykazy zakładów przyemysłowych (hut i kopalń)� 
słownik historyczny kopalń, zestawienia danych dotyczących wydobycia 
węgla, wyniki wyborów parlamentarnych, kalendaria, np. dziejów ruchu 

07 Wspomnienia Slązaków i Zag!ębiaków, wyb. i opr. K. Popiołek, Katowice
1970. 

98 M. in.: A. Kał u ż a, H. Recho wicz, Wspomnienia komunistów ślą

skich, Katowice 1962; A. K ałuża, J. Kanrtyka, Z lat walki. Wspomnienia ślą
skich peperowców, Katowice 1966. 
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robotniczego, czy wreszcie wielce pomocne materiały do ruchu strajko

wego w okresie międzywojennym. Odnotować też musimy znaczny pos

tęp w zakresie biografistyki. Ukazało się już kilka pozycji! zbiorowych 

:z tego zakresu, coraz częściej biografistyka trafia na łamy regional

nych czasopism naukowych. 

Kolejna kwestia to odbicie problematyki śląskiej interesującego nas 

okresu w opracowaniach syntetycznych. Ostatnimi czasy trafia ona 

częściej do syntez ogólnopolskich i zapewne jest to wypadkowa rangi 

regionu w skali ogólnokrajowej w latach 1918-1945, ale też dorobku 

:historiografii śląskiej. Ten okresu dziejów regionu znalazł szerokie 

ujęcie w syntetycznym opracowaniu K. Popiołka 99. 

STAND UND AUFGABEN DER FORSCHUNGEN 1JBER DIE GESCIDCHTE DES 

OBERSCHLESISCHEN TEILS DER WOIWODSCHAFT SCHLESIBN IN DER 

ZWISCHENKRIEGSZEIT UND WXHREND DER F ASCHISTISCHEN 

OKKUPATION 

Der Beitrag befasst sich mit den Forschungen iiber die Geschichte Oberschle
:siens i-n den Jahren 19,18-1945. U.nterschieden werden dre.i Zeitabsch�tte: a) die 
Zeit der schlesischen Aufstande und des Plebiszits (1918-1922), b) die Zwischen
.kriegszeit, c) die Zeit der hitlerfaschistischen Okkupation. In seinem Uberblick 
formulie«>t der Autor auch F,orschungspos,tulate. So macht er dar-auf aufmerksam, 
dass die polnischen Historiker in ihren Untersuchungen i.iber die Zeit der Auf
-stande und des Plebiszits zu wenig die deutschen Aktivitaten beachteten. In den 
.Forschungen i.iber die Zwischenkriegszeit blieb bisher die Ta>tigkeit von OTgan.i
,sationen gesellschaftlich-nationalen Charakf.ers unberiicksichtigt. Eine dringende 
Aufgabe ist die Bearbeitung der Geschlchte des polnischen Grund-, und Mittel-
2ahlereiche Geschichtsforscher mit der Okkupationszeit befassen, wird ein weiterer 
Fortschrit';t moglich, wenn man der Aufzeichnung und Sammlung von Relationen 
,und Erinnerungen gr!lssere Beachtung schenken wer-de. 

u K. P op i o l e k, Historia Sląska od pradziejów do 1945 roku, Katowice 1972. 




