
FRANCISZEK HAIWiRA!NEK 

Sobótka 1979 Z 
lPL ISSN 0037-7511: 
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W LATACH 1918-1945 

Jeżeli pod względem chronologicznym przegląd mmeJszy posiada 
ściśle określone granice, wyznaczone przez dwa fundamentalne wy
darzenia: klęskę Niemiec w I wojnie światowej i rewolucję listopadową 
wraz z obfitującymi w skutki ich następstwami z jednej strony, 
a z drugiej - rozgrom1enie faszystowskiej III Rzeszy i zmianę su
werenności państwowej nad interesującym nas regionem (wraz z przej
ściem w nową formację społeczno-ekonomiczną), to nie tak jasne 
i jednoznaczne są granice tery.torialne omawianego regionu, gdyż ulega
ły one kilkakrotnie zmianom. Nie wchodząc w szczegóły, przyjmujemy 
dla uproszczenią. sprawy, że przez „Śląsk Opolski" rozumieć będziemy 
rejencję opolską w jej każdorazowych granicach historycznych. 

W Polsce Ludowej dokonywano kilkakrotnie już oceny stanu za
awansowania badań naukowych nad dziejami Śląska Opolskiego w okre
sie międzywojennym, prezentując bądź to ogólny postęp badawczy 
wraz z postulatami jego dalszego pogłębienia 1, bądź to rej,estrując 
rozwój w ·poszczególnych dziedzinach (a zwłaszcza w zakresie dziejów 
ruchu polskiego 2 oraz robotniczego 3). Są to ujęcia problemowe lub wy
łącznie bibliograficzne '· 

1 A. B r o ż e k, Stan badań i postula,ty badawcze w zakresie historii Górnego 
Sląska (1870-1945) (.Regi onalne badania naukowe, Katowice 1969, s. 59-88). 

2 O. S. Pop i o ł e k ,  Stan i potrzeby badań nad dziejami ruchu polskiego na 
terenie byłej rejencji opolskiej w okresie 1922-1945, Katowice 1961; H. Tom i
e ze k, S. ż y g a, Stan i potrzeby badań dziejów ruchu spółdzielczego na Gór

nym Sląsku w latach 1860-1971 (Stu dda Sląskie, t. 24, 1973, s. 235--273); H. Lipk a, 
A. Mr ocz k o w  s k: a, E. Wyg 1 en d a, Ruch polski w Niemczech w latach.
1922-1939. Bibliografia, Opole 1972.

3 O. S. Pop i o l e k, Stan i potrzeby badań nad dziejami ruchu komunistycz
nego na Górnym Sląsku (Kwartalnik Opo lski , 1959, n r  2, s. 14-49); t enże, Ruch 
komunistyczny na Opolszczyźnie w latach 1918-1945. Stan i potrzeby badań, Opo le 

1960; J. Pa bis z, Przegląd najnowszych prac z dziejów ruchu robotniczego na 
Górnym Sląsku 1918-1945 ,(Zaranie Sląskie, 11961, z. 3, s. 672-684); J. Pr ze

wł o c ki, Problematyka ruchu robotniczego na lamach ,,Zarania Sląskiego" w la
tach 1957-1966 (Zaranie Sląskie, 1967, z. 2, s. 289-304); T. Mi·nczak i ewicz. 
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Nie posiadamy dotąd próby syntetycznego opracowania całego oma
wianego odcinka dziejów Śląska Opolski�go. Natomiast niektóre kwestie 
i problemy zostały ujęte w monograficznych szkicach, ograniczonych 
ramami bądź terytorialnymi, bądź chronologicznymi. Tak więc między
wojenny okres historii Opolszczyzny uwzględniony został w monografiach 
miast (Bytom, Gliwice, Zabrze, Brzeg, Zawadzkie, Nysa, Opole, Racibórz, 
Lewin Brzeski) oraz subregionów (dawne powiaty: opolski, oleski, 
brzeski, strzelecki i prudnicki). Podjęto próbę monograficznego opraco
wania problematyki stosunków społecznych na Śląsku Opolskim w la
tach 1922-1933 przez T. Minczakiewicza oraz analogicznej tematyki dla 
samego miasta Opola przez E. Mendla. Wyczerpującą monografię pol
skiej prasy na Śląsku Opolskim w latach 1922-1939 stworzył L. Smołka. 
F. Połomski przedstawił funkcjonowanie niemieckiego Urzędu do Spraw
Mniejszości w Opolu (1922-1937). Dobrze opracowane wydaj� się być
dzi>eje polskiej spółdzielczości na Śląsku Opolskim dzięki badaniom
K. Pietrzak-Pawłowskiego, S. Zygi, T. Orłowskiego, K. Malczewskiego
i innych. Historia polskiego szkolnictwa w tym regionie została wyczer
pująco zaprezentowana przez liczne prace T. Musioła, J. Lubosa, J. Pop
kiewicza i innych. H. Kapiszewski oraz I. Lasończyk przedstawili dzieje
Związku Harcerstwa Polskiiego w Niemczech; z powodu odkrycia nowych
materiałów archiwalnych dalsze badania rokują szanse nowego i. pogłę
bionego opracowania tej tematyki. Próba syntezy dziejów. ruchu robot
niczego, pióra W. Matulla, nie zadowala, bo napisana jest z obcych nam
pozycji ideologicznych.

Podstawowym brakiem jest okoliczność, że· nie dysponujemy dotąd 
monograficznym ujęciem dziejów Dzielnicy I Związku Polaków w Niem-

Stan i potrzeby badań związanych z problematyką ruchu robotniczego na Śląsku 
Opolskim w łatach 1918-1945, Opole 11967; J. Jak u b ows:kd, J. K w a k, Bi
bliografia do dziejów ruchu robotniczego na śląsku Opolskim w latach 1918-1945 

{wybór) (Zeszyty Naukowe - Ruch Robotniiczy na $lą,sku Opolskim, nr 5, 1968,

s. 107-113); T. Mdnc z a kie w icz, Stan i potrzeby badań związanych z proble

matyką ruchu robotniczego na Śląsku Opolskim w latach 1918-1945 (Regionalne
badania naukowe, s .  89-93); S. Mdch a l k i e wic z, Stan i potrzeby badań nad
dziejami klasy robotniczej na śląsku w XIX i XX w. (do 1945_ r.) (Polska Klasa
Robotnicza, t. 1, 1970, s. 176-211); M. Li s, Ruch robotniczy w pracach nauko
wych Instytutu Śląsktiego w Opolu (,Z pola walki, 1973, nr 1, is. 221-'225); F. Ha
wr a n e k, Die Geschichte der Arbeiterbewegung in den Forschungen des Schle
.5ischen Instituts in Opole (VR Połen) (Internationale Wissenschaftliche Korrespon
denz zur Ge-s�hichte -der deutschen Ar-beiterbewegung, 1975, H. 4, s. 487-495).

' J. Pr z e  wł o c k  i, W. Zie 1 i ń s 'ki, Historiografia powstań śląskich

(W pięćdziesiątą roczn�<:ę powsf.ań śląskich, pod red. H. Rechowicza, Katowice 1971,

s. 299-338); H. L-i p k a, Bibliografia opracowań na temat dziejów klasy robot

niczej na Śląsku za rok 1972 �Klasa Robotnicza na Sląsku, t. 1, 1197,5, s. 461-478); 

za rok 1973 (tamże, t. 2, 1976, is. 443-461); za lata 1974-1975 (tamże, t. 3, 1977, 

-s. 369-492); E. 'W yg Ie n d a, Górnośląska klasa robotnicza. Wybór bibliografii,

Opole 1978. 
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czech, wobec czego korzystać trzeba na razie z fundamentalnej syntezy 
historii tego Związku pióra W. Wrzesińskiego. 

Sporo napisano na temait konwencji genewskiej. Sytuacja dojrzała 
obecnie do tego, by Glokonać pełnej syntezy w celu zbilansowania po
zytywów i negatywów tego podstawowego dla losów ludności polskiej 
aktu prawnego. 

W zakresie edycji źródeł odnotować należy stosunkowo duże osiąg
nięcie w kilku zakresach tematycznych. Priorytetem cieszyły się zagad
nienia z dziejów ruchu polskiego. Ukazały się trzy woluminy Źródeł 
do dziejów powstań śląskich, wyszła reedycja unikalnego Leksykonu 
Polactwa w Niemczech (poprzedzona wydaniem jego fragmentów w pos
taci Encyklopedii, która się nie ukazała), opublikowano niezwykle waż
ną kartotekę opolskiego gestapo, W. Wrzesiński wydał wybór raportów 
polskich konsulów generalnych (źródło rto obrazuje antypolską politykę 
władz hitlerowskich na Śląsku Opolskim w latach 1933-1939), S. O. Po
piołek zaprezentował interesujące materiały do historii wsi opolskiej 
w okresie hitlerowskim, S. Golachowski zebrał podstawowe materiały 
do dziejów polskiego szkolnictwa, E. Długajczyk opracował protokoły 
posiedzeń Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Śląsku. 

Inne dziedziny tematyczne wywołały mniejsze zainteresowania 
w edycjach źródłowych. Na wyróżnienie zasługują publikacje dotyczące 
kwestii ekonomicznego zacofania Śląska Opolskiego w okresie między
wojennym (J. Kokot, A. Brożek), walki z nazewnictwem polskim na 
Śląsku w latach 1933-1939 (K. Fiedor), a przede wszystkim rewolucyj
nego ruchu robotniczego (T. Minczakiewicz, S. Popiołek, K. Mammach, 
W. Lesiuk, J. Wendt i inni). W sposób niepełny zdołano zebrać wyniki
akcji wyborczych do Reichstagu i sejmu pruskiego (M. Orzechowski), nie
opublikowano analogicznych wyników w wyborach do górnośląskiego
sejmiku prowincjonalnego i do innych ciał samorządowych w okresie
republiki weimarskiej. Kapitalne materiały ikonograficzne, dotyczące
dziejów ruchu polskiego, zostały udostępnione czytelnikowi głównie
w dwóch pozycjach o charakterze albumowym, z których jedną przy
gotował E. Osmańczyk, a drugą W. Wrzesiński. Na uwagę zasługują
również materiały dokumentujące martyrologię Polaków i straty perso
nalne ruchu polskiego, opracowane przez R. Hajdµka i innych.

Stosunkowo bogato prezentuje się literatura pamiętnikarska, stano
wiąca cenne źródło uzupełniające. Obraca się ona wyłącznie w dwóch 
kręgach tematycznych: polskiego ruchu narodowowyzwoleńczego oraz 
radykalnego ruchu robotnicżego. Jedne z nich ukazały się w formie 
wydawnictw zbiorowych (fundamentalne są zwłaszcza Wspomnienia 
Opolan oraz Pamiętniki Opolan), inne wydawano w postaci pojedynczych 
woluminów (np. A. Benisz, K. Malczewski, A. Bożek, W. Paliwoda, 
W. Wawrzynek) lub czasopismach i periodykach (np. F. Adamiec, K. Go
dzińska, J. Kasperek, E. Szwed). W zakresie tematyki robotniczej na
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szczególną uwagę zasługują wspomnienia ogłoszone na łamach odpowied
nich wydawnictw Instytutu Śląskiego w Opolu (a zwłaszcza, w tomie 
Wspomnienia opolskich komunistów). 

Stosunkowo nieźle prezentuje się biografistyka. Wielu przywódców 
polskich z okresu powstań· i plebiscytu doczekało się bądź obszernych 
biografii politycznych. (np. Wojciech Korfanty pióra M. Orzechowskiego), 
bądź mniej lub więcej obszernych biogramów (np. J. Ludyga-Laskowski). 

, 'Również liczna grupa kierowników ruchu polskiego na Opolszczyźnie 
w okresie międzywojennym posiada ·opracowane życiorysy w różnych 
wydawnictwach zbiorowych (Polski Słownik Biograficzny, Słownik Dzia
łaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, prace R. Hajduka, A. Zawiszy, 
H. Wolnej, A. Targa, F. Szymiczka, P. Świerca i' innych). Sprawa jest
jednak daleka od wyczerpania; znaczącą poprawę przyniesie dopiero
ukazanie się dalszych tomów Śląskiego Słownika Biograficznego.

Pod względem tematycznym nasza historiografia poświęcała chyba 
najwięcej uwagi ludności polskiej na Śląsku Opolskim, określeniu jej 
liczby i stopnia świadomości narodowej, akcji germanizacyjnej i obronie 
przed wynarodowieniem, dziejom zorganizowanego ruchu polskiego itp. 
Wydaje się, że nadszedł czas, by scalić dotychczasowe wyniki badań 
i opracować je w syntetycznej i naukowej formie. 

W kwestiach politycznych stan zaawansowania badań wydaje się 
raczej dobry, ponieważ prawie wszystkie ważniejsze akcje zostały mniej 
lub bardziej dokładnie opracowane. Istnieje jedynie potrzeba badań 
uzupełniających nad kilkoma kampaniami wyborczymi, które pozostały 
poza polem zainteresowania hist�ryków. 

Od naszej socjografii oczekiwać należy dokładnej analizy stratyfi
kacyjnej społeczeństwa Śląska Opolskiego według różnych· kryteriów 
w celu ustalenia obrazu stosunków między poszczególnymi klasami 
i warstwami. Pozwoli to na dokładni�jsze określenie składu pojęć „masy 
ludowe", ,,proletariat", ,,klasa robotnicza" oraz roli desygnatów tych 
pojęć w życiu społeczeństwa. 

Zagadnienia ekonomiczne nie zostały dotąd w całośc·i opracowane. 
Dysponujemy jednak licznymi studiami szczegółowymi, w których za
prezentowano wyniki badań nad rozwojem i stanem przemysłu ( B. Kor
tus, A. Kukliński, J. Jaros, J. Kokot, J. Popkiewicz, M. Dobroczyński 
i inni) oraz rolnictwa S. Wysłouch, B. Olszewski, S. Zyga, A. Jagielski 
i inni). W tej ostatniej dziedzinie otrzymaliśmy ostatnio nawet próbę 
syntetycznego ujęcia, którego wyników jednak nasza historiografia nie 
może przyjąć z powodu tendencyjnego i nacjonalistycznego stanowiska 
autora oraz jednostronnych i subiektywnych wywodów, pozbawionych 
zr�sztą naukowej bazy źródłowej 5• Kwestie demograficzne oraz, narodo-

5 W. M ag ur a, Oberschlesien und seine Landwirtschaft, Augsburg 1975. 
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wosc10we poruszali w swych pracach: A. Brożek, T. Musioł, M. Orze
chowski, K. J onca, R. Weiner i inni. Hitlerowski okres na Śląsku. 
Opolskim przedstawiony został w większych pracach oraz przyczynkach 
pióra F. Połomskiego, A. Konieczn�go, K. Joncy, K. Fiedora: i innych. 

Wielokrotnie poruszano w niemieckiej i polskiej historiografili pro-
blem zacofania ekonomicznego, socjalnego, cywilizacyjngo i kulturalnego 
wschodnich rubieży Prus wobec pozostałych regionów Rzeszy Niemiec
kiej. Obecnie należałoby scalić wyniki rozproszonych badań i w syn
tetycznym studium przedstawić możliwie kompletne porównanie między 
odpowiednimi wskaźnikami górnośląskimi a analogicznymi ze środko
wych i zachodnich Niemiec (dla okresu międzywojennego) w celu do
kładnego sprecyzowania dystansu, dzielącego Śląsk Opolski od pozosta
łych części Niemiec. 

Istnieje potrzeba i konieczność uwzględnienia w syntezie dziejów 
ludności niemieckiej w tym regionie, jednostronny bowiem byłby obraz. 
historii Śląska Opolskiego, gdyby ograniczał się jedynie do ludności 
polskiej i jej losów. Ująć zatem trzeba liczebność i aktywność żywiołu 
niemieckiego, przebadać należy kadrę urzędniczą (skąd przychodzili, do
kąd ich przenoszono, jak długo na Śląsku Opolskim przebywali, dlaczego, 
w ich szeregach występowało zjawisko wysokiej fluktuacji), rozmiesz
czenie i rolę niemieckich garnizonów wojskowych, stanowisko niemiec
kiego kleru wobec wszystkich żywotnych problemów okresu, działalność 
niemieckiego nauczycielstwa, aktywność niemieckich instytucji i organi
zacji kulturalnych, oświatowych, artystycznych itd. 

W związku z tym uwypuklić należy zasadniczą dyrektywę: we wszel

kich syntetycznych opracowaniach, dotyczących dziejów Śląska Opol
skilego, uwzględnić należy w odpowiednich rozmiarach historię Prus 

I 
• 

!i Niemiec, gdyż region ten stanowił integralną część prusko-niemiec-
kiego organizmu państwowego w owym czasie. 

Podkreślić trzeba dalej fakt stosunkowo nikłego zainteresowania 
polskiej historiografii problematyką wyznaniową, roli kościołów i kleru, 
ich wpływów na społeczeństwo i ich postawy politycznej. Wydaje się 
również, że w syntezie trzeba zmierzać do obiektywnego przedstawie-· 
nia wyników badawczych, bez jednostronności, bez zniekształcania ob
razu odtwarzanej rzeczywistości, która nie składała się wyłączn.lie z kon
fliktów narodowych. 

• 
• * 

yv celu bardziej przejrzystego zbilansowania danych po stronie „ma" 
i „winien" charakterystyka niniejsza podzielona została na kilka pod
okresów, różniących się między sobą dość znacznie stanem zaawansowa
nia badań naukowych. Zastosowana periodyzacja posiada charakter wy-
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łącznie użytkowy i nie stanowi propozycji podziału dziejów śląska 
Opolskiego w omawianym okresie. 

I. Okres powstań i plebiscytu (1918-1922) posiada bardzo rozległą
literaturę, co nasuwa każdemu badaczowi wielokrotnie już zgłaszany 
postulat opracowania pełnej bibliografii tego okresu, gdyż orientacja 
w powodzi publikacji na ten temat staje się coraz bardziej utrudniona. 

; Sam okres wydaje się być już dobrze spenetrowany przez historiografię, 
jak to wynika z zestawień bibliograficznych w poszczególnych mono
grafiach i pozycjach przyczynkarskich a. Ostatnie lata przyniosły liczne 
studia, dotyczące poszczególnych zagadnień. Oparte one zostały na rze
telnej analizie materiałów archiwalnych, przy odpowiednim wykorzy
staniu prasy i źródeł pamiętnikarskich. 

Pomimo stosunkowo dobrze zaawansowan'ego stanu badań nad ca
łym okresem wysunąć trzeba kilka dalszych postulatów, które dadzą się 
sprowadzić do· następujących punktów: 

1. Potrzeba opracowania bibliografii tego okresu staje się coraz bar-
.dziej paląca. 

2. Trzy woluminy Źródeł do dziejów powstań śląskich wymagają
kontynuacji do zakończenia tej serii w takim kształcie, w jakim prze
widywała to pierwotna koncepcja. 

3. Stosunkowo dobra sytuacja panuje w zakresie materiału wspom-
nieniowego, jednak i w tej dziedzinie występuje konieczność zinwenta
ryzowania naszego stanu posiadania (nie tylko opublikowanego), a rów
nież ściągnięcia relacji od uczestników zmagań powstańczych i plebiscy
towych (szczególną wagę posiadają te, które zostały spisane w niewiele 
lat później). 

4. Rzuca się w oczy brak syntetycznego naukowego opracowania
tego okresu. Dotychczasow,e próby nie odpowiadają aktualnemu stanowi 
wiedzy, gdyż powstały bądż bardzo dawno, kiedy znajomość faktografii 
.nie była pełna, bądź reprezentują obce nam postawy ideologiczne, bądź 
wreszcie stworzone zostały przez współuczestników wydarzeń, wskutek 
,czego elementy subiekitywne zniekształcają obiektywny obraz wypad
.ków. 

5. Oczekujemy nadal na pełny zarys działań bojowych, gdyż pod
tym względem istnieją wyraźne dysproporcje w opracowaniu przebiegu 
.akcji militarnych w poszczególnych powstaniach (fundamentalna praca 
W. Ryżewskliego obejmuje jedynie III powstanie śląskie); brak też mo
.nografii dziejów alianckich sił zbrojnych na Górnym Śląsku.

6. Niezbyt dokładnie wiemy, jak funkcjonowały produkcja, handel,

a J. Ludy g a - Laskow ski, Zarys historii trzech powstań śląskich 1919-

·-1920-1921, Warszawa-Wrocław 1973, s. 409--421 (tu obszerny wybór bibliografii

w opracowaniu E. Wyglendy).
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komunikacja, transport i usługi na terenie objętym III powstaniem ślą
skim; nie bardzo też orientujemy się, co działo się na tym terytorium 
górnośląskim, które nie wchodziło w skład obszaru plebiscytowgo . 

. 7. Ogromny postęp został dokonany w ostatnich latach wj zbadaniu 
międzynarodowych aspektów powstań śląskich. Na opracowanie nadal 
jeszcze czeka problem ustosunkowania się niektórych państw do ple
biscytu i powstań (np. państwa radzieckiego); to samo dotyczy niektó
.rych instytucji międzynarodowych (np. Międzynarodówki Komunistycz
nej). 

8. Brak jest opracowania obrazującego całokształt wysiłków nie
mieckich w celu utrzymania regionu górnośląskiego w ramach granic 
Prus i republiki weimarskiej. D()j;ąd bowiem poddano badaniu jedynie 
poszczególne aspekty tego zagadnienia, nie usiłowano natomiast scalić 
tych wyników i 1::1kazać dominujących form starań niemieckich w za
leżności od zmieniających się realiów sytuacji międzynarodowej, współ
pracy czynników rządowych z wielkim kapitałem, partiami politycznymi 
i organizacjami społecznymi. 

9. Opracowania domaga się kilka zagadnień szczegółowych: jaki duży
był udział ochotników z Polski w powstaniach śląskich; jaki był wysiłek 
·finansowy Polski i Niemiec zainwestowany w poszczególne akcje na
,Górnym Śląsku; jaka była aktywność Niemieckiego Komisariatu Ple
biscytowego w Katowicach; sumaryczny obraz pomocy ze strony społe
czeństwa i rządu Polski na rzecz plebiscytu i powstań; postawa Polonu
zagranicznej wobec tego samego problemu.

10. Celowe wydaje się zinwentaryzowanlie całości materiału ikono-

.graficznego z tego okresu. 

II. Okres wyjścia z kryzysu i względnej stabilizacji kapitalizmu
•(1923-1928) dzieli się wprawdzie dość wyraźnie na dwa odrębne pod
.okresy, tutaj jednak zostanie potraktowany łącznie, gdyż stan badań 
wykazuje wspólne cechy pozytywne i negatywne. 

Z wydawnictw źródłowych dla tego okresu dysponujemy jedynie 
:niewielką liczbą pozycji, dotyczących głównie wyników wyborczych 
oraz dziejów rewolucyjnego ruchu robotniczego. Dzięki badaniom T. Min
czakiewicza, E. Długajczyka i innych stosunkowo dobrze znane są po
lityczne, ekonomiczne i społeczne konsekwencje podziału Górnego Śląska. 

Brak jest natomiast szczegółowej charakterystyki całokształtu roz
woju życia gospódarczgo tego okresu. Okazuje się bowiem, że wśród 
-zagadnień ekonomicznych uwagę badaczy skupiał zwykle - ta uwaga
odnosi się również do innych okresów omawianego tematu- przemysł
,ciężki, tj. górnictwo i hutnictwo, natomiast wyraźne luki występują
w opracowaniu innych gałęzi przemysłu oraz rzemiosła, komunikacji,
transportu i handlu. Nie w całej pełni znane są skutki inflacji na Śląsku
Opolskim oraz sytuacja w rolnictwie tego regionu w latach 1922-1923.
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Spośród problematyki demograficznej na ponowne zbadanie zasługują 
rozmiary opcji, ponieważ liczebnoś� tego ruchu została niezbyt precy-
zyjnie określona. A poza tym warto podjąć próbę ustalenia, jaki wpływ 
miała opcja na osłabienie ruchu polskiego na ŚląskUj Opolskim (w po
równaniu z analogiczną emigracją ludności niemieckiej z województwa 
śląskiego). 

Dzieje walk klasowych tego okresu wydają się być niedosta1tecznie 
oprac-owane. Wprawdzie niektóre akcje z lat 1923 i 1924 znalazły. już. 
swoich autorów, to jednak zupełnym odłogiem leży sprawa organizowa
nia walki bezrobotnych, której KPD, zwłaszcza w latach 1925-1927 � 
poświęcała d_użo uwagi. Poza tym należy koniecznie przyjrzeą się nie
klasowemu ruchowi robotniczemu, dotąd prawie zupełnie nie badanemu. 

Wśród kwestii politycznych na specjalną uwagę zasługuje ewolucja 
opinii publicznej, która w wyrazisty sposób ujawnia się przy porów
naniu wyników wyborczych z początku i końca okresu; chodzi o zbada
nie, w jaki sposób i dlaczego malały wpływy SPD na rzecz Centrum. 
Kapitalnym materiałem do analizy fluktuacji nastrojów wyborczych 
mogą być wyniki trzykrotnych w ciągu 1924 r. wyborów do Reichstagu 
w rejencji opolskiej. Szczegółowego rozpracowania wymaga kampania 
wyborcza z 1928 r. 

Powstanie Dzielnicy I ZPwN i jej działalność do 1928 r. to tematyka 
stosunkowo słabo opracowana. Wystarczy w tym miejscu przypomnieć� 
że dokładną liczbę członków Dzielnicy I znamy jedynie dla roku 1924. 
Nie posiadamy natomiast orientacji o ich szczegółowym rozmieszczeniu 
w terenie, aktywności, ich wpływach na wyniki wyborcze, działalności 
organizacji afiliowanych, stosunku do berlińskiej Centrali ZPwN. Rodzą 
się liczne dalsze pytania badawcze: czy i w jaki sposób przewrót ma
jowy w Polsce z 1926 r. wpłynął na działalność Dzielnicy I, w jakich 
rozmiarach M. Grażyński wspierał ZPwN, jaka była struktura socjalna 
ZPwN i jego organizacji afiliowanych, jakie -były przyczyny odejścia 
K. Malczewskiego z kierownictwa Dzielnicy I.

Pr21eśledzić należałoby powstanie i, rozwój pierwszych organizacji
faszystowskich na śląsku Opolskim, przy czym należałoby wyjaśnić, 
dlaczego nastąpiło załamanie się ich wpływów w latach dwudziestych 
(oraz ich restauracja w latach trzydziestych). Do napisania jest historia 
Deutschnationale Volkspartei na· Śląsku Opolskim. Tego samego zresztą 
wymagają dzieje KPD, SPD oraz Cent.rum. 

Przebadać trzeba perypetie górnośląskiego sejmiku prowincjonal
nego, czego dotąd nie podjęto wskutek całkowitego zaginięcia akt tego 
organu samorządowego. Nie zainteresowano się dotąd organizacją i fun
kcjonowaniem pozostałych działów aparatu państwowego: policją, skar
bowością, systemem podatkowym, więziennictwem, wymiarem spra
wiedliwości. 
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W zakresie oświaty i kultury należałoby gruntownie zanalizować 
system niemieckiego szkolnictwa, zbadać jego blaski i cienie, rolę biblio
tek, teatru, filmu, muzeów, czasopiśmiennictwa, radia i innych form 
-oddziaływania na społeczeństwo. 

III. Okres ·kryzysu i narastającego niebezpieczeństwa faszyzmu
(1929-1933) skupił ze względu na swój przełomowy charakter zamte
resowanie wielu badaczy, którzy z jednej strony zamierzali prześledzić, 
w jaki sposób światowe przesilenie gospodarcze ekonomiki kapitali
:stycznej odbiło się i przebiegało na terenie naszego regionu, z drugiej 
:zaś - czy i jak społeczeństwo Śląska Opolskiego dostrzegało groźbę 
faszyzmu, jak się do tego ?iebezpieczeństwa ustosunkowało i jak z nim 
walczyło. 

Jest to główna problematyka tego okresu, w znacznym stopniu zba
,dana, opracowana i opublikowana. Okazało się, że zjawiska tego okresu 
podlegały tym samym prawom i rozwijały się zgodnie z tymi samymi 
trendami, które dominowały w Niemczech. Posiadały jednocześnie 
pewne specyficzne cechy charakterystyczne, unaoczniające w jaskrawej 
formie zapóźnienie ekonomicznie niemieckiego i pruskiego wschodu wo
bec centralnych i zachodnich rejonów Niemiec. 

Nie oznacza to oczywiścite, iż wszystkie problemy okresu kryzysu 
:zostały już wyświetlone. Powtórzyć tutaj należy zgłoszony przed kilku 
laty postulat A. Brożka, a'by zbadać miejsce rejencji opolskiej w gospo
,darce Rzeszy oraz porównać obydwie części Górnego Śląska pod wzglę
-dem „dynamiki produkcji, zatrudnienia, rentowności, zbytu" 7

, dzięki 

.czemu można będzie odpowiedzieć na niebagatelne pytania, w jakim 

.stopniu ekonomika województwa śląskiego zinitegrowała się z ogólno
polską, czy podział Górnego Śląska przyczynił się do rozwoju tego re
gionu, czy też pogłębił on jego degradację, czy warunki rozwoju gospo
-darczego okazały się lepsze czy gorsze niż przed I wojną światową, czy 
_przedsięwzięte przez Niemców plany zmniejszenia dystansu między 
Wschodem a Zachodem dały jakieś rezultaty. 

Pozostałe działy ekonomiki (rzemiosło, komunikacja i transport, kre
:d.yrt; i handel, usługi, rolnictwo) wymagają licznych badań uzupełniają
cych. To samo dotyczy zagadnień demograficznych oraz stratyfikacji 
:Społecznej. 

Walki klasowe ,i polityczne tego o1rnesu wydają się być opracowane 
w zadowalającym stopniu. Mimo to jednak niektóre sprawy trzeba pod
.dać dalszym badaniom. W akcjach politycznych nie zawsze jasna i wy
razista jest positawa i rola Centrum; nie ma jeszcze odpowiedzi na py
tania, dlaczego Deutsche Demokratische Partei nie zdobyła zwolenników 
na Śląsku Opolskim, jak możliwy był sojusz Centrum z SPD i jak on 

7 B r o ż e k, op. cit., s. 72. 
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funkcjonował. W dziedunie wałk!i klasowej trzeba zbadać, dlaczego pol

ski proletariat na ogól niechętnie się organizował (słabe liczebnie były 
nie tylko KPD, SPD, klasowe organizacje związkowe, lecz również. 
związki sollidarystyczne), jaką rolę odgrywały nieklasowe związki i sto
warzyszenia, dlaczego w Raciborzu rozwinęła się znacząca grupa anar
chosyndykalistyczna, dlaczego wpływy polskich związków zawodowych 
(ZZP, CZZP) były w poszczególnych zakładach produkcyjnych ogromnie 
zróżnicowane. 

Jeżeli szkolnictwo polskie w rejencji opolskiej i w tym okresie 
zostało na ogól zbadane (następuje ważna ewolucja stanowiska ZPwN 
w sprawie szkolnictwa: od rezygnacji z publicznego szkolnictwa do 
organizowania prywatnego systemu szkolnej oświaty polskiej), ito od
łogiem leżą zagadnienia niemieckiej oświaty i kultury. 

IV. Okres pierwszych lat dyktatury hitlerowskiej (1933-1939) cha
rakteryzuje się tym, iż posiada stosunkowo dobrze opracowaną historię 
ustrojową od strony systemu faszystowskiego, dziejów jego aparatu 
policyjnego, stosunku do Polaków i Żydów na Śląsku Opolskim, funk
cjonowania jego systemu prawnego itp. 

Spore luki występują natomiast w pozostałych zagadnieniach. Nie 
w pełni znane j�st ożywienie gospodarcze okresu hitlerowskiego oraz 
mechanizm wpływu polityki zbrojeniowej na przezwyciężenie kryzysu 
ekonomicznego. Dokładnej analizie należałoby poddać wpływ wiel
kich inwestycji drogowych i wodnych na zmiejsz€nie bezrobocia. 
Sprecyzować trzeba, w jakim stopniu emigracja siły roboczej poza region 
przyczyniła się do poprawy koniunktury. Czy zakończenie niemiecko
polskiej wojny celnej wywarło określone efekty na sytuację w regionie 
górnośląskim? 

W zakresie rolnictwa trzeba będzie przebadać rozmiary przeprowa
dzonej przez wielką własność ziemską parcelacji, napływ osadników 
z głębi Niemiec, warunki ich gospodarowania, wyniki produkcyjne. 
Etatyzacja wielu dziedzin życia przyczyniła się do wprowadzenia licz
nych zmian w zakresie rozwoju rzemiosła, komunikacji i łączności, 
handlu i usług. 

Kwestie demograficzne i narodowościowe posiadają już sporą i war
tościową literaturę. Jeżeli chodzi o dzieje ruchu polskiego, to przede 
wszystkim należy do końca wyjaśnić problem tzw. secesji z lat 1936-

1937, traktowany przez niektórych badaczy niesłusznie jako zagadnienie 
wstydliwe, kwalifikujące się do przemilczenia. Tymczasem właśnie se
cesja miała swoje korzenie w stosunkach z lat dwudziestych, co do
maga się precyzyjnego zbadania. Należy nadto podjąć próbę określenia 
rozmiarów nieodwracalnych szkód i strat w substancji żywiołu polskie
go, wywołanych przez wzmożony ucisk germanizacyjny. W sposób 
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kompleksowy należy przestudiować stosunek sanacyjnego rządu polskie
go wobec zorganizowanego ruchu polskiego w Niemczech. 

W dziedzinie socjalnej przedmiotem osobnego badania należy uczy
nić kwestię zmiany postaw ludzi, wywołanej z jednej strony przez 
propagandę hitlerowską, z drugiej zaś przez pełniejsze zatrudnienie 
i niewątpliwą poprawę warunków życia w porównaniu z okresem po
przednim. W związku z tym na szers-zym niż dotąd tle należałoby uka
zać trudności rysujące się przed organizatorami walki klasowej i anty
faszystowskiego ruchu oporu. 

Okres hitlerowski charakt&ryzuje się niespotykanym dotąd natęże
niem infiltracji ideologii, reprezentowanej przez organy państwa � partii 
faszystowskiej, wśród społeczeństwa. Sposoby tego działania należałoby 
poddać dokładniejszemu zbadaniu, uwzględniając również tzw. akcje 
wyborcze z okresu hitlerowskiego. Niezwykle głęboko sięgające zmiany 
dokonały się w szkolnictwie, które wywiera, jak wiadomo, dalekosiężny 
wpływ na postawy nie tylko młodzieży, lecz także starszej generacji� 
mechanizm tego oddziaływania wymaga wnikliwego zbadania. 

V. Okres II wojny świartowej (1939-1945) wykazuje najwięcej luk
badawczych. Zdołano bowiem opracować jedynie niektóre zagadnienia: 
likwidację zorganizowanego ruchu polskiego, dzieje obozów jenieckich 
na obszarze Sląska Opolskiego, niektóre zbrodnie hitlerowskie, system 
wojennego prawa karnego, wyzwoleni� tego regionu w 1945 r. Nato
miast wiele problemów nadal oczekuje na swych autorów. Prawie zu
pełnie nie zbadana jest problematyka gospodarcza Opolszczyzny w okre

sie II wojny światowej, a w szczególności zagadnienia: jak.im przemia
nom ulegała ekonomika tego regionu w stosunku do warunków przed
wojennych, jaki był jego udział w produkcji wojennej III Rzeszy, jakie 
zmiany nastąpiły w zakresie siły roboczej, jakie były rozmiary pro
dukcji przemysłowej i rolnej, jak zmieniła się ich struktura itp. Nie ma 
też badań na temat położenia socjalnego ludności w okresie wojny. 

W dziedzinie politycznej żywszej niż dotąd kontynuacji wymagają 
badania nad polskim i komunistycznym podziemiem na Sląsku Opol
skim, gdyż dyskusja w sprawie ruchu oporu na tym terenie utknęła 
na martwym punkcie. Ze spraw szczegółowych nadal - mimo pierw
szych efektów w postaci publikacji R. Hajduka - śledzić trzeba będzie 
kwestię postawy Górnoślązaków w hitlerowskim Wehrmachcie. Zbadać
należy zmiany nastrojów wśród miejscowej ludności w wyniku waż
niejszych wydarzeń politycznych i militarnych podczas wojny. Znacznie 
bardziej szczegółowo i w bardziej udokumentowany niż dotychczas spo
sób opracować należy zasięg krajowej konspiracji sięgającej z General
nej Guberni na Sląsk Opolski. Jako bardzo pilny postulat zgłosić 
wypada konieczność przebadania ewakuacji ludności z naszego regionu 
w styczniu 1945 r. 
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Nie wiemy prawie nic na temat nieobliczalnych skutków wojny 
w zakresie oświaty i kultury. Jak funkcjonowało szkolnictwo, co wyś
wietlano w kinach, jaki był repertuar teatrów, czy muzea były czynne, 
jak funkcjonowała prasa, co nadawało radio - oto pierwsze z brzegu 
pytania, które trzeba by uzupełnić o formy i metody hitlerowskiej 
_propagandy wojennej i całą sferę nadbudowy. Obszary badawcze w tym 
okresie są bardzo rozległe, co tylko częściowo da się złożyć na karb 
.szczupłego zasobu źródeł archiwalnych. 

:STAND UND AUFGABEN DER FORSCHUNGEN tlBER DIE GESCHICHTE DES 

OPOLENER SCHLESIENS IN DER JAHREN 1918-1945 

Das wirtschaftliche; so:cial� politische und kulturelle Leben der Bevołkerung 

·des Regierungsbezirks Oppeln aus der Zeit von 1918 bis 1945 ist bereitf:s vielseiiig

untersucht worden und besitzt eine umfangreiche Literatur. Eine nahere Be-

1rachtung weist jedoch sowohl in den einzelnen Zeitabsohnitten als auch in bezug

.auf manche Problemkreise grundsatzliche Lilcken und Unzulanglichkeiten auf.

Deise Fragen sollten grilndlicher durchforscht werden, damit die vorbereitete

, synthetisehe Erfassung der Crt!schichte Schlesiens moglichst vollstandig wer<le.

Nach Ansicht des Verfasser� ist die politische Problematik am beef.en bearbeitet, 

in etwas gel"ingerem Gra.de die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen, 

·zahlreiche weisse Flecken itreten dagegen in den Bereichen Kultur und Btldwn:gs
wessen aur. Ch,ronologlsch betrachtEt. s1nd die er!lten Aibschnlt!te des behandelten

.Zeitraums von den Historikern besser penetriert worden · als die Zeit des sog.

lII. Reiches und des 2. Weltkrieges.




