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STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD DZIEJAMI DOLNEGO ŚLĄSKA 
LAT 1918-1945 

N ad stanem i potrzebami dalszych badań z zakresu historii Górnego 
Śląska zastanawiano się niejednokrotnie. Istnieje bogata dokumentacja 
tych działań, począwszy od pierwszych, dokonanych w 1949 r., powo
jennych obrachunków śląskiej historiografii 1 aż po ostatnie lata 2• Na
tomiast w odniesieniu do badań dziejów Dolnego Śląska właściwie nie 
dokonywano tego rodzaju ocen s. 

W historiografii PRL poświęconej dziejom Śląska dominuje tematy
ka górnośląska. Genezę tej domnnacji można wiązać ze szczególnym -
w pewnym okresie - zainteresowaniem badaczy losami tej części ziem 

1 K. Pop i o ł e k, PotTzeby i zadania histariogTafii polskiej w zakresie dzie
jów najnowszych Górnego Sląska (Kwartalnik Historyczny, 1949, nr 1, s. 73-89); 

S. W y s  ł o u ch, Najpilniejsze zadania historiografii śląskiej (Przegląd Zachodni,

1949, nr 7, s. 350-361). W późniejszym okresie dokonywali oceny: W. Dł u g  o

b or s k i, Stan i potrzeby badań nad historią górnictwa na Sląsku., Katowice

1960; S. Mi ch a I k ie w'i c z, Stan i potrzeby badań nad dziejami klasy robotni
czej na Sląsku. w XIX i XX w. (do 1945 r.) (Polska klasa robotnicza. Studia hi

storyczne, pod red. S. Kalabińskiego, t. I, Warszawa 1970, s. 176-2111).
2 J. Les z c z y ń s k i, Dorobek historyków wrocławskich w zakresie dziejów 

Sląska w minionym dwudziestoleciu. (Nauka polska we Wil"ocławiu w latach 1945-
1965 i jej znaczenie społeczne, Wrocław 1965, s. 36-47); S. Mi ch a 1 k ie w i c z, 
Uniwersytet Wrocławski w służbie nauki, kultury i gospodarki narodowej 1945-

• 1975, Wrocław 1975.

s Częściowo ujęli problematykę dolnośląską: E. Ma l e c  z y ń s k a, Dziesięć
lat badań historycznych ośrodka wrocławskiego (Sobótka, 11955, nr 1-2, ,s. 7-54);

t a  ź, Rola i znaczenie naukowego środowiska wrocławskiego w rozwoju badań
historycznych w Polsce Ludowej (Sobótka, 1966, nr la, s. 1-34); S. I n g 1 o t, Bada
nia Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu. Wrocławskiego nad
historią wsi i rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem Sląska (Ukrainske Słowia

no:mawstwo, Lwów 1970, nr 1, s. 167-'169); te n że, Prace nad '/tistorią Śląska

prowadzone w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej od 1946 r. do dziś (Po

glądy, 1970, nr 2, s. 4); S. Mich a l kie w i c z, Stan i perspektywy badań nad
historią miast i regionów Dolnego Śląska (Sobótka 1973, nr 4, s. 379-396).

6 - :!!obótka 2!19 
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śląskich bezpośrednio �o zakończeniu I wojny światowej, gdy walka 
narodowa Polaków o włączenie do odrodzonego państwa polskiego wią
zała się z walką klasową górnośląskiego proletaria�u. 

W pierwszych powojennych opracowaniach zauważało się „tropienie 
polskości" na obszarze Śląska, co wynikało z ówczesnych potrzeb na
rodowych i politycznych. Nauka historyczna bowiem w ten sposób 
dokumentowała polskie prawa do tej ziemi; 'wskazywała na trwanie na 
Śląsku ludności o silnym poczuciu narodowym, która swej polskości nie 
utraciła, mimo polityki germanizacyjnej władz ·centralnych oraz nacisku 
administracyjnego i gospodarczego lokalnych władz niemieckich.' Z tych 
względów faworyzowanie problematyki górnośląskiej odzwierciedliło się 
także w najnowszej syntezie dziejów Śląska. Znakomity znawca przesz
łości tej części ziem polskich tłumaczył to nie tylko bogatszym, w od
niesieniu do Górnego Śląska, dorobkiem bibliograficznym, lecz przede 
wszystkim większym zainteresowaniem polskiego czytelnika tą częścią 
śląska, -y; której „wbrew germanizacyjnemu naciskowi ·aż do naszych 
czasów utrzymywała się w masie polska ludność" 4. 

Przy konstatacji owego przesunięcia zainteresowań w badaniach 
śląskoznawczych na dzieje Górnego Śląska, chciałabym zasygnal'izować 
również te uwarunkowania, gdyż rzutują one na -ocenę znacznie skrom
niejszego dorobku historiograficznego dotyczącego przeszłości Dolnego 
Sląska. 

Uwzględniając przemiany administracyjne na śląsku, w tym zm'iany 
podziału administracyjnego z 1975 r., mówiąc o Dolnym Śląsku ma się 
na uwadze województwa: wrocławskie, legnickie, wałbrzyskie i jelenio
górskie. Stanowią one razem ok. 70°/o dawnego obszaru rejencji wro-
cławskiej i legnickiej. 

Przeglądu dorobku historiograficznego PRL, omawiającego dzieje 
Dolnego Śląska w latach 1918-1945, dokonano w ujęciu chronologiczno
problemowym. Istotne wydawało się prześledzenie, jak w czasie op. 
zakończenia II wojny św'iaitowej do ostatnich lat rozkładały się zainte
resowania badawcze historyków nad przeszłością Dolnego Śląska. Po
nadto chodziło o odnotowanie ważniejszych pozycji bibliograficznych 
oraz ocenę tego dorobku w odniesieniu. do głównych problemów poli
tycznych, gospodarczych itd. dolnośląskiego reg'ionu. 

Biorąc pod uwagę atmosferę polityczną i naukową w Polsce od 
1945 r., aspiracje i tendencje, jakie zarysowały się w odniesieniu do 
nauki historycznej i badań naukowych, należałoby w natężeniu zain
teresowań dziejami Dolnego śląska wyodrębnić podokresy: 1945-1948. 
1949-1956 i osłtatni od 1957 r. 

Bezpośrednio po zakończonej . wojnie doniosłym zadaniem nauki 

4 K. Pop i o ł e k, Historia Śląska od pradziejów do 1945 r., KatoWlice 1972, 

s . .12. 
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historycznej stało s'ię przybliżenie narodowi polskiemu piastowskiej' 
. przeszłości odzyskanych ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich. Stąd też: 

w historio2rafii lat 1945-1948 dominowała teza o powrocie na te· 
ziemie polskiej państwowości s oraz twierdzenie, że iten powrót Polsk'i 
na Śląsk i nad Odrę był zarówno aktem sprawiedliwości dziejowej, jak: 
i faktem 'nieuchronnym, wynikającym z analizy procesu dziejowego-· 
Polski i Niemiec. Z tych uwarunkowań wypływało szczególne zaintere
sowanie badaniami zagadnień demograficznych Niemiec i problematyką 
Ostfluchtu. Skutki Ostfluchtu widziano w polskim żywiołowym „parciU: 
na zachód", a jego ostatecznym wynikiem była granica na Odrze i Nysie· 
Łużyckiej 6. Znane wy:dawnictwo o Dolnym Śląsku z 1948 r. z popular-· 
nej serii Ziemie Staropolski tak podsumowywało trzyletnie prawie za
interesowanie nauki historycznej tym zagadnien'i€m: ,,Na ziem1.ach po-· 
granicznych - stwierdzano - istniało trwałe zjawisko biologicznegO' 
wypierania lhdności n'iemieckiej przez polską. Zjawisko to mające· 
wszelkie cechy nieodwracalnego procesu dziejowego musiało w końcu 
doprowadzić do przesunięcia granicy polsko-niemieckiej na zachód_ 
Obecna wojna przyspieszyła !tylko rozwój wypadków 1. 

Odnotowany przez N'iemców fakt stałego odpływu ludności z Dolnego· 
Śląska, a także z innych obszarów graniczących z Polską, zwrócił 
uwagę badaczy polskich na przeobrażenia demograficzne· na wschodzie· 
Niemiec, zapoczątkowane jeszcze w XIX w. Efektem tych przeobrażeń 
miąła być stopniowa polonizacja tego regionu, wobec czego nową gra-· 
nicę na Odrze i Nysie Łużyckiej traktowano tylko jako formalno-po
liJtyczne usankcjonowanie dokonanych już znacznie wcześniej prz;emian 
narodowościowych a. 

Zaakcentowana we wstępie nierównomierność rozwoju naszej his
toriografii - z korzyścią dla dziejów, Górnego Śląska - odmiennie
przedstawiała się w latach 1945-1948. W opracowaniach z tego okresu 
dotyczących ziem zachodnich. i północnych zdecydowan'ie przodowała 
problematyka dolnośląska. Z tych lat pochodzą dwa zbiorowe dzieła,. 
jak wspomniane już Ziemie Staropolski, których inicjatorem i wy-

s Z. W o j  cie c h o  wski, Polska-Niemcy. Dziesięć wieków zmagania, Pozn ań•. 
1945. 

6 Zob. prace: J. Sza:filars'kiego, 'W. Rusińskiego, J .  Zdwtowiecldego, P. Rybic
kiego, A. Targa. 

1 K. So s n o wski, Wracamy (zagadnienia demograficzne (Ziemie Staro pol
skie, Dolny Śląsk, t. I[, Po znań 1948, s. 313). 

a W. R u s  i ń ski, Ucieczka Niemców ze wschodnich prowincji Rzeszy (Prze
gląd Zachodni, 1947, nr 4, s. 277) pis ał n astę pując o: ,,Przes unięcie granic y Polski 

nad Od rę i Nysę Łużycką, jakkolwiek: dokonane w wy,n�ku wojny, jest więc spra

wiedHwym wykładni•k:iem procesów ludn ości owych n a  ziemi-ach granic zny.eh pol
sk o-niemieck>ich". Zob. też: P. Ry b i c ki, O podstawach emigracji na Ziemie Za

chodn{e (Śląsk, 1948, nr 8/110, s .  62) . 
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dawcą był Instytut Zachodni w Poznaniu oraz Oblicze Ziem Odzyska
nych � DoLny SLąsk, powstałe z in'i.cjatywy uczonych i wydawców 
wrocławskich E. Maleczyńskiej, B. Olszewicza i Z. Rysiewicza 9• Te pio
nierskie prace omawiały sprawy Dolnego Śląska kompleksowo, poczyna
jąc od warunków geograficznych regionu poprzez zagadnienia kultury 
i języka aż do kwestii gospodarczych i politycznych. Zasadniczo stano
wiły konsta1tację polskiego powojennego stanu wiedzy o tym regionie 
i były naukową polemiką z przedwojennym dorobkiem nauki niemiec
kiej. 

O szczególnym zainteresowaniu Dolnym Śląskiem w pierwszych la
tach po wojnie decydowało wiele czynników, także o charakterze mię
dzynarodowym. Usytuowany w ówcześnie najbardziej newralgicznej 
części polskiej granicy państwowej, Dolny Śląsk był terytorialnie naj
większą, a pod względem potencjału ekonomicznego najbogatszą częścią 
ziem odzyskanych. Ze znaczącą rolą 1erytorialno-ekonomiczną regionu 
nie korespondowała jednak znajomość jego kultury i dziejów społecz
no-politycznych. ,,Przegląd Zachodni" pisał w 1947 r., że położony nad 
Odrą i Nysą Łużycką Dolny Śląsk pozostawał „ziemią ogółowi raczej 
nieznaną, której związki z Polską wydają się być wątpllwe" 1°. Stąd 
też jednym z najpilniejszych zadań historii i wspomagających ją 
nauk - archeologii i etnografii 11 - stało się wydobycie spod „pyłu 
wieków" polskiej, piastowskiej· przeszłości Dolnego Śląska. Badania 
dialektu śląskiego i kultury ludowej tego regionu uświadomiły istnie
nie silnych więzów łączących dolnośląską ludność rodzimą z całym na
rodem polskim. 

W pierwszych latach istnienia Polski Ludowej nauka historyczna 
spełniała wiele istotnych funkcji polityczno-społecznych 12, a szczególnej 
wagi problemem było włączenie odzyskanych ziem nad Odrą, Nysą 
Łużycką i BaŁtykiem do polskiej tradycji historycznej i polskiej świa
domości narodowej. Historycy badając przeszłość tych ziem dostarczali 
świadectw potwierdzających ich polskość, a tym samym, w ówczesnych 
warunkach rruędzynarodowych, argumentów w obronie polskich praw 
do ich posiadania. W obliczu zasadniczych, dziejowych przesunięć de
mograficznych narodu polskiego na ziemie zachodnie i północne nauka 
historyczna pełniła doniosłe funkcje integracyjne. Wydobycie z mroku 

o Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Ślqsk, Wrocław-,Warszawa 1948; pozostałe
ziem ie doczekały się oprac owań w późniejszym czasie: P omorze Zachodn ie -

1949, Ziemia Lubuska - 1950, Wa rmia i Mazury - 1953, Górny $ląsk - 1959. 
10 K. S o s  'Il o ws ki, Polska wraca na Dolny Śląsk (Przegląd Zachodni, 1947,

nr 4, s. 283).
11 Oblicze Ziem Odzyskanych, t. II; zob. oprac . R. Jamki, S. R ospond a,

B. Olszewicza, S. Golachowskiego; por. Ziemie Staropolski, t .  II, s. 493.
ie M. O r z e  c h o  ws ki, Rola historii i historyka w procesach integracyjnych

na ziemiach zachodnich i północnych (Sobótka , 1971 , nr 1, s. 15-24). 
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dziejów ich polskiej przeszłości i polskiej tradycji stanowiło czynnik 
spajający te ziemie z Macierzą i wi_ążący ludność napływową z rodzimą. 
Opracowania historyczne popularyzując polskie tradycje hl'storyczne 
wśród ludności osiadającej nad Odrą i Bałtykiem kształtowały równo
cześnie w całym społeczeństwie polskim świadomość, że Polska po 
wielu latach nieobecności wraca na swoje macierzyste, piastowskie 
ziemie 1s. 

W historiografii lat 1945-1948 zagadnieniem równie eksponowanym, 
jak poruszane wyżej, i mającym także swe odniesienie do aktualnej 
sytuacji politycznej Polski na arenie międzynarodowej były problemy 
gospodarcze ziem odzyskanych. Analiza przedwojennego stanu ekono
micznego wschodnich prowincji państwa pruskiego i ocena ich miejsca 
w gospodarce Rzeszy wskazywała na stałe zmniejszanie się ich udziału 
w ogólnym bilansie gospodarki niereieckiej. Na ten fakt zwracał uwagę 
głównie J. Zdzitowiecki. Opierając się na niemieckim materiale �tatys
tycznym i dokumentach urzędowych sformułował pogląd o zbędności, 
z punktu widzenia gospodarki niemieckiej, ziem wschodnich dla Nie
miec 14. Z kolei opracowania o zagadnieniach gospodarczych Dolnego 
Śląska 15, uwzględniające warunki naturalne tego regionu, wysoki po
ziom rozwoju gospodarki rolnej, posiadany potencjał gospodarczy i Slł
rowcowy, podkreślały jednocześnie, że Dolny Śląsk miał niewielkl:e 
możliwości rozwoju w ramach Rzeszy i wskazywały na spychanąe 
produktów dolnośląskich z rynku ogólnoniem'ieckiego. Peryferyjne, 
w stosunku do Rzeszy, położenie geograficzne oraz polityka finansowa 
i komunikacyjna centralnych władz uniemożliwiały wyjście produktóy;

dolnośląskich na rynki zachodnioniemieckie. W rezultacie Dolny Śląsk 
zamierał gospodarczo, od Rzeszy bowiem dzieliły go q,ariery wewnętr_�
ne, a granice państwowe i celne od Polski i Czechosłowacji. Ziemi.e 
Staropolski z całyn1 naciskiem wiązały fakt niedorozwoju gospodai;
czego Dolnego Śląska z trakttowaniem tej prowincji przez niemieckie 
koła gospodarcze jako obszaru eksploatowanego w stylu kolonialnym i_o.
Wskazywały na to, że polityka ta rzutowała na zatrudnienie, poziom 
płac i poziom życia na Dolnym Śląsku, niższe niż w innych częściach
Niemiec, a to znowu stawało się podstawą Ostfluchtu. 

· · 

13 K. S o s n -o ws ki, Wracamy ... , s. 315, zob. też S. Go 1 a c h o ws ki, Znów 
wkorzeniamy się w Śląsk (Ziemie Staropolski, t. II, s. 418-495), por. Oblicze Ziem
Odzyskanych, Wstęp, s. 11.

u J. Z d z i to w i e ck i, Rola -niemieckich prowincji wschodnich w gospodarce

Rzeszy, W arszawa 1947. . . -
1G A. W r z ·Os e 'k, Przemysł na Dolnym Śląsku (Oblicze ... , t. II, s. 396 i in.);

J. Kok ot, Polityka gospodarcza Prus i Niemiec na S!ąsku 1740-1945,. P.oznąfl
1948; B. Sr o ck i, Znaczenie Ziem Odzyskanych dla Niemiec i dla Polski (Jan
tar, 1946, z. 3). 

16 J. Kok ott, Wystawiamy rachunek (Ziemie Staropolski, t. n, ,s. 293�3..lQ'). 
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W porównaniu z okresem wcześniejszym, lata 1949-1956 nie przy
niosły znaczącego dorobku naukowego o tematyce dolnośląskiej. Prze
miany metodologiczne i organizacyjne w nauce historycznej w początku 
lat pięćdziesiątych spowodowały, że badania regionalne zostały poddane 
_planowęj centralizacji. W odniesieniu do dziejów Śląska rolę wytycza
jącą kierunki badań spełniła Konferencja Śląska IH PAN, która odbyła 
się we Wrocławiu w dniach 28 VI-1 VII 1953 r. Konferencja miała na 
.celu podsumowanie badań śląskoznawczych, obejmujących dzieje śląska 
,od czasów średniowiecznych po najnowsze, ale w ocenie historiograficz
.nego dorobku całość obszaru śląskiego ujmowała jedynie do XVIII w. 
Natomiast w ocenie badań z zakresu hiśtorii Śląska XIX i XX w. na 
Konferencji skupiono się na dziejach Górnego Śląska i tylko tej części 
'2iem śląskich dotyczyły wysunięte wówczas plany i postula ty przyszłych 
:bądań 11. 

Osiągnięc'iem tego okresu stała się pierwsza próba nowego, interna
,cjonalistycznego spojrzenia na stosunki polsko-niemieckie. Na konfe
rencji we Wrocławiu (6 VII 1950 r.) Ewa Maleczyńska poddała krytyce 
sposób przedstawiania w polskiej historiografii stosunków i antagoniz
mów polsko-niemieckich. Opierając się na zasadach materializmu his-
1:orycznego postulowała, aby w badaniach nad tym zagadnieniem 

-skoncentrować się na wyjaśnieniu genezy konfliktu polsko-niemieckiego.
·zdaniem E. Maleczyńskiej konflikt ten powstał w „konkretnych warun
'kach historycznych minionych epok", zatem konflikt polsko-niemiecki
należało analizować w powiązaniu ze stosunkami produkcyjnymi danej
-epoki i odpowiadającym im stadium walki klasowej 1s.

Dokonana w toku obrad konferencji krytyka polskiej historiografii,
-a także sformułowane wówczas zalecenia w sprawie dalszych badań
stosunków polsko-niemieckich pozwalają z perspektywy minionych lat
·stwierdzić, że „konferencja wrocławska miała doniosły wpływ na wyz
walanie się historyków polskich spod wieloletnich nalec'iałości nacjo
·nalistycznych" 19,

Przeobrażenia w organizacji nauki polskiej i wprowadzenie w 1957 r. 
·decentralizacji badań naukowych uaktywniły zainteresowania history
:ków dziejami dolnośląskiego regionu i stworzyły większą dowolność
w wyborze tematyki badawczej. Powstały wówczas korzystniejsze wa
runki do badań naukowych; nastąpiło .odbudowanie regionalnego ruchu

n W. Kul a, Podsumowanie obrad Konferencji (Konferencja Sląska Instytutu 

R:istorii PAN, t. II, Wrocław J.954, s. 324-325). 
1s E. Ma 1 e czyń sk a, Problem. polsko-niemiecki w dotychczasowej historig-

11rafii polskiej (Sobótka, 1950, .nr 5, s. 22,-2:ł). 
10 G. L a b u <i a, Historiograficzna analiza tzw. niemieckiego naporu na

Wschód (Wschodnia ekspansja Niemiec w Europie środkowej. Zbiór studiów nad 

;tzw. niem1eckim „Drang nach Osten", Poznań 1963, s. 44). 
.., 
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naukowego i ponadto zostały udostępnione h'istorykom nowe, nieznane 
wcześniej źródła archiwalne. Gruntowne studia nad dziejami Dolnego 
Śląska w latach 1918-1945 rozpoczęły się dopiero w 1957 r., a pierw
sze prace z tego zakresu pojawiły się już w końcu lat pięćdziesiątych. 

Podejmując pr-zegląd historiografii związanej z Dolnym Śląskiem lat 
1918-1945 interesujący nas okres dzielimy, zgodnie z przyjętą perio
dyzacją, na kilka podokresów. Z międzywojennych dziejów Dolnego 
Śląska wyodrębnia się trzy podokresy: 1918-1923 - od zakończenia 
wojny podziału prowincji śląskiej; 1924-1933, tj. do końca republiki 
weimarskiej, oraz lata 1933-1939, czyli okres hitlerowski do wybuchu 
II wojny światowej. Odrębną całość stanowią lata II wojny światowej 

(1939-1945). 
W dorobku historiograficznym powstałym po 1957 r. największe za

interesowanie wzbudziły zagadnienia gospodarcze, zwłaszcza rolnictwa, 
następnie kwestie związane z istnieniem ludności polskiej na obszarze 
Dolnego śląska; mniej natomiast uwagi poświęcono problematyce poli- · 
tycznej tego regionu. Dopiero od 10-15 lat wzrosło zainteresowanie 
problematyką Dolnego śląska w okresie II wojny światowej. 

Podjęte w nowych warunkach badania nad polską ludnością pod nie
mieckim panowaniem nawiązywały do zainteresowań nauki historycz
nej w latach czterdziestych 20. Mimo skupienia się wówczas na polskich 
tradycjach w przeszłości Śląska, faktycznie jednak dzieje Polaków i ich 
tlziałalność na Dolnym Śląsku w latach 1918-1939 były prawie nie
znane do 1959 r. 

Polski ruch narodowy na Dolnym Sląsku rozwijał się najintensyw
niej w okresie plebiscytowym, a w późniejszych latach głównie miał 
na celu obronę narodowości, języka i kultury polskiej przed naciskiem 
germanizacyjnym władz niemieckich. Wobec znacznie aktywniejszej 
.działalności w sferze politycznej i gospodarczej Polaków w innych pro
wincjach wschodnich Niemiec, mniej ofensywny dolnośląski ruch polski 
budził mniejsze zainteresowanie i w niewielkim stopniu był populary
zowany. 

W 1959 r. WTMH podjęło inicjatywę wydawania dokumentów z dzie
jów Śląska w serii zatytułowanej „Documenta Silesiae". Pierwszym ze
szytem tej serii był opracowany przez M. Orzechowskiego zbiór: doku
mentów związanych z losami i działalnością Polaków na Dolnym Śląsku 

20 A. Tar g, Ludność rodzima na Ziemiach Odzyskanych (Przegląd Zachodni, 
1947, nr 6, s. 481-496); J. Wą sowiicz, Stosunki językowe na Sląsku w świetle 
nauki niemieckiej (Oblicze ... , t. U, s. 369-3,92); H. Z i e ,I i ń ,ski, Liczba Polaków 
w Niemczech w latach 1918-1919 na tle systemu niemieckiej statystyki narodo
wościowej (Prz€gląd Zachodni, 1948. nr 9, s. 309-318); te n że, Z problematyki 
narodowościowej na pograniczu polsko-niemieckim w dpbie międzywojennej (tam
że, 1949, nr 9-10, s. 36'2-369). 

' 
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w latach 1918-1939 21• W tym samym roku Wydawnictwo Ossolineum 
opublikowało wspomnienia Polaków, w tym również działaczy Polonii 
wrocławskiej, którzy w okresie międzywojennym prowadzili polskie ży
cie kulturalne i organizacyjne w tej części Niemiec 22. W środowisku 
wrocławskim systematyczne badania nad dziejami Polaków na Dolnym 
Śląsku rozpoczął M. Orzechowski. Przedmiotem jego rozważań stała się 
nie tylko działalność Polaków na obszarze Dolnego Śląska i Wrocławia. 
Kłamliwe i tendencyjne dane niemieckich statystyk ludnościowych 
upowszechniane przez niemiecką naukę 23 narzuciły konieczność ustale
nia faktycznej liczebności i szczegółowego rozmieszczenia ludnośd pol
skiej w tej części Śląska 24

• Powstałe mniej więcej w tym samym czasie 
opracowania ruchu polskiego w innych regionach (prace A. Targa, A. Po
niatowskiej, B. Drewniaka i W. Wrzesińskiego) stały się etapem wstęp
nym szerokiego od przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
zainteresowanlia problematyką ludności polskiej, działalnością· Związku 
Polaków w Niemczech i zagadnieniem polskiego ruchu narodowego na 
pograniczu polsko-niemieckim w okresie międzywojennym. 

Dorobek historiografii poświęconej zagadnieniom ekonomicznym 
Dolnego Śląska w latach 1918-1939 jest nader skromny. Zagadnienia 
przemysłu dolnośląskiego doczekały się zaledwie kilku opracowań, w tym 
dwu M. Dobroczyńskiego i K. Jeżowskiego, powstałych w latach 1958-
1961. M. Dobroczyński w swoim pionierskim studium zajął się przemy
słem lekkim, jego rozmieszczeniem na obszarze Dolnego śląska oraz roz
miarami produkcji i możliwościami zbytu 25• Praca K. Jeżowskiego, 
interesująca przede wszystkim w swej warstwie faktograficznej, zwią
zanej ż przemianami w strukturze i rozmieszczeniu przemysłu dolno-

21 M. O r  z e  c h o  wski, Ludność polska na Dolnym śląsku w latach 1918-

1939, Wrocław 1959. 
22 Ci co przerwaii. Wspomnienia Polaków z Dolnego śląska, oprac. K. Fiedor

i M. Orzechowska, Wrocław 1959. 
23 Zob. M. L a  u b  er t, Nationalitat und Volkswille im preussischen Osten, 

Breslau 1925; t e  n że, Die Zerreissung und Not der niederschlesischen Ostmark 
(Wir Schlesier, 1929, nr 7); W. V o 1 z, H. S c  h w a 1 m, Die deutsche Ostgrenze. 

Unterlagen zur Erfassung der Grenzzerreissungsschaden, Leipzig 1929; por. 
W. Ku h n, Die Biesiedlung das Reiclithaler Haltes in Niederschlesien (Festschrift

Hermann Aubin zum 80. Geburstag, t. I, Wiesbaden 1965, s. 95-125). 
24 M. Or z e  c h o w s  k i, Szkice z dziejów Polonii wrocławskiej, Wrocław 

1960; lt e n  że, Ruch polski na Dolnym Śląsku w latach 1922-1939 (Sobótka, 1963, 
nr 1, s. 26--47); te n ż e, Ludność polska na ziemiach polskich w Rzeszy w latach 
1918-1939 (Ludzie, ziemia, morze. Rocznik Ziem Zachodnich i Północnych, 1963, 
s. 43-62). 

25 M. D o b r o c z y ń ,s k i, Rozwój najważniejszych gałęzi przemysłu lekkiego
i spożywczego na Śląsku pod panowaniem niemieckim •w latach 1922-1939 (Stu

dia i materiały z dziejów Śląska, t. II, Wrocław 1958). 
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śląskiego, tylko częściowo dotyczy omawianego okresu 26. Brak jest. 
w naszej historiografii prac, które zastąpiłyby opracowania przedwojenne
autorów niemieckich 27, w których jednak, zgodnie z antypolsklim f an
tywersalskim stanowiskiem niemieckiej nauki, trudności gospodarcze 
Dolnego Śląska wiązano z powojenną sytuacją polityczną tej części 
Europy. Źródeł tych trudności dopatrywano się w nowej granicy polsko-

, -niemieckiej, która odcięła produktom dolnośląskiego przemysłu lek
kiego i maszynowego tradycyjne rynki zbytu w Wielkopolsce i na Po
morzu, a także zahamowała dopływ surowców niezbędnych dla prze
mysłu spożywczego i niektórych gałęzi przemysłu lekkiego. 

Istniejące opracowania ujmują problematykę dolnośląskiego prze
mysłu fragmentarycznie, koncentrując się nadto na okresie republiki 
weimarskiej do chwili pojawienia się wielkiego kryzysu gospodarczego. 
W niewielkim stopniu w zasięgu badań znalazła się polityka gospodar
cza III Rzeszy na Dolnym Śląsku. Problem intensyfikacji po 1936 r. 
produkcji przemysłowej w tym rejonie, co jedynie sygnalizował K. Je
żowski, a głównie jednak od strony teoretycznej przedstawił B. Olszew
ski 2s, wiązał się z rozbudową niektórych gałęzi przemysłu, niezbędnych 
z punktu widzenia przygotowań do wojny. Globalna ocena efektów 
polityki hitlerowskiej w gospodarce dolnośląskiej wymagałaby cząstko
wych badań nad polityką inwestycyjną władz centralnych w przemyśle 
maszynowym, chemicznym itp. W dziedzinie górnictwa kamiennego ist
niejące prace wykazują jednak trwałą stagnację Zagłębia Dolnośląskie
go 20. Opublikowane na łamach „Studiów Śląskich" (t. X, 1966) uwagi· 
J. Popkiewicza i F. Ryszki o gospodarce Sląska w III Rzeszy wskazy
wałyby także na pogłębianie w sferze ekonomicznej dystansu między
Dolnym Śląskiem a centralnymi i zachodnimi rejonami Niemiec. Nie
pokojąco wygląda rozeznanie w sytuacji dolnośląskiej klasy robotniczej
do 1939 r., np. jej liczebności, znajomości struktury demograficznej
i branżowej. Upośledzenie gospodarcze Dolnego Śląska odcisnęło swe
piętno na sytuacji materialnej klasy robotniczej. Ogólnie zwraca się
uwagę na fakt, że poziom płac robotniczych na Dolnym Śląsku był
niższy niż w centralnych i zachodnich Niemczech, a bezrobocie większe

20 K. Jeż o ws k d, Rozwój i rozmieszczenie przemysłu na Dolnym Sląsku
w okresie kapitalizmu, WTocław 1961. 

21 G. K e i  l, Das niederschlesische Industriegebiet, seine Entwicklung und
Notlage, Berlin 1935; M. Phi 1 i pp i, Niederschlesiens BevcHkerung und Gii.ter

produktion in ihrer verpflechtung mir deT deutschen Wirtschaft, Berlin 1931; 
L. Lu c a d  o u, Strukturwandel Schlesiens, Berlin 1943. 

2s B. O 1 sze ws ki, Teoria i praktyka polityki gospodarczej III Rzeszy na
Sląsku (Studia śląskie, seria nowa, t. XIII, Opo le 1968).

20 J. J ar o s, Górnictwo węgla kamiennego (Zarys dz.iejów górnictwa na zie
miach polskich, t. II, Katowice 1961); J. Rym arc zyk, Poiityczno-gospodarcze

przyczyny stagnacji Zagłębia Dolnośląskiego w ekonomice III Rzeszy (Studia ślą
skie, t. XXX, Opol e 1976).
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.mz w innych rejonach państwa. Oprócz fragmentarycznych danych 
w pracy K. Jeżowskiego brak jest analizy tych zjawisk w przekroju 
.�hronologicznym i branżowym, a także brak analiz o charakterze po
.równa wczym, chociażby w stosunku do sąsiedniej prowincji śląski,ej. 

Większe zainteresowanie niż zagadnienia przemysłu budziła proble
:matyka dolnośląskiego rolnictwa. Badania z tego okresu w 1958 r. otwie
.rały dwa studia A. Jagielskiego so, poświęcone sytuacji śląskiego rolnic
-twa w okresie międzywojennym. A. Jagielski analizował strukturę wła
.sności dolnośląskich gospodarstw rolnych i ich rentowność, a następnie 
wskazał na czynniki wpływające na ożywienie lub zahamowanie pro
·dukcji rolnej w latach 1918-1939.

Od początku lat sześćdziesiątych obserwuje się szczególną aktywność 
historiografii w dziedzinie rolnictwa. Wydaje się, że nie wynikało to 
wyłącznie z rangi, jaką ten dział gospodarki spełniał w ekonomice dol
:nośląskiej. Istotny był również fakt, że sprawy rolnictwa wiązały się 
-ściśle z kwestią polityki państwa pruskiego i Rzeszy w stosunku do
·prowincji wschodnich, z ich zagadnieniami demograficznymi i nal'odo-
wościowymi, a także wkraczały w sferę stosunków międzynarodowych
i bilateralnych polsko-niemieckich. Te wzajemnie zazębiające się pro
blemy wewnętrznej i zagranicznej polityki republiki weimarskiej, a na
:stępnie III Rzeszy znalazły odbicie w pracach K. Fiedora 31, B. Olszew
:skiego i K. Joncy s2

• Genezę i cele osadnictwa oraz kolonizacji wewnętrz
nej w obszarze graniczącym z Polską analizował K. F1iedor; sprawę
-oceny rozmiarów i efektów pomocy państwowej dla prowincji wschod
nich w okresie republiki podjął także K. Fiedor oraz B. Olszewski,
.a w czasach III Rzeszy K. J onca. Odrębną kwestią w sytuacji dolno
:śląskiego rolnictwa była polityka ii.nterwencyjna państwa. W kręgu tych
-zagadnień pozostaje monografia B. Olszewskiego, której wydanie po

:przedziły szczegółowe studia tego autora, omawiającego niektóre aspekty,

,o A. J a g !i e I s k i, Produkcja, podaż i ceny produktów rolnych na Sląsku 
-w okresie międzywojennym (St udi a i materiały z dziejów Sląska, t. II, Wrocław 
1958); te n ż,e, Zmiany strukturalne w rolnictwie śląskim w okresie-1907-1939 

·w świetle danych statystycznych (tamże).

31 K. Fied or, Dolny Sląsk w świetle dokumentów niemieckich z lat 1926-
1939; Wrocław 1963; t e  n że, Charakter pomocy państwa niemieckiego dla wscho
du w latach 1919-1933 (Sobótka, 1970, nr 4); te n że, Charakter i funkcja osad

nictwa na wschodnich terenach Niemiec w okresie międzywojennym (Przegląd Za
chodni, 1975, nr 2). 

a2 B. O Is ze w,s ki, Interwencjonizm państwowy w rolnictwie śląskim w la
tach 1919-1939, Wrocław 1974; te n że, Miejsce Sląska w interwencjonizmie go
spodarczym Republiki Weimarskiej (Studia Sląskie, t. XV); te n że, Narodowo
ściowe aspekty polityki interwencyjnej na Sląsku w świetle niektórych doku
mentów niemieckich (tamże, t. XX); K. Jo.n ca·, Założenia niemieckiego programu.

_pomocy dla wschodu. (1936 r.) (tamże, t. VIII).
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np. narodowościowe, jakie tkwiły u podstaw polityki interwencjonizmu 
państwowego w odniesieniu do prowincji wschodnich Niemiec sa. 

Opracowanie podstawowych zagadnień dolnośląskiego rolnictwa na
suwa z kolei postulat systematycznego ujęcia tej problematyki oraz, co 
równie ważne, osadzenia jej na tle gospodarki rolnej pruskich prowincji 
wschodnich i Rzeszy. Z okresu międzywojennego pochodzą liczne doku
menty i materiały wskazujące na trudną sytuację dolnośląskiego rol
nictwa. Badacze polscy do zawartych w nich ocen odnoszą się krytycz
nie, gdyż powstawały one w celu uzyskania pomocy finansowej władz 
.centralnych. Wspomniane już studia A. Jagielskiego, a przede wszystkim 
B. Olszewskiego i J. Kokot3: 34, ukazują jednak wachlarz trudności z ja
kimi musiało borykać się dolnośląskie rolnictwo. Jednocześnie z nie
mieckich statystyk wynika, że Dol11y Śląsk przodował w wysokości
zbiorów zbóż z ha i w uprawie buraka cukrowego, a więc jedyni<e kom-.
paratystyczne badania, uwypuklające osiągnięcia i bariery w rozwoju,.
mogą dać w miarę pełny obraz rolnictwa dolnośląskiego.

Sytuacja gospodarcza Dolnego Śląska i kryzys strukturalny w rol
nictwie spowodowały ruchy migracyjne ludności - ucieczkę ze wsi do 
miast (Landflucht) i ze wschodnich Niemiec (Ostflucht). Istniejący od 
<lrugiej połowy XIX w. Landflucht i Ostflucht wywoływał kryzy,c; w sile 
TOboczej w rolnic�ych rejonach Dolnego Śląska, który łagodziło zatrud
nianie polskich robotników sezonowych. Na tym problem[e, istotnym 
także w okresie międzywojennym, skupił swoje zainteresowania K. Fie
dor 35. Sprawa p0lskich robotników rolnych wiązała zagadnienia gospo
darcze Dolnego Śląska z politycznymi i narodowościowymi. K. Fiedor 
przedstawił sytuację prawną polskich robotników sezonowych, warunki 
pracy i wysokość płac oraz ich sprawy bytowe i mieszkaniowe. Książka 
K. Fiedora, obok ujmujących to samo zagadnienie w innych regionach
pogranicza polsko-niemieckiego prac A. Poniatowskiej, B. Drewniaka,
J. Wąsickiego, ujawniła, jak bezzasadne były alarmy niemieckich nacjo
nalistów, wskazujących na polonizacyjne skutki zatrudniania polskich
robotników rolnych.

Wspomniane tutaj niejednokrotnie kluczowe zagadnienie demogra
ficzne wschodu Niemiec - Ostflucht, w odniesieniu do Śląska zostało 
podjęte w pracach A. Brożka. Początkowe rozważania nad charakterem, 
rozmiarami i kierunkami migracji ludności ze Śląska 36 rozszerzone zo-

83 B. Ol s z e  ws ki, Z zagadnień zadłużenia rolnictwa śląskiego w okresie

międzywojennym (tamże, t. VIII).
34 J. K ok ot, Niedola pruskich prowincji wschodnich, Poznań 1958, zob. �eż 

przyp. 15. 
a5 K. F ie d or, Polscy robotnicy rolni na Śląsku pod panowaniem niemiec

kim na tle wychodźstwa do Rzeszy 1918-1932, Wrocław 1968. 
aa A. B r oż e k, Ostflucht na Śląsku, Katowice 1966.
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stały następnie o analizę składu narodowościowego ludności migrującej 
na zachód 37• Badania swoje podsumował A. Brożek stwierdzeniem, na
wiązującym do tezy polskiej historiografii lat 1945-1948, iż zmiana 
granicy polsko-niemieckiej w 1945 r. stanowiła naturalne zakończenie 
procesu Ostfluchtu. Konkluzje prac A. Brożka, korespondujące ze stano
wiskiem innych badaczy, np. J. Kokota, częściowo G. Labudy, wywoł,ały 
dyskusję na łamach czasopism historycznych. Przeciwko upatrywaniu 
,,genetycznego związku" między Ostfluchtem a procesem powrotu lud
ności polskiej na ziemie nad Odrą i Bałtykiem wystąpił M. Orzecho
wski ss. Na podstawie analizowanego w pracach A. Galosa, Z. Dworec
kiego i W. Wrzesińskiego przebiegu procesu germanizacji M. Orzechowski 
wskazał, że dokonane zostały straty w polskim stanie posiadania oraz 
poważne osłabienie polskiej świadomości narodowej. Uwzględniając po
stępy germanizacji M. Orzechowski stwierdził, iż nie jest możliwa do 
utrzymania teza o stopniowej polonizacji ziem graniczących z Polską. 
Polska nad Odrą i Nysą Łużycką znalazła się bowiem w wyniku złama
nia hitlerowskiego Drang nach Osten i wypływających z tego faktu 
konsekwencji politycznych, społecznych, a także demograficznych. 

Stosunkowo najpóźniej przedmiotem zainteresowań historyków stały 
się zagadnienia polityczne Dolnego Śląska, a stan zaawansowania badań 
w przekroju chronologicznym interesującego nas okresu jest nierówno
mierny. Istniejące opracowania skupiają Się głównie wokół problematyki 
politycznej lat 1918-1923 oraz okresu hitlerowskiej dyktatury. 

Zagadnienia polityczne 1918-1923 w opublikowanych artykułach 
i studiach znalazły odbicie w dwu płaszczyznach problemów: wewnętrz
nych przemian politycznych na Sląsku, będących konsekwencją zmiany 
ustroju Rzeszy, i przedsięwzięć niemieckich władz i ugrupowań politycz
nych, zmierzających do utrzymania Górnego Sląska w ramach państwa 
pruskiego i republiki weimarskiej. 

Bezpośrednio po zakończonej I wojnie światowej ważna rola o orga
nizacyjnym charakterze przypadła Wrocławiowi, który jako stolica pro
wincji był centrum politycznym i administracyjnym całego Sląska. 
Instrumentem szczególnego oddziaływania na cały Śląsk stała się powo
łana we Wrocławiu w pierwszych tygodniach rewolucji niemieckiej 
Centralna Rada Ludowa. Jej genezę, skład polityczny i kierunki działa
nia opracował E. Klein. Zarówno w monografii, jak i we wcześniejszych 
artykułach współdziałanie śląskich socjaldemokratów i demokratów na 
forum Centralnej Rady Ludowej zostało potraktowane na tle konfliktu 

s7 T e n ż e, Problematyka narodowo§ciowa Ostfluchtu na SLqsku, Wrocław 

1969. 
38 M. Or z e  c h o w ski, Spór o źródła powrotu Polski nad Odrę, Nysę i Bał

tyk (Kwartalnik Historyczny, 1970, nr 2, s. 404-427); tamże podana jest litera

tura ido omawianego problemu. 
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z opozycyjnymi stronnictwami prawicowo-centrowymi 39. O podjętych 
systematycznych badaniach zagadnień politycznych Śląska w okresie 
międzywojennym świadczą prace F. Białego. Odnośnie do lat 1918-1923 
F. Biały wziął pod uwagę aktywność śląskich sił rewolucyjnych a robot
niczych w tym okresie 40, a także po odpływie fali rewolucyjnej w 1920 r.
polityczną ofensywę prawicy, skupionej przede wszystkim w Deutschna
tionale Volkspartei 41. 

Wobec przewidzianego w traktacie wersalskim plebiscytu na Górnym 
Śląsku, Wrocław w pewnym okresie stał się centrum przygotowań 
przyszłej akcji plebiscytowej dla strony niemieckiej i polskiej. Na ten 
fakt zwracają uwagę opracowania bezpośrednio dotyczące zagadnień 

górnośląskich (H. Zieliński, W. Zieliński) oraz wspomniane wyżej stu
dium E. Kleina. Aktywizacja ludności polskiej w tej sprawie niepokoiła 
wrocławskie władze, w związku z czym, jak wykazali M. Orzechowski 
i R. Gelles, wzmógł się napór administracyjny i inwigilacja ruchu pol
skiego 42. 

Dzieje polityczne Dolnego Śląska od podziału prowincji śląskiej do 
końca republiki nie posiadają bogatego dorobku histoniograficzngo. Ist
nieje dokonana przez M. Orzechowskiego analiza wyników wyborów, 
która w płaszczyźnie statystycznej oddaje zasięg wpływów politycznych 
partii biorących udział do 1933 r. w wyborach do Landtagu i Reichstagu 43. 

Schyłek republiki weimarskiej i początek rządów hitlerowskich na Dol
nym Śląsku również stał się przedmiotem zainteresowań badawczych 
F. Białego. Koncentrują siię one wokół walki lewicy z istniejącym wów
czas zagrożeniem faszystowskim i wokół procesu rozwoju ruchu hitle-

39 E. K 1 e i  n, Rada Ludowa we Wrocławiu. Centralna Rada dla Prowincji 
Śląskiej, Warszawa 1976; tenże, Miarodajne czynniki niemieckie a sprawa Gór
nego Śląska w grudniu 1918 roku (Studia śląskie, t. XIII); te n że, Udział Róży 
Luksemburg w rewolucji listopadowej we Wrocławiu w 1918 r. (Klasa robotnicza 
na śląsk u, t. I, Opole 1975, s. 201-21'8).

40 F. Bi a ł y, Z dziejów ruchu robotniczego na Dolnym Śląsku 1918-1923,

(Klasa robotnicza na Śląsk u, t. I, s. 153-200); te n że, Walka strajkowa na Ślą
sku pod panowaniem niemieckim w latach 1918-1933 (Studia a materiały z dzie
jów Ślą,ska, t. IX).

41 T e n  że, Z dziejów ugrupowań burżuazyjnych na Śląsku. Rola i działal
ność Deutschnationale Volkspartei 1918-1921 (Studia śląskie, t. XXV); te n że, 
Pucz Kappa-Liittwitza na Sląsku (Studia i materiały z dziejów śląska, t. X). 

u M. O r z e  c h o w s k i, Ludność polska na Dolnym Śląsku ... ; te n ż e, Rola 
i miejsce Wrocławia w dziejach narodu polskiego w XIX i XX w. (Studia z dzie
jów k ultury i ideologii, Wrocław ·1968, s. 260---271); R. Ge 11 e s, Ruch polska na

Dolnym Śląsku i we Wrocławiu w 1919 r. w doniesieniach niemieckiego agenta 

(Sobótka, 1972, m 3, s. 473-480). 
43 M. Or z e c h o w ski, Wyniki wyborów do Parlamentu Rzeszy i Sejmu

Pruskiego w latach 1919-1933 {Sttudia i materiały z dziejów Śląska, t. VIII). 

' 
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rowskiego w prowincji dolnośląskiej od jego początków aż po objęcie 
w niej władzy w 1933 r.44 

Natomiast do innych istotnych wydarzeń i zagadnień politycznych 
tego okresu na Dolnym Śląsku brak jest opracowań. Tę luk� wypełniają 
częściowo liczne prace z 'Zakresu stosunków polsko-niemieckich. Zainte
resowanie sporej grupy badaczy polskich !i niemieckich wywołała nowa 
od połowy lat dwudziestych pozycja międzynarodowa republiki weimar
skiej. Wobec Polski ujawn'iła się ona w postaci ofensywy politycznej 
i propagandowej w stosunku do jej granicy zachodniej oraz w konflikcie 
w dziedzinie gospodarczej 45. Na tym tle ukazano sprawy wewnętrzne 
Dolnego Śląska, m. in. kontrowersje w latach 1923-1926 między dolno
śląskimi i górnośląskim'i sferami politycznymi a. gospodarczymi, powstałe 
w związku z podziałem prowincji śląskiej •s, czy też stanowisko dolno
śląskich kół gospodarczych w czasiej wojny celnej 47 • 

Mimo osiągnięć w badaniach nad dziejami hitleryzmu i jego doktryny 
polityczno-prawnej (prace F. Ryszki, Cz. Madajczyka, T. Cypriana 
i J. Sawicki·ego), okres rządów hitlerowskich na Dolnym Ślątu do wy
buchu wojny II światowej stanoWi w dużym stopniu białą plamę. 
Z nielicznych, związanych z regionem dolnośląskim opracowań mono
graficznych na czoło wysuwa się praca K. Joncy i A. Koniecznego 
o dztałalnośoi hitlerowskiej policji w latach 1933-1945 ,s oraz zbiór do-

'' F. B i a ł y, Lewica niemiecka w walce z zagrożeniem faszystowskim w pro

wincjach śląskich w latach 1929-1933 (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 137, 
s. 87�127); te n że, Początki ruchu hitlerowskiego w prowincjach śląskich (itamże,
nr 178); te n że, Rządy hitlerowskie na Dolnym Sląsku w 1933 r. (St.udia i ma
teriały z dziejów Śląska, t. II).

45 'Wym'ienię przykładowo: J. Kr a s  u s k i, Stoswnki polsko-niemieckie 1919-
1925, Poznań 1962; te n że, Stosunki polsko-niemieckie 1926-1932, Poznań 1964; 
Ch. Hol tj e, Die Weimarer Republik und das Ostiocarno-Problem 1919-1924. 
Revision oder Garantie der deutschen Ostgrenze von 1919, Wiirzburg 1958; J. So b
e z a k, Propaganda zagraniczna Niemiec weimarskich wobec Polski, Poznań ,1974;
F. H. G ,en t z e n, Zur Geschichte des deutschen Revanschismus in der Weimar er

Republik (Jahrbuch fur Geschichte U SSR und der Volksdemokratischen Liinder
Europas, Bd. IV). 

•o F. H a w r a ,ne k, Polityka Centrum w kwestii górnośląskiej po I wojnie

światowej, Opole 1973; G. W e b e r  si n n, Die Provinz Oberschlesien. Ihre Ent
stehung und Aufbau der SelbstverwaMung, Wiinburg 1969 (Jahrbuch der Schle

sichen Friedrich-1Wilhelms-Universitiit zu Breslau, Bd. 14). 
47 B. Raty ń ska, Stosunki polsko-niemieckie w okresie wojny gospodarczej 

1919-1930, Warszawa 1968; J. K r  asu s k d, op. cit.; B. P u c h  e r  t, Der Wirt

scliaftskrieg des deutschen Imperialismus gegen Polen 1925-1934, Berlin 1963� 

K. Bł a h u t, Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w latach 1919-1939, Wro

cław 1975.
48 K. J o  n c a, A. Ko n ,i e cz ,ny, Hitlerowska policja na Sląsku w latach

1933-1945, Wrocław 1973; A. Ko n ie cz.n Y, Organizacja i działalność wrocław
skiego gestapo w latach 1933-1945 (Biuletyn Głównej Komisji Badań Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce, 1977, s. 7-117). 
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kumentów, opracowany prrez K. Fiedora, a dotyczący walki władi.....hi-
tlerowskich z polskim nazewnktwem na Śląsku 49. 

Przedstawiony powyżej historiograficzny dorobek omawiający zagad-
nienia polityczne Dolnego Śląska w okresie międzywojennym prowadzi. 
do stwierdze�a, że znajomość tej problematyki je�t jeszcze skromna. 
Głównie odczuwa się brak monograficznych ujęć działalności poszczegól-
nych partii politycznych, analizy wewnętrznej sytuacji politycznej i jej
przemian oraz głębszej znajomości nastrojów i działań władz politycz-
nych, administracyjnych i samorządowych Dolnego Śląska w odnies'ieniu. 
zarówno do centralnych władz w Berlinie, jak i wschodniego sąsiada. 

Badania związane z dolnośląską problematyką okresu II wojny świa

towej prowadzone są w środowisku wrocławskim zasadniczo od połowy 
lat sześćdziesiątych. Z pośród kilku grup zagadnień najszersze zaintere-
sowanie budziła dotychczas problematyka przym�sowego zatrudnienia 
Polaków na terenie Rzeszy w latach 1939-1945. Ma ona bardzo istotne 
znaczenie, gdyż łączy w sobie badania nad hitlerowskim systemem-. 
prawnym oraz nad gospodarką wojenną III Rzeszy. Praca A. Koniecz-
nego 50 zainicjowała rozważania nad systemem pracy przymusowej i jego 
rozmiarami na obszarze Dolnego Śląska. Analizą dynamiki procesu przy
musowego zatrudnienia oraz analizą rozmieszczenia na obszarze Dolnego. 
Śląska zatrudnionych w poszczególnych działach gospodarki objęci zo
stali nie tylko Polacy, lecz również robotnicy przymusowi innych naro-
dowości i jeńcy wojenni. Powstałe następnie opracowania, w tym przede 
wszystkim H. Szurgacza s1, a ltakże E. Jędrzejewskiego 52, omawiając· 
hitlerowski system świadczenia pracy przymusowej przez Polaków udo
wodniły - na podstaw,ie takich kryteriów, jak czas i warunki pracy,_ 
opłata za pracę itp. - że prawo pracy przymusowej zmierzało do maksy
malnej eksploatacji i wyn1szczenia narodu polskiego. Ten aspekt zagad
nienia jest świadomie pomijany przez historiografię zachodnioniemiecką. 
Tacy autorzy, jak L. Ewerth i H. Pfahlmann 53, pracę przymusową_ 

49 Walka z nazew-nictwem polskim na Śląsku w okresie hitlerowskim 1933--
1939, oprac. K. Fiedor, Wrocław 1966, Documenta Silesiae, z. 4. 

oo A. Ko n i e  c z  n y, Rozmiary zatrudnienia zagranicznych robotników przy

musowych i jeńców wojennych w gospodarce Dolnego Śląska w latach II wojny· 
światowej (Studia Sląskie, t. XIII). 

51 H. s z u r g a c z, Przymusowe zatrudnienie Polaków przez hi;lerowskiego · 
okupanta w latach 1939-1945. Studium prawno-polityczne, Wrocław 1971; t e  n że,. 
Charakterystyka prawa przymusowego zatrudnienia Polaków w Rzeszy i na tzw. 

terenach włączonych do Rzeszy 1939-1945 (Studia nad faszyzmem i zbrodniamil 
hitlerowskimi, t. II, Wrocław 1975. s. 9-24). 

52 E. J ę <i r z e j e w s ki, Hitlerowska polityka przymusowego zatrudnienia Po-· 
laków na Śląsku i na ziemiach włączonych do Rzeszy 1939-1945, (tamże, ft. n,

s. 25-44). 

ss L. Ewe r t h, Der Arbeitseinsatz von Landesbewohnern besetzter Gebiete
des Ostens und Sii.dostens im zweiten Weltkreig, Tilbingen 1954 (rozpr. dokt
Deutsche Bilcherei Lipsk); H. P fa h 1 m a  n n, Fremdarbeiter und Kriegsgefangene-
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Polaków i robotników innych narodowości chcieliby sprowadzić zasad
niczo tylko do kwestii natury ekonomicznej. 

Na rozmiary przymusowego zatrudniienia zagranicznych robotników 
i jeńców wojennych rzutowały aktualne potrzeby gospodarkiJ wojennej 
III Rzeszy i ich ewolucja w toku wojny oraz odpływ zmobilizowanych 
-do Wehrmachtu robotników niemieckich. Powiązanie tyc.h elementów
wymagać będzie jednak dalszych badań nad kwestią gospodark!i hitle
rowskich Niemiec na Dolnym Śląsku.

Opracowania K. Joi:icy, A. Koniecznego, F. Połomskiego 54 ujawniły 
mechanizmy funkcjonowania hitlerowskiego aparaitu policyjnego na Ślą
sku i we Wrocławiu. Obok obrazu działall'\ości gestapo, prace wymie
nionych wyżej autorów przyniosły wnikliwą penetrację zagadnienia 
sądów specjalnych na Dolnym Śląsku i systemu deportacji do śląskich 
więzień i obozów. W mniejszym stopniu istnieje rozeznanie w liczbie 
i charakterze dolnośląskich filii największego na Górnym Śląsku obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen, chociaż i w tym zakresie są prowadzone 
badania 55. 

K. Jonca zajął się anali,zą dok,tryny politycznej grupy konserwatyw
nej burżuazji i arystokracji skupionej wokół pochodzącego z Dolnego 
'Śląska H. J. von Moltkego 56, która w części piśmiennictwa zachodnio
niemieckiego awansowała do rangi czołowej opozycji antyhitlerowskiej 
w czasie II wojny światowej 57

• K. Jonca w swej ocenie poglądów grupy 
,,Kreisauer Kreis" opowiedział się po stronie tych autorów, jak np. 
A. Bullock, którzy odmawiają wartości działalności tej grupy i jej po
glądów politycznych.

Zainteresowanie przebywającymi i działającymi w czasie wojny na 
terenie Wrocławia i Dolnego Śląska Polakami zrodziło potrzebę objęcia 
badaniami (prace A. Koniecznego, J. Żuławińskiego, J. Bartosza 58) ich 

in der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945 (Beitrage zur Wehrforschung, Bd. 
16/17, Darmstadt 1968); zob. też D. Ei c h h o l  z, Geschichte der deutschen Kriegs
wirtschaft 1939-1945, Bd. 1:1939-1941, Berlin 1969. 

s.i K. Jon ca, A. Konieczn y, F. Poło ms k i, Działalność gestapo: są
downictwo specjalne, obozy i więzienia, Wrocław 1964; F. Poło ms k i, Areszto
wania wrocławskiego gestapo od października 1939 do Lipca 1941 (Studia Śląskie, 
t. III); A. Ko n ie c z  n y, Udział hitierowskich sądów specjalnych we Wrocławiu
i Opolu w reaHzacij akcji Noc i Mgła (Studia Śląskie, t. XVI); zob. też przyp. 48.

65 Zob. art. i przyczynki w t. I i II „Studiów nad faszyzmem· i zbrodniami 
hitlerowskimi". 

56 K. Jo n c a, Doktryna poiityczna arystokratycznej „opozycji" antyhitlerow
skiej na Śląsku 1940-1944. Spór wokół „Kreisauer Kreis" (Studia śląskie, t. XX). 

s1 P. Hoff man n, Widerstand, Staatsstreich, Attentat. Der Kampf der Oppo
.sition gegen Hitler, Miinchen 1969; K. W a s  mu n d, Staat und Politik in der Ge
dankenwelt der Kreisauer Kreises (Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelm 
"Universitat, Bd. 10). 

58 A. Ko n i e  cz n y, Ruch oporu w czasie oblężenia Wrocławia (Studia Ślą-
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sytuacji w obliczu hitlerowskiego bezprawia i prześladowań ze str-0ny 
niemieckiego aparatu policyjnego. Godne szczególnego odnotowania są 
artykuły i przyczynki dotyczące udziału Polaków w ruchu oporu we 
Wrocławiu, a także o istniejącym na terenie Dolnego Śląska wywiadzie 
antyniemieckim 59. Szczupła baza źródłowa tych publikacji spowodowana 
jest przede wszystkim konspiracyjnymi warunkami działalności wywia
dowczej i anltyhitlerowskiej oraz faktem, że większość jej uczestników 
zginęła w hitlerowskich katowniach. 

Intensyfikacja badań z okresu II wojny światowej w polskµej i ra
dzieckiej nauce historycznej, dokonywana analiza działań wojennych 
i planów operacyjnych Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego wzbogaciła 
stan wiedzy o Dolnym Śląsku i Wrocławiu w ostatniej fazie wojny. 

Prace K. Jo,ncy i A. Koniecznego o „Festung Breslau" so, w tym 
opublikowany przez nich pamiętnik ks. Paula Peikerta, naocznego 
świadka warunków egzystencji cywilnej ludności w twierdzy wrocław
skiej, i artykuł J. Leśkow 01 o ewakuacji ludności z Dolnego Sląska do
konanej przez hitlerowskie władze stworzyły przejmujący obraz ogromu 
cievpień i zniszczeń zadanych temu regionowi przez dogorywającą 
II1 Rzeszę. Walki o wyzwolenie Wrocławia i Dolnego Śląs�a stały się 
przedmiotem licznych opracowań, m. in. B. Dolaty, A. Ozerkawskiego, 
M. Dunin-Wąsowicza, R. Majewskiego 02• Analizowano w nich szczegó
łowo działania wojenne na tym obszarze, a sam fak!t likwidacji władzy
niemieckiej na Dolnym Śląsku potraktowany został jednocześnie jako
proces powrotu do państwa polskiego piastowskiej ziemi dolnośląskiej.

Obraz dorobku historiograficznego o Dolnym Śląsku lat 1918-1945 
nie jest oczywiście pełny. Przede wszystkim marginalnie zostały potrak
towane opracowania dotyczące problemów wykraczających poza dolno
śląski regdon i takie, które w niewielkim stopniu dotyczyły jego dziejów. 

skie, t. X); J. ż u ł a w <i ń s ki., Miejsca walki i męczeństwa na Dolnym Śląsku· 
(Dolny Sląsk w Polsce Ludowej, W:r,_ocław 1970); J. B a r to s z, Ludzie ze znakiem 
P, W rocław 1969. 

59 Podziemny frant nad Odrą, Wrocław 1970; A. K Oll!i e cz n Y, Rozbicie wro
cławskiej grupy wywiadu ofensywnego KG AK „Stragan" (Sobótka, 1973, nr 1, 

s. 83-100); K. Jo n ca, Polskie organizacje konspiracyjne na śląsku w opinii na
zistowskich organów wymiaru sprawiedliwo§ci 1940-1944 (1Studia Sląskie, t. XXIX).

60 K. Jo TllC a, A. K 0111 ie cz ny, Festung Breslau, Wrocław 1962; K. Jon ca,
Zburzenie Wrocławia w 1945 r. w świetle nieznanych dokumentów (Studia Sląskie, 
t. V); K. Jo n ca, A. K o  n i e  cz ny, Upadek „Festung BresLau", Wrocław 1963;

P. Pe i k er t, Kronika dni oblężena. Wrocław 22 1-6 V 1945, Wrocław 1964.
a1 J. Le ś k o w, Z dziejów ewakuacji hitlerowskiej na Dolnym Sląsku w la

tach 1943-1945 (Sobótka, 11970, nr 3, s. 4113-425). 
62 B. D o  1 a t  a, Wyzwolenie DoLnego Śląska w 1945 r., Wrocław 1970, A. Cz e r

k a ws k i, M. Du n i n - W ą s  o w i cz, Wyzwolenie Wrocławia w 1945 r., Wro
cław 1968; R. Maje ws ki, 11 Armia pod Wrocławiem i Budziszynem (Kalen
darz Wrocławski 1968); Wyzwolenie Wrocławia, praca zbiorowa, Wrocław 1971. 

'l - Sobótka 2/79 
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Mimo tych zastr2Jeżeń należy stwierdzić, że wykazuje on wiele luk ba
dawczych. Niedostatek badań w poszczególnych dziedzinach był sygnali
zowany, w tym miejscu koniecznością staje si� ponowne podkreślenie, 
że największe potrzeby istnieją w zakresie badań nad przemysłem i klasą 
robotniczą na Dolnym Śląsku oraz w dziedzinie zagadn'ień politycznych. 

Istniejące prace o przemyśle dolnośląskim nie wyjaśniają, jakie były 
rozmiary i rentowność produkcji w poszczególnych branżach i o·środkach 
przemysłowych, jakim rynkiem zbytu rzeczywiście dysponował przemysł 
Dolnego Śląska. Niezbędne staje się zbadanie przemian w postępie tech
nicznym i organizacji pracy w zakładach pracy tego regionu. Znajomość 
tej problematyki z okresu międzywojennego ułatwiłaby zaakcentowanie 
zmian, jakie w tym zakresie dokonały się w warunkach wojennej gospo
darki hitlerowskiej Niemiec. Pilnym postulatem staje się również pod
jęcie badań nad dolnośląską klasą robotniczą, jej strukturą i położeniem 
matterialnym. Analogiczny postulat dotyczy zagadnienia walki klasowej, 
powią•zań z partiami politycznymi i niemieckim ruchem zawodowym. 
Systematycznych i całościowych badań wymagają także dzieje polityczne 
Dolnego Śląska. Działalność poszczególnych partii politycznych, zasięg 
ich wpływów w latach 1918-1933, w tym dominujących na Dolnym 

. Śląsku SPD i DNVP, to tylko niektóre z nasuwających się 'Postulatów 
badawczych. 

Penetracja piśmiennictwa o Dolnym Śląsku ujawnia wiele pól przy
szłych badań. Biorąc pod uwagę punkt wyjścia historiografi.,i polskiej 
w 1945 r., należałoby zauważyć, iż polska nauka historyczna dokonała 
niemałego wysiłku w poznaniu dziejów Dolnego Śląska. Jednakże rytm 
badań śląskoznawczych, tak intensywny na przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiąltych, uległ poważnemu osłabieniu. W ostatnich latach ba
dania nad Dolnym Śląskiem prowadzone są często ubocznie, co być może 
wypływa z obaw historyków przed „zaściankowością i ciasnym regio
nalizmem" ich warsztatu naukowego. Nie wnikając w szczegóły tych 
motywacji, trzeba jednak stwierdzić, iż powoduje to zmniejszenie się 
rangi tych badań w skali kraju. W interesującej nas problemaltyce okresu 
1918-1945 istnieją obszary badań umożliwiające pokonanie obaw przed 
wąskim partykularyzmem. Rozeznania w niektórych zagadnieniach 
przemysłu, komunikacji, dróg wodnych należałoby dokonać w odniesie
niu do całego terytorium Śląska, a nawet do tzw. niemieckiego wschodu. 
Podobnie szerszego _µjęcia wymagałyby badania nad miejscem Śląska 
w ramach państwa niemieckiego, rangą jego gospodarki, kultury. Do 
problemów czekających na opracowanie należą :terytorialnie szeroko za
krojone interdyscyplinarne badania nad rolą Śląska w środkowo-wschod
niej Europie, a także jako pomostu między Europą zachodnią a wschod
nią w przekazywaniu idei, wytworów kultury materialnej i duchowej. 

Oddzielnym i szczególnej wagi problemem w historiografii dotyczą
cej badań śląskoznawczych jest piśmiennictwo niemieckie. Historiografia 
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Niemieckiej Republiki Demokraitycznej zerwała z tradycyjnymi ujęciami 
dawnej historiografii niemieckiej, a efekty badawcze nad dziejami naj
nowszymi Niemiec i tej części Europy stanowią ostrą polemikę w sto
sunku do historiografii zachodnioniemieckiej. Badania historyków za
chodnioniemieckich, a szczególnie z kręgu Ostf.orschung, nawiązują też. 
do przedwojennej historiografii niemieckiej. Jednakże nacjonalistyczny 
punkt widzenia spraw polsko-niemieckich po II wojnie światowej został 
rcnszerzony o jeszcze jeden istotny element - wrogość ideologiczną. 
Stąd też historiografia zachodnioniemiecka jest zasadniczo przeciwstawna 
temu, co publikuje się w Polsce. 

W podsumowaniu dorobku naukowego o Dolnym Śląsku nie może 
zabraknąć stwierdzenia, że są dziedziny w historii tego regionu lat 
1918-1945, które pozostają poza zasięgiem zaintteresowań historyków. 
Należą do nich sprawy Kościoła, oświaty i kultury społeczeństwa nie
mieckiego na Dolnym Śląsku w całym omawianym okresie. Nie wiemy, 
jak wyglądało życie kulturalne mieszkańców Wrocławia i regionu, jaki. 
był repertuar teatrów i kin, jakie organizowano wystawy i uroczystości„ 
poza itymi, które dotyczyły szeroko pojętych kwestii polsko-niemieckich„ 

i jakie zmiany zaszły w tym zakresie w czasach hitlerowskich i w okresie 
II wojny światowej. Postulować zatem należałoby prowadzenie badań 
nad niemiecką kulturą i sztuką w latach 1918-1945. Dystans, jaki nas. 
dzieli od tamltych lat, pozwala już na zbadanie i odkrycie tych wartości„ 
które wytworzyło społeczeństwo niemieckie. Dotychczas zainteresowania 
badawcze historyków ograniczały się do tych nurtów nauki i kultury 
na Dolnym Śląsku, które zaciążyły na stosunkach polsko-niemieckich 
i na sytuacji ludności polskiej w tym regionie. Zachodzi jednak potrzeba 
uwypuklenia postępowych tendencji w niemieckiej nauce i kulturze, wy
dobycie osiągnięć w sferze kultury materialnej tak, aby otrzymać pełny 
obraz przeszłości Dolnego Śląska i jego społeczeństwa w latach 1918-
1945. 

STAND UND Al,JFGABEN DER FORSCHUNGEN ZUR GESCHICHTE 

NIEDERSCHLESIENS IN DER ZEIT VON 1918-1945 

Der Artikel bringt eine chronologisch und thematisch geordnete t)bersicht 
und Beurteilung des in Volk,spolen entstan-denen Schri:fttums zur Geschichte Nie
derschlesiens i,n <len Jahren 1918-1945. Beriicksichtigt wurden wi<:htigere Beitrage 
und Bearbeitungen aus dem behandelten Bereich. Das Interesse der Geschichts

wissenschaften fur Niederschlesien war nicht die ganze Zeit gleich stark, so dass 

sich in der Fonschung mehrere Bhasen unterscheiden lassen. Trotz der Aktivitat 

der Hisitoriographie in <len Jahren '1945-1948 begannen die vielsei<bigen schlesien

kundlichen For,schungen eigentlich erst seit ·1957. In den letrlen Jahren hatte 'Clie 

Intensitat ,dieser Forschungen wesentlich nachgelassen, daher weist. die Prasen
tation neben Erfolgen auch eine Reihe von ForschungsHicken auf. 




