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STANISLAW MJCH,\LKIEWICZ 

DZIALALNOSC NAUKOWA ZAKLADU HISTORII SL,\SKA 1H PAN 
W LATACH 1953-1969 I PERSPEKTYWY NA PRZYSZLOSC 

Przej�cie Zak!adu Historii Slqska IH PAN przez Uniwersytet Wroc
lawski stwarza dogodn'! okazj� retrospektywnego spojrzenia na przeszlosc 
tej plac6wki i dokonania pr6by oceny jej dotychczasowego dorobku '· 
Wprawdzie okres obj�ty ramami chronologicznymi artykulu jest wzgl�
dnie kr6tki, niemniej wystarczajqcy, by m6c zastanowic si� nad calo
ksztaltem dzialalnosci naukowej i jej wynikami oraz wysunqc postulaty 
badawcze na przyszlosc. Zmusza zresztq do tego fakt, iz Zaklad z kon
ce� czerwca 1969 r. znalaz! si� w ramach wyzszej uczelni, a wi�c w zu-_ 
pelnie nowych, jakze odmiennyc.h warunkach od tych, w kt6rych mu 
dotqd wypadlo pracowac. 

Nauka polska nie od dzis interesuje si,: Slqskiem. Truizmem byloby 
przypominanie wypowiedzi Jana Dlugosza czy Joachima Lelewela na 
ten temat. Narastaniu polskiej swiadomosci narodowej na Slqsku w dru
giej polowie XIX i na poczqtku XX w. towarzyszyl wzrost zaintereso
wania przeszlosciq tej ziemi. Najbardziej wymownym swiadectwem moze 
byc fakt pojawienia si� szeregu publikacji niemieckich i polskich, o bar
dzo zresztq r6znym poziomie i charakterze. To zainteresovtanie wzmoglo 
si� jeszcze bardziej po zakonczeniu pierwszej wojny swiatowej i powsta
niu panstwa polskiego, zwlaszcza zas po odzyskaniu cz�sci G6rnego Slq
ska. ·Rynek czytelniczy zalala w6wczas cala lawina publikacji niemiec
kich o charakterze publicystycznym lub publicystyczno-naukowym czy 
wr�cz politycznym z wyraznymi akcentami nacjonalistycznymi i szowi
nistycznymi. Polska nauka historyczna r6�niez nie byla wolna od tych 
obciqzen, jakkolwiek latwiej je wytlumaczyc wzgl�dami dlugoletniej nie
woli oraz ucisku spolecznego i narodowego. 

1 Decyzj� o przekazaniu Zakladu Historii Slqska Uniwersytetowi Wroclaw
skiemu podj�lo Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwaht nr 2/69 z dnia 

18 in 1969 r. Uchwala ta miala obowictzywaC od 1 IV 1969 r. Faktycznie Zaklad 
przekazano dopiero 26 VI 1969 r. (zob. protok61 zdawczo-odbiorczy z dnia 26 VI 
1969 r. w aktach Zakladu). 



184 S. Michalkiewicz 

Szczeg6lne zaslugi na polu badan slqskoznawczych w okresie mi"dzy
wojennym posiada Polska Akademia Umiej"tnosci, kt6ra nie tylko pod
j<,la inicjatyw<, wydania wielkiej Historii SZqska, ale patronowala wielu 
pracom monograficznym i wydawnictwom o charakterze bardziej anali
tycznym 2• Owocem tego mecenatu byl wzrost zainteresowan dziejami 
tej dawno od Polski oderwanej dzielnicy i pojawienie si<, szeregu publi
kacji historycznych na ten temat. Nie moglo to jednak sprostac zada
niom, jakie stawialo samo zycie, poniewaz r6wnoczesnie ukazywaly si" 
w masowych wydaniach liczne wydawnictwa niemieckie. Wprawdzie rze
telnosciq naukowq nie zawsze mogly one r6wnac si<, z polskq historio
grafiq, nie zmienialo to jednak og6lnego obrazu sytuacji. Dopiero po 
drugiej wojnie swiatowej nastqpil pod tym wzgl<,dem prawdziwy prze
!om. 

Polscy historycy - a wsr6d nich przede wszystkim prof. K. Male
czynski - przystqpili nie tylko do organizacji zycia naukowego w plo
nqcym jeszcze Wroclawiu, ale takze plac6wek zajmujqcych si" przeszlos
ciq S!qska '· Problematyka tego regionu znalazla zresztq swoje odbicie 
r6wniez w wykladach i tematach prac magisterskich oraz doktorskich. 
W ten spos6b Uniwersytet Wroclawski przekszta!cal si" w powazny osro
dek badan slqskoznawczych, chociaz ich wcale nie monopolizowal. Bylo 
to calkiem zrozumiale, poniewaz gl6d wiedzy o S!qsku byl naprawd<, 
powafoy. Potrzeba rozszerzenia i przyspieszenia badan stala si<, tez jednq 
z gl6wnych przyczyn powolania do zycia Zakladu Historii S!qska w ra
mach Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. 

Zaklad powstal z inicjatywy wroclawskiego srodowiska przejmujqc 
szereg inicjatyw podj"tych juz poprzednio, m. in. zwiqzanych z daleko
si<,znym planem wydania wielotomowej syntezy Historii SZqska, na kt6-

t O roli Poiskiej Akademii Umiej�tnoSci i Slqskiego Instytutu w Katowicach 
zob. Historia SLqska, pod redakcjq K. Maleczyflskiego, t. I, cz. 1, Wroclaw-War
szawa-Krak6w 1960, s. 8 i n. Por. ta'kZe wypowiedZ W. Zaleskiego, autora ksiqiki 
pt. Dzieje g6rnict.wa i hutnictwa na G6rnym Stqsku do roku 1806. M6wil on: 
,-,Pracujc1c w latach 1937-1938 w archiwum wroclawskim, odwiedz.ajc\c bibliotek� 
uniwersytetu Wladyslawa Jagielloilczyka, kr6la Czech, we Wr,oclawiu - mySlalem, 
jak w gruncie rzeczy trudnym i skomplikowanym zagadnieniem jest odzyskanie 
Slqska w calym tego slowa znaczf!niu, jak wymaga ono poznania i zrozu
mienia calej przeszloSci tej ziemi. To, ±e z inicjatywy 1Polskiej Akademii Umie
j�tnoSci bylem wtedy - nie ja jeden - we Wroclawiu, dowodzi, jak ±ywa byla 
wöwczas w narodzie wola odzyskania calego Slqska". 

3 K. M a 1 e c z y ri s k i, Wspomnienia z pierwszego okresu pracy we Wroclawiu 
{Slqski Kwart. Hist. Sob6tka, 1965, nr la, s. 214--221); Dziesir:C lat bada'n histo
Tycznych ofrrodka WToclawskiego (tam:ie, 1955, nr 1-2, s. 7-54); W. C z a p 1 i ri
s k i, Dziesi�C lat nauki historii we Wroclawiu. Spojrzenie wstecz (Kwart. Hist., 
1957, nr !). 



Zaktad Historii $lijska IH PAN 185 

r'I nie zdobyla si� nauka niemiecka •. Szczeg6lne zaslugi na tym polu 
posiada prof. E. Maleczynska. Byla ona inspiratorem wszystkich posu
ni�c i krok6w prowadz!jcyeh do uruchomienia Zakladu. Zostala tez pierw
szym jego kierownikiem. Swoj'I dzialalnosc naukow'I rozpocziil z dniem 
1 I 1953 r., tzn. od momentu powolania go do zycia. Zaklad powstawal 
na gruncie dobrze przygotowanym, przy czym m6gl nie tylko nawi'lzy
wa(: do bogatych tradycji badan naukowych nad Siiiskiem •, ale r6wniez 
korzystac z pomocy poszczeg6lnych katedr historycznych, Wroclawskiego 
Towarzystwa Milosnik6w Historii PTH, Wroclawskiego Towarzystwa 
Naukowego itp. 

Kadra naukowa Zakladu Historii S!iiska rekrutowala si� gl6wnie spo
sr6d pracownik6w i wychowank6w Uniwersytetu Wroclawskiego oraz 
w cz�sci z os6b zatrudnionych w tutejszym oddziale Instytutu Zacho
dniego •. W 1953 r. liczyla ona 15 os6b, z kt6rych znaczna cz�sc liiczyla 
funkcje sprawowane w Zakladzie z pracii w Uniwersytecie. Ponadto 
korzystano z pomocy pracownik6w dorywczych, wykonujiicych prace 
zlecone. Ich li.czba w pierwszym roku istnienia Zakladu si�gala 20, przy 
czym wi�kszosc byla prowadzona przez caly rok. We wrzesniu 1953 r. 
nast!jpi!a zmiana w kierownictwie plac6wki. Po ust!jpieniu prof. E. Male
czynskiej nowym kierownikiem zostal prof. K. Popiolek i byl nim do 
konca wrze§nia 1965 r. Z dniem 1 paidziernika stanowisko to objql doc. 
S. Michalkiewicz. Pocziitkowo pelnil je jako p.o. kierownika, a nast�p
nie od 1 VI 1966 r. jako kierownik Zakladu. 

Wydaje si�, iz pierwsze lata istnienia plac6wki to r6wnoczesnie okres 

4 0 genezie koncepcji historii Slqska Redakcja „Sob6tki" pisala nastE:pujqco: 
,,My.SI opracowania istotnie naukowej historii Slctska opartej De! nowych, slusz
nych podstawach metodologicznych i nowym materiale fr6dlowym, historii, kt6ra 
by obalila zafalszowanie obciqZajc\ce dzieje ziemi Slqskiej w nacjonalistycznej 
buri:uazyjnej historiografii niemieckiej, a r6wnie:i i polskiej, wylonila siE: we Wro
clawskim Towarzystwie MiloSniK6w Historii po raz Pierwszy jeszcze w r. 1949; 
skonkretyzowana zostala na konferencji poSWi�conej analizie dotychczasowych po
glc}d6w histariagrafii na stasunki polska-niemieckie, zarganizawanej w r. 1950 
we Wraclawiu w ramach akcji przygotowawczej da I Kongresu Nauki Polskiej. 
Prac� podj�tc\ poczc}tkowo w zak.resie epaki feudalnej przez Katedr� Historil 
Pals'ki Uniwersytetu Wroclawskiega przejc1l i rozwinc1l pa zarganizowaniu si� 
Instytutu Historii PAN - Zaklad Historii Slc1ska", zob. Histaria Slqska (Prospekt 
wydawnictwa wielotomowego) (Sab6tka, 1954, nr 2, s. 239). 

s H. Ba r y c z, Rola Polak6w na Uniwersytecie Wroclawskim, Wroclaw 1946; 
E. M a 1 e c z y n s k a, Tradycje naukowe i uniwersyteckie Wroclawia, Wroclaw 
1946. Par. tak:ie pazycje w przypisach 2 i 3. 

' H. Z i e 1 ins ki, Zaklad HistoTii S!qska IH PAN (1 I 1953�31 VII 1956) 

(Slc1ski Kwart. Hist. Sob6tka, 1957, nr 1, s. 128). Par. K. P o p  i o l e k, Stan baqan 
nad historiq SLqska (Zaranie Sic1skie, 1957, nr 1-2); t e n :i e, Z prac Zakladu 

Historii Stqska IH PAN (Kwart. Rist.. 1958, nr 2), 



186 S. Michalkiewicz 

skupienia w niej stosunkowo najwi�kszej liczby pracownik6w. Juz 
w 1956 r. kadra naukowa byla mniej liczna niz przed trzema latami 
i wynosila 13 os6b, w tym 4 samodzielnych pracowniköw naukowych '· 
Kolejno stan ten ulegal dalszemu zmniejszaniu. W praktyce odejscie 
ktöregokolwiek pracownika oznaczalo zmniejszenie stanu osobowego, 
gdyz na og61 nie towarzyszylo mu zatrudnienie nowego. Ten niekorzy
stny rozw6j sytuacji doprowadzil w 1961 r. do ustalenia si� stanu kadry 
naukowej na 10 os6b, w tym 2 na p61etatach •. Ci ostatni wkr6tce zre
zygnowali w pracy w Zakladzie. R6wnoczesnie na pocziitku lat szesc
dziesiiitych dokonano podzialu kadry na pracownik6w naukowych i pra
cownik6w dokumentacji naukowej. Do pierwszej grupy zakwalifikowano 
5 os6b, do drugiej 3 pozostale. Po odejsciu we wrzesniu 1965 r. prof. 
K. Popiolka z Wroclawia Zaklad liczyl tylko 7 os6b, a przejsciowo nawet 
6, w tym 1 pracownika samodzielnego, 2 pomocniczych pracownik6w 
naukowych, 3 dokumentacji naukowej i 1 naukowo-technicznego. W chwi
li przejmowania Zakladu przez Uniwersytet Wroclawski 1 osoba posia
dala stopien doktora habilitowanego, 3 osoby stopieit doktora i 3 ma
gistra. 

Zadania naukowo-badawcie Zakladu zostaly sformulowane jui: 
w pierwszych miesiiicach istnienia plac6wki. Sprowadzaly si� one w za
sadzie do intensyfikacji badait sliiskoznawczych, zwlaszcza w zakresie 
dziej6w nowszych i najnowszych, w oparciu o zalozenia metodologiczne 
materializmu historycznego i dialektycznego, zdobywajiicego w polskiej 
historiografii coraz powszechniej prawo obywatelstwa. Zadania te usci
slono w toku Konferencji S!iiskiej, ktöra odbyla si� w dniach 29-30 Vl 
1953 r. Postulowano: 

1. Zintensyfikowanie badait i przyspieszenie prac nad wydaniem wie
lotomowej syntezy dziej6w S!iiska. Koniecznosc podj�cia takiego wydaw
nictwa byla dyktowana zar6wno wzgl�dami natury naukowej, jak i spo
leczno-politycznej. Powr6t Polski na ziemie piastowskie stawial na po
rzqdku dziennym nie tylko problem ich wliiczenia w organizm og6lno
panstwowy, ale takze zintegrowania w swiadomosci spolecznej, co bez 
badait historycznych i ich popularyzacji byloby zadaniem wlasciwie nie
wykonalnym. 

2. Podj�cie temat6w monograficznych, posiadajiicych istotne znaczenie 
w dziejach S!iiska, i zapelnienie bialych plam na mapie badait sliisko
znawczych, szczeg6lnie w odniesieniu do ruch6w spolecznych, dziej6w 
klasy robotniczej i ruchu robotniczego oraz walk narodowowyzwoleit
czych. 

1 TamZe, s. 132. 
8 Z. S u r m a n, DzialalnoSC Zakladu Historii Slqska IH PAN we Wroclawiu. 

w raku 1961 ($lijski Kwart. Hist. Sob6tka, 1962, nr 2, s. 317). 
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3. Podj�cie na szerokq skal� wydawnictw ir6dlowych, ukazujqcych 
zycie i walk� mas pracujqcych zar6wno w okresie feudalizmu, jak i ka
pitalizmu oraz imperializmu, a wi�c tematyki zaniedbywanej w dotych
czasowej historiografii polskiej i niemieckiej, posiadajqcej istotne znacze
nie dla pe!nego zrozumienia procesu historycznego. 

4. Rozwini�cie szerokiej akcji popularyzatorskiej w formie przygoto
wania odpowiednich wydawnictw popularnonaukowych, publikacji arty
kul6w w prasie, odczyt6w z historii S!qska itp. 

Zadania postawione przed Zakladem byly trudne i wymagaly zna
cznego nakladu pracy i srodk6w finansowych. Podejmowano je z duzym 
rozmachem, przy czym celom intensyfikacji badari miala sluzyc wzmian
kowana juz Konferencja S!qska. Zgromadzila ona licznych historyk6w 
nie tylko z Wroclawia, ale ze S!qska i calego kraju 9. Na Kon.ferencji wy
gloszono 5 referat6w oraz przeprowadzono szerokq dyskusj� nad w�zlo
wymi zagadnieniami z dziej6w omawianej dzielnicy. 

Te wielkie zadania miala realizowac stale zmniejszajqca si� liczebnie 
kadra naukowa Zakladu. Wedlug H. Zielinskiego byly one wykonywane 
w polowie lat pi�cdziesiqtych przez „skromnq kadr� naukowq, obejmu
jqCq 13 pracownik6w (w tym 4 samodzielnych)" '°· Warto to zdanie za
pami�tac, by tym lepiej zrozumiec trudnosci Zakladu w okresie p6z
niejszym, kiedy dysponowal on znacznie mniejszymi kadrami i mozli
wosciami w zakresie prac zleconych, kt6rych ilosc na poczqtku lat szesc
dziesiqtych przeci�tnie nie przekraczala 2-3 rocznie 11• Rzecz jasna, iz 
tego rodz;,ju rozw6j nie sprzyjal realizacji tych zalozeri, o kt6rych byla 
mowa na poczqtku. 

Nie chcialbym wnikac w przyczyny takiego wlasnie rozwoju stanu 
zatrudnienia Zakladu, jak i stale kurczqcych si� mozliwosci w zakresie 
prac zleconych. W zadnym wypadku nie plyn�lo ono z braku zaintere
sowania tematykq slqskq lub z niedoceniania jej wagi. Byc moze wiqzalo 
si� z koncepcjq, iz celem, do kt6rego powolano plac6wk�, jest tylko opra
cowanie syntezy Historii Slqska. Przy takim postawieniu sprawy zakres 
badan sl�koznawczych musial zw�zac si� w miar� post�pu prac nad 
syntezq. ,,W ciqgu ostatnich paru lat - pisal K. Popiolek na lamach 
»Sob6tki« w 1961 r. - prace Zakladu Historii Slqska, kt6ry w chwili 
swego powstania obejmowal swymi badaniami dzieje Sl&ska od· czas6w 
najdawniejszych do najnowszych, skoncentrowane zostaly na w. XIX 
i �X. Stalo si� tak przede wszystkim dlatego, ze prace nad syntezq dzie-

9 W. D l u g o b  o r s k i (i inni), Konferencja Slqska we Wroclawiu (Kwart. 

Hist., 1953, nr 4, s. 271-286). 
lO z i e 1 ins k i, op. cit., s. 132. 
11 W sumie w cit1gu istnienia Zakladu w ramach Jnstytutu Historii PAN wy

konano w pelni lub czE:Sciowo 28 kwerend (dokumentacja Zakladu). 
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Jow SI!!ska okresu feudalnego wesz!y juz obecnie w stadium publi
kacji wynik6w wieloletnich badan w tomie I Historii S!qska" "· W ten 
spos6b niepostrzezenie g!6wnym zadaniem plac6wki s!iiskiej stawa!o si� 
wyl!!cznie, czy prawie wyl!!cznie, pisanie syntezy. Oczywiscie, nie ozna
cza to, iz przerwano podj�te juz badania. Takie wypadki zachodzi!y rza
dziej. Cz�sciej pracownicy Zakladu przechodzili da innych dzial6w In
stytutu Historii PAN, a wydawnictwa nawet da gestii plac6wek poza
panowskich 13. 

W toku realizacji badan nad dziejami Sl!!ska wyodr�bni!y si� w Za
kladzie 4 zespoly: feudalny, p6znofeudalny, kapitalizmu przedmonopo
listycznego i kapitalizmu w dobie imperializmu. Podejmowano tez bada
nia nad okresem Polski Ludowej 14• Z czasem profil Zakladu uksztalto
wal si� jako plac6wki zajmuj!!cej si� wyl!!cznie XIX i XX w. W zwi!!zku 
z tym, jak i niezbyt duz!\ liczb!! pracownik6w, znikn�ly tez wspomniane 
wyzej zespoly. Jedyny podzial, kt6ry pozostal, to podzial na pracowni
k6w naukowych (samodzielnych i pomocniczych) i dokumentacji nauko
wej. 

Zak!ad Historii Sl!!ska w latach 1953-1969 zajmowal si� bardzo r6z
norodn!! problematyk!! naukow!\. Z jednej strony by!y to prace nad syn
tez!\ dziej6w Sl!!ska, z drugiej - wydawnictwa o charakterze ir6d!owym, 
monografie, kwerendy i dokumentacja naukowa, prace uslugowe dla 
innych plac6wek, drobniejsze rozprawy i studia oraz recenzje. Dorobek 
Zakladu w tym zakresie jest niew'ltpliwie dosc powazny. Mozna go sie-

n K. P (o p i  o l e k], Zaklad Historii Slqska Inst1,1tutu Historii Polskiej Aka· 

demii Nauk we Wroclawiu (Slqski Kwart. Hist. Sob6tka, 1961, nr 1, s. 133). 
13 Slct:ski Instytut Naukowy w Katowicach przejql np. wylqcznie publikacjf: 

frödel do dziej6w powstail slqskich, a ostatnio (1969) takZe „Studia i Materialy 
z Dziej6w Slqs'ka", .pod redakcjq K. Popiolka, kt6re pocz;�tkowo byly firmowane 
tylko przez Zaklad, a nast�pnie przez Zaklad i Instytut. 

14 K. P [o p i  o l e k], op. cit., s. 135. Autor sprawozdania z dzialalnoSci nau
kowej Zakladu pisal: ,,Zaklad podejmowal r6wnie:i pr6by naukowego opracowania 
niekt6rych zagadniefl z okresu Polski Ludowej. Pr6by te, dotycU:1ce m.in. sprawy 
przej�cia przez Slc1:skQ klas� robotnicZQ zaklad6w pracy po drugiej wojnie Swia
towej oraz dziej6w niekt6rych gal�zi przemyslu w okresie powojennym, nie daly 
do tej pory rezultat6w, gl6wnie z powodu trudnoSci uzyskania odpowiednich 
material6w fr6dlowych. Obecnie sytuacja na tym polu ulegla ju:i pewnej poprawie, 
j)oza tym uplyn�lo ju:i nieco wh::cej czasu, eo ,pozwala na naukowe opracowanie 
niekt6rych zagadnieil, zwlaszcza w pierwszych latach po wyzwoleniu. W zwic1:zku 
z tym jeden z pracownik6w Zakladu podejmuje prac� nad zagadnieniem prze
siedlenia ludno.Sci niemieckiej oraz polskiego osadnictwa na SlQsku w latach 1945-
1947". Mimo to badania te nie weszly w szerszym zakresie do planu Zakladu, 
eo wi1=1zalo si� przede wszystkim ze szczuplo.SciQ jego kadry naukowej i poglQdem, 
i:i Sl,:\sk wyzwolony winien byC traktowany l,:\'cznie z pozostalymi ziemiami Polski 
Ludowej. 



Zaklad Historii Slqska IH PAN 189 

dzii: zar6wno na przykladzie r6znorodnych publikacji monograficznych 
i Historii S!qska, jak i znajduj,icej si,: w plac6wce dokumentacji nauko
wej, gromadzonej w postaci kartotek, opracowari materia!owych, zesta
wieri statystycznych, kwerend archiwalnych itp. 

Pierwszym istotnym osi,igni,:ciem Zakladu bylo zorganizowanie Kon
ferencji Sl,iskiej i opublikowanie jej rezultat6w w formie dwutomowego 
wydawnictwa 15• W 1955 r. na lamach „Sob6tki" ukazal si,: konspekt 
dziej6w Sl,iska od czas6w najdawniejszych po okres Polski Ludowej 16. 
Mimo brak6w stal si,: on podstaw,i wyjsciow,i dla opracowania syntezy 
Historii Slqska. Szczeg6lnie powaznie wzmogly si,: badania zwi,izane 
z tomem I, obejmuj,icym okres feudalny. Prowadzono je zreszt,i nie 

. tylko w Zakladzie, ale takze, i to w duiym stopniu, poza jego ramami "· 
Prace nad syntez,i - rzecz jasna - nie mog!y i nie absorbowaly 

wszystkich si! naukowych plac6wki. Nalezy jak najmocniej podkreslii:, 
ii r6wnoczesnie przyst,ipiono do przygotowania odpowiednich wydaw
nictw zr6dlowych i prac monograficznych. Wyrazem takiego podejscia 
bylo z jednej strony przej,:cie - na kr6tki zreszt,i okres - prac nad 
kodeksem sl,iskim, zainicjowanych wczesniej przez K. Maleczyriskiego 
na Uniwersytecie Wroclawskim, z drugiej - gromadzenie material6w 
do wielotomowego wydawnictwa z dziej6w wsi "· Wyniki badari opubli
kowano nast,:pnie w latach 1956-1961 w postaci 3 tom6w urbarzy sl,i
skich, przygotowanych do druku przez R. Hecka, J. Leszczyriskiego, 
J. Petränia, K. Orzechowskiego i Z. Szkurlatowskiego "· Pojawily si,: 
tei dalsze publikacje zr6dlowe, m. in. wyb6r pism W. Wolffa w opra
cowaniu W. Dlugoborskiego, 2 tomy zr6del do dziej6w Sl,iska w pierw
szej polowie XIX w. w opracowaniu W. Dlugoborskiego i K. Popiolka, 
zr6del do dziej6w klasy robotniczej G6rnego Sl,iska w opracowaniu 
K. Popiolka, o sytuacji Polak6w na Dolnym Slq5ku w opracowaniu 
M. Orzechowskiego i wreszcie wynik6w wybor6w do cial ustawodaw
czych w opracowa11iu J. Pabisza, Z. Surmana i M. Orzechowskiego 20• 

15 Konferencja Slqska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, t .  I-II. 
Wroclaw 1954. 

1s Historia Slqska (Prospekt wydawnictwa wielotomowego) (Sob6tka, 1954, nr 2, 
s. 239--449). 

n K. ,p [o pi o l e kJ, op. cit., s. 133. 
18 Zieli ll. ski, op. cit., s. 1'30-131. Por . K. P[o pi o l e kJ, op. cit., s. 136. 
19 Urbarze d6br zamkowych opolsko-raciborskich z lat 1566 i 1567, wy d. R. 

Heck i J. Leszczyll.ski, Wroclaw 1956; Urbarze Slqskie. Urbarze d6br zamkowych 
G. Slqska z lat 1571-1640, opr. i przyg. do d ruku R. Hec k, J. Leszczytiski, J. Pe
träl1, Wroclaw 1963; Urbarze Slqskie z ko1ica XVIII wieku, wybor u dok. i do 
d ruku przyg. K. Orzechowski i Z. Szkur latowski, Wroclaw 1961. 

:!O Wilh elm Wolf f, Wyb6r pism o Stqsku, wyb r al, przeloZyl, przed mowq 
i przy pisam i opat rzyl W. Dlugoborski, War szawa 1954; Slqsk w pierwszej polowie 
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Wydawnictwa te posiadajq duzq wartosc dokumentacyjnq i ulatwiajq 
niepomiernie prowadzenie dalszych badan, zwlaszcza publikacja wynik6w 
wybor6w, b�dqca jednym z powazniejszych osiqgni�c Zakladu w za
kresie zrealizowanych wydawnictw zr6dlowych. 

Pierwsze lata dzialalnosci wroclawskiej plac6wki Instytutu Historii 
PAN nie nalezaly do zbyt obfitych w publikacje naukowe. Poza materia
lami Konferencji Slqskiej przyniosly one przede wszystkim pojawienie 
si� na p61kach ksi�garskich monografii F. Ryszki -i S. Ziemby o najnow
szym dwudziestoleciu huty „Kosciuszko" oraz ukazanie si� szeregu arty
kul6w w czasopismach historycznych pi6ra W. Dlugoborskiego, E. Male
czynskiej, K. Popiolka, F. Ryszki, B. Szerer, H. Zielinskiego 21. Wymie
niam te nazwiska celowo, by przypomniec, kto w pierwszych latach ist
nienia Zakladu stanowil trzon 6wczesnej kadry naukowej. 

Pracownicy Zakladu brali r6wniez udzial w popularyzacji wiedzy 
o Slqsku, i to nie tylko w formie odczyt6w i artykul6w prasowych, ale 
takze opracowan popularnonaukowych dla wydawnictw inicjowanych 
poza plac6wkq "· 

Po 1956 r. liczba publikacji naukowych Zakladu wydatnie wzrosla. 
Byl to wynik poprzednio prowadzonych badan. Kadra pracownik6w 
naukowych bowiem powoli ulegala zmniejszeniu. W latach 1960-1964 
ukazal si� tom I Historii S!a,ska, zlozony z 4 cz�sci 2,_ Powazny udzial 
posiada Zaklad r6wniez w opracowaniu Historii Po!ski 24• 

XIX wieku, opr. i wstt:pem poI)rzedzili W. Dlugoborski i K. Popiolek, t. 1 -II, 
Wroclaw 1957; K. P o p  i o l e k, Stqsk (2r6dla do dziej6w klasy robotniczej na 
ziemiach polskich, pod redakcjcl N. Gijsiorowskiej-Grabowskiej, t. II, Warszawa 
1962, s. 11---440); Ludno§C potska na Dotnym Stqsku w latach 1918-1939 (Docu
menta Silesiae, ,opr. M. Orzechowski, ·wroclaw 1959, z. 1); Wyniki wybor6w parla
meniarnych na Stqsku, opr. M. Orzechowski, J. Pabisz, Z. Surman, pod redakcjq 
A. Galosa i K. Popiolka (Studia i Mat. z Dz. Slijska, t. VII, Wroclaw 1966). 

21 F. R y s z k a, S. z i e m b a, Dwa dziesü:ctolecia Huty Ko§ciuszko, War
szawa 1955. Artykuly wymienionych w tekScie pracownik6w Zakladu ukazaly sii;:: 
na lamach: ,,Sob6tki", ,,Kwartalnika Historycznego", .,Pr'zeglcidu Historycznego", 
,,Materia16w i Studi6w INS" itp. (podajE:: za Z i e 1 i D. s k i m, op. cit., s. 130). 

22 Pracownicy Zakladu brali udzial w takich 1:>ublikacjach ksiqZkowych, jak: 
Dzieje Slqska, pod redakcjct E. Maleczyilskiej i K. Maleczyriskiego, Warszawa 1955; 
Szkice z dziej6w Slqska, pod redakcjcl E. Maleczyflskiej, t. I -Ill, Warszawa 1956; 
Dziewil?C wiek6w Bytomia (Szkice z dziej6w miasta i ziemi bytomskiej), pod re
dakcjcl F. Ryszki, K·atowice 1956; Dzieje Slqska w wypisach, opr. S. Michalkiewicz, 
J. Sydor, Warszawa 1964. 

23 Historia Slqska, pod redakcjcl K. Maleczyilskiego, t. I, cz. 1-4, Wroclaw 
1960--1964. 

24 W zasadzie przez pracownik6w Zakladu opracowane zostaly wszystkie roz
dzialy dotyczclce dziej6w Slqska. Sp0Sr6d autor6w tekstu naleiy wymieniC: W. Dlu
goborskiego, A. Galosa, K. Popiolka i H. Zieliriskiego. OkreSlonych material6w 
dostarczyla r6wnieZ B. Szerer (do rozdzial6w A. Galosa). PoniewaZ niekt6rzy auto-
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Poza opracowaniami syntetycznymi na szczeg6lrn1 uwag� zaslugujq 
prace monograficzne oraz rozprawy i studia publikowane na lamach cza
sopism historycznych i zwlaszcza wydawnictw seryjnych. Wsr6d mono
grafii nalezy wymienic prace H. Zieliiiskiego o polozeniu i walce g6rno
slq5kiego proletariatu, K. J oncy o sytuacji robotnik6w przemyslu g6r
niczo-hutniczego, J. Popkiewicza i F. Ryszki o przemysle ci�ikim G6r
nego Slqska, J. Leszczynskiego o ruchach chlopskich na Pog6rzu Sudec
kim, K. Popiolka o przemysle g6rniczo-hutniczym i okresie okupacji na 
Slq5ku, F. Bialego o Zwiqzku Przemyslowcöw G6rniczo-Hutniczych "· 
Ponadto w latach 1957-1964 ukazalo si� 6 tom6w „Studi6w i Materia-
16w z Dziej6w Slqska", w kt6rych znajduje si� wiele rozpraw pracow
nik6w Zakladu oraz os6b prowadzqcych prace zlecone "· Jest to udzial 
powainy, wskazujqcy na zaawansowanie prac slq5koznawczych. 

„Studia i Materialy z Dziej6w Slqska" poczqtkowo byly wylqcznym 
wydawnictwem Zakladu i sluzyly publikacji do.obku jego pracownik6w. 
Juz od II tomu jednak byly wydawane wsp6lnie ze Slqskim Instytutem 
Naukowym, kt6ry dostarczal przede wszystkim srodk6w finansowych 

od X tomu poczqwszy przejql wydawnictwo wylqcznie w swoje r�ce. 

rzy r6wnoczeSnie byli zatrudnieni na Uniwersytecie Wroclawskim, udzial ten 
w cz�Sci mo:ie byC traktowany takie jako dorobek uczelni. 

2s H. Z i e 1 i il s k i, Poloienie i walka g6rno§lqskiego proletariatu w latach 
1918-1922, W arszawa 1957; J. Pop k i e w i c z, F. R y s z k a ,  Przemysl cil:Zki 
G6rnego Slqska w gospodarce Polski mi�dzywojennej 1922-19391 

Op o le 1959 

(F. Ryszka w ra mach prac Zakladu); K. .fo n c a, Poloienie robotnik6w w prze
mySle -o6rniczo-hutniczym na Stqsku w latach 1889-1914, Wroclaw 1960; K. Po
Pi o l e k, Slqsk w oczach okupanta, wyd. I, Katowice 1958, wyd. II, Katowice 
1960; tenie1 Silesia in German Eyes, Katowice 1964; J. Le s zc z yils k i, Ruchy 
chlopskie na Poo6rZu Sudeckim w drugiej polowie XVII w., Wroclaw 1961; 
F. Bi a l y, G6rn0Stqski Zwiqzek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych 1854-1914, 
Katowice 1963; T. A f e 1 t o w i c z, Studia nad historiq bank6w Slqskich (do roku 
1918), Wroclaw 1963 (praca zlecona, wykonana dla Zakladu). 

26 Op ublikowano na step ujqce artyku ly pracownik6w Zakladu: t. I, Wroclaw 
1957: J. Gi e r  o w s k i, S. Mi c h  a l k i e w i c z, Wystqpienia chlop6w w Nie
modii'nskiem w dwudziestych latach XVIII wieku; J. Chle b o wc z y k, Kszta.lto
wanie si� form i przejaw6w wyzysku ekstensywnego i intensywnego w Zagl�biu 
Ostrawsko-Karwi'nskim na przelomie XIX-XX wieku.; F. Bi a l y, Materialy 
do liibtiografii zagadnieil. narodowo§ciowych na Stqsku w okresie mi�dzywojennym; 
t. II, Wroclaw 1958: K. Pop i o l e k, Koncentracja produkcji w przemySle g6rni
cz.o�hutniczym G6rnego Slqska w drugiej polowie XIX w.; F. Bi a l y, G6rno
Slqski Zwiqzek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych wobec klasy robotniczej w la� 
tach 1890-1914; J. Pa b i s z, Zatrudnianie robotnik6w za rewersem w woj. 
Stqskim w latach trzydziestych XX w.; Z. S u r  m a n, KZer katoticki wobec 
spraw polskich na Stqsku przed „kulturkampfem"; t. III, Wroclaw 1960: J. Ch 1 e
b o w c z y k, R6Znicowanie i poczqtki kapitatistycznego rozwarstwienia wsi cie
szyitskiej u sc.hylku feudatizmu; A. Ga lo s, Przemysl tekstylny w rejonie klodz-
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W latach 1965-1969, a wi�c po odejsciu z Zakladu dotychczasowego 
kierownika K. Popiolka, w zasadzie kontynuowano dotychczasowe ba
dania i w miar� potrzeb podejmowano nowe. Calosc problematyki by!a 
przy tym podporziidkowana gl6wnemu zadaniu - ukonczenia dalszych 
tom6w Historii Slqska. W okresie tym ukaza!a si� cz�sc 1 tomu II oma
wianej syntezy, oddana do druku juz poprzednio 27. Natomiast na ukon
czeniu znajduje si� druk cz�sci 2 tomu II "· Ponadto na p61kach ksi�
garskich pojawilo si� szereg dalszych monografii i studi6w. Podobnie jak 
poprzednio dominowala tematyka gospodarczo-spoleczna. Sposr6d mono
grafii nalezy wymienic 8 pozycji ksiiizkowych pi6ra F. Bialego, J. Chle
bowczyka, S. Michalkiewicza, K. Popiolka i S. Zygi 29• Na uwag� zaslu
gujii r6wniez kolejne tomy „Studi6w I Material6w ... " 30 i udzial Zak!adu 

kim na tle przemyslu Slqska (1849-1914); B. S z er er, Z dziej6w ruchu robotni
czego Wrocla.Wia ostatniego dziesü:ciolecia XIX wieku; K. Po p i o l e k, z dziej6w 
walki zbrojnej z okupantem w bylej rejencji katowickiej w roku 1944; t. IV, Wro

claw 1962: S. Mich a 1 k i e w i c z, Z dziej6w wyka'l'l.czalni tkackiej w Gl'Uszycy 
na Pog6rzu Sudeckimi J. Ch 1 e b o w c z y k, Wplyw reform terezjaiisko-j6zefiii
skich i polityki agrarnej ery Metternicha na sytuacj,: wsi cieszyiiskiej; F. Bi a l y, 

G6rn0Slqskie kola przemyslowo-ha.ndlowe wobec rzqdowych projekt6w rozbudowy 
dr6g wodnych (1850-1914); M. O r z e c h o w s k i, z dziej6w ruchu akademickiego 
i walki o wytworzenie inteUgencji polskiej na S!qsku Opolskim w latach 1922-
1939; J. Pa b i s  z, Z dziej6w walk strajkowych na Slqsku Cieszy'l'iskim (1936); 

t. V, Wroclaw 1963: J. Ch 1 e b o w c z y k, SzalaSnictwo i gospodarka leSna 
w Beskidzie Stqskim w dobrach Komory Cieszyri.skiej u schylku feudalizmu do 
1800 roku; S. Mi c h  a l k i e w i c z, Kwestia chlopska w opinii pubticznej Slqska 
i pierwsze pr6by reform na przelomie XVIII i XIX wieku (1793-1806). Z prac 

zleconych opublikowano na lamach tomöw I-V rozprawy i materialy J. Jarosa, 

A. Jagielskiego, M. Dobroczyllskiego, M. Antonowa, M. Gdyni i S. Poprawskiej, 

Z. Body-Kr�iel i K. Wicitlskiej, A .  Gladysza. 
21 Historia Stqska, t. II, cz. 1, pod redakcjc\ W. Dlugoborskiego, Wroclaw 1966. 
28 Historia Slqska, t. II, cz. 2, pod redakcjl,\ S. Michalkiewicza, ukaie 6i� dru

kiem w pierwszej polowie br .  
2 9  K. P o p  i o l e k,  G6rno5lqski przemysl g6rniczo-hutniczy w drugiej polo

wie XIX wieku, Katowice 1965; J Ch le b o w c z y k, Wybory do organ6w przed
stawicielskich na Slqsku Cieszyri.skim w 1848 r. i w okresie kurialnego systemu 
glosowania, Katowice 1965 (na prawach r� kopisu); t e nie, Gospodarka Komory 
Cieszyri.skiej na Przelomie XVII-XVIII oraz w pierwszej polowie XVIII wieku, 
Wroclaw 1966; F. B i  a l y, G6rn0Slqski Zwiqzek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutni
czych 1914-1932, Wroclaw 1967; S. Mi c h  a l k i e w i c z, G6rnictwo �glowe i po

loienie robotnik6w w Zagl�biu Walbrzysko-Noworudzkim w pierwszej polowie 
XIX wieku, Wroclaw 1965; t e nie, Powstanie chlopskie na G6rnym Slqsku 
w 1811 roku, Wroclaw 1967; t e nie, Gospodarka magnacka na S!qsku w drugiei 
polowie XVIII wieku (na przykladzie majqtku KsiqZ), Wroclaw 1969; S. 2 y g a. 

Polskie banki ludowe na G6rnym Slqsku pod panowaniem niemieckim w latach 
1895-1939, Warszawa 1967 . 

30 T. VII, Wroclaw 1966: dotyczy w caloSci wynik6w wybor6w parlamentarnych, 

zob. przypis 20; t: VIII, Wroclaw 1967: S. Mi c h  a 1 k i e w i c z, Ekonomika g6r-
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w pracach' zbiorowych 31• Niezaleinie od tego w latach szescdziesi,itych 
ukazywa!y si� artykuly i recenzje w „Slq5kim Kwartalniku Historycz
nym Sob6tka" "· ,,Zaraniu Sl,iskim" " oraz w innych czasopismach kra-

nictwa �glowego na Slqsku w latach 1769-1815; J. Ch 1 e b o w c z y k, Swiado
moSC spoleczna na Slqsku Cieszy'nskim w drugiej palowie XIX wieku; B. S z er er, 
Wielki strajk g6rnik6w w 1913 roku na G6rnym_ Slqsku; F. Bi a l y, Przemysl 

g6rniczo-hutniczy na G6rnym Slqsku w latach pierwszej wojny Swiatowej; t e n Z e, 
Z dziej6w przemyslu ci,:Zkiego na Stqsku pod panowaniem niemieckim w latach 
1923-1938; t. IX, Wroclaw 1968: B. S z er er, Klasowe zwiqzki zawodowe na 
Slqsku w przededniu pierwszej wojny Swiatowej; F. Bi a l y, Walka strajkowa 
na Slqsku pod panowaniem niemieckim w latach 1918-1933; J. Pa bis z, Strajki 
okupacyjne na terenie wojew6dztwa Slqskiego w latach 1929-1932. 

31 Prac e redakcyjn e, gl6wnie K. Popiol ek. Udzial aut orski: J. Ch 1 e b o w
c z y k ,  Slqsk Cieszyitski w latach 1742-1920 (G6rny Sl::tsk, t. I, Poznati. 1959, 
s. 30�366); t e n Z e, Rola stosunk6w polsko-niemieckich w dziejach niemieckiego 

Drang nach Osten w latach 1795-1918 (W schod n ia ek spansja Niemiec w Europie 
Srodk ow ej, PoznaI1. 1963, s. 104-182); W. D 1 u g ob o r s k i, Wroclaw w okresie 
rozwoju manufaktury i poczqtk6w rzqd6w pruskich (1741-1806) (W. D l u g o

b o r s k i, J. Gier o w s k i, K. M a I e c z y 11 s k i, Dzieje Wroclawia do roku 
1806, Warszawa 1958, s. 541-890); J. Gier o w s k i, Dzieje Wroclawia w latach 
1618-1741 (ta m:ie, s. 337-540); K. P o p  i o 1 e k, Rozw6j kapitalistycznego prze
myslu oraz poloZenie klasy robotniczej na G6rnym Slqsku (G6rny SI::tsk , s. 190-
210); t e n Z e, Stan i potrzeby badait w zakresie dziej6w PPR na G6rnym Slqsku 
t w Zagl,:biu Dqbrowskim w latach okupacji ( PPR na G6rnym SI::tsku i w ZaglE:biu 
Dijbrowskim, Katowice 1962, t. I, s. 147-174). 

32 F. Bi a l y, Ruch komunistyczny na OpolszczyZnie w pierwszych tygodniach 
rzqd6w hitlerowskich (1962, nr 1-2); J. Ch 1 e b o w c z y k, Place nominalne 
w Zagl,:biu Ostrawsko-Karwiitskim w okresie przechodzenia do kapitalizmu mo
nopolistycznego (na przelomie XIX i XX w.) (195"6, nr 1); ten:ie, Powojenny 
dorobek histortografii polskiej w zakresie stosunk6w polsko-czeskich i slowackich 
w XIX-XX w. (do r. 1945) (1961, nr 1); W. D l u g ob o r s k i, Cztery nieznane 
relacje o powstaniu wroclawskim 1793 r. (1961, nr 3); K. P o p  i o l e k ,  Stan 
i potrzeby bada?i nad d:z.iejami okupacji na Slqsku (1961, nr 3); S. Mich a 1 k i e

w i c z, Ruchy chlopskie na Dolnym Stqsku w latach 1808-1810 (1964, nr 1-2); 
t e n Z e, Pierwsza organizacja chlopska na Slqsku (1848) (1966, nr !); t e n Z e, 
Stanowisko prasy wroclawskiej wobec wydarzen w Rosji w 1917 r. (1968, nr 4); 
J. Pa bis z, Materialy do historii strajku robotnik6w rolnych na Slqsku Cieszyit
skim (1925) (1958, nr 3); t e n Z e, Z historii strajku w kopalni Giesche w Niki

szowcu (1958, nr 1); t e n Z e, Z dzialalnoSci niekt6rych organizacji antyrobotni
czych na Slqsku Cieszy'nskim (1960, nr 4); B. S z er er, Na marginesie 
problematyki narodowej G6rnego Slqska pierwszych lat XX w. (1958, nr 3), t a i:, 
W obronie prawdy czy starych mit6w? (1961, nr 2); t a Z, Polska Partia Robotnicza 
Dolnego Slqska w Swietle uchwal i sprawozdait KW PPR (1962, nr 2a). 

33 F. Bi a l y, Granica na Odrze i Nysie w najnowszych publikacjach NRD 
i NRF (196Ö, nr 4); t e n Z e, Powstanie Slqskie w perspektywie czterdziestolecia 
(1961, nr 4); J. Ch I e b o w c z y k, Ruchy spoleczne na Slqsku Cieszyitskim na 

przelomie XVIII-XIX w. (1959, nr 2); t e n Z e, Tadeusz Reger (1960, nr 3); t e n i: e, 
Z dzialalnoSci podziemia w Beskidzie Slqskim (196,1, nr 4); t e n Z e, Nurt frank
furcki i poczqtki kwestii narodowej na Slqsku Cieszyitskim (1964, nr l); t e n Z e, 
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jowych" i zagranicznych 35• Ponadto oddano do druku kilka' artykul6w 
do X tomu „Studi6w i Material6w ... " oraz „Klasy Robotniczej w · Pol
see" i przygotowano zeszyt „Acta Universitatis Wratislaviensis". J. Pa-

Antydemokratyczny i antyslowia'nski charakter kurialnego systemu wyborczego na 
Slqsku Cieszyfiskim (1964, nr 4); W. D l u g ob o r s k i, Geneza industrializacji 
G6rnego Slqska (1960, nr 2); t e n Z e, Slqsk a powstanie ko§ciuszkowskie (1961, 
nr 1); S. Mic h a 1 k i e w i c z, Walki chlopskie w Sycowskiem w paczqtkach 
XIX w, (1960, nr 4); M. 0 r z e c h o w s k i, Ugoda mi�dzy W. Korfantym i A. Na
pieralskim (1959, nr 3); J. Pa bis z, Przeglqd najnowszych prac z dziej6w ruchu 
robotniczego na 'G. Slqsku 1918-1945 (1961, nr 3); K. Pop i o l e k, Proletariat 
G6rnego Slqska i Zagl�bia Dqbrowskiego W walce z hitterowskim okupantem (1958, 
nr 4); t e n :i e, Z dziej6w eksterminacyjnej polityki hitleryzmu na Slqsku (1939-
1945) (1958, nr 3); t e nie, Z dziej6w tajnego nauczania na Slqsku pod hitlerowskq 
okupacjq (i959, nr la); t e n Z e, Miejsce Slqska w dziejach poZskiego narodu 
w XIX stuleciu (f964, nr 1); B. S z er er , Rola prac Lenina w badaniach spraw 
narodowych na Slqsku (1960, nr 3); S. Z y g a ,  Dzialalno§C spoleczno-narodowa 
po!skich bank6w na G. S!qsku w !atach 1895-1939 (1967, nr 1). •

34 J. Ch 1 e b o w c z y k, Ksztaltowanie sii: SwiadomoSCi narodowej i poczqtk6w 
ruchu narodowego na Slqsku Cieszyiiskim (Kwart. Hist., 1959, nr 2); t e n Z e, 
Z dziej6w rozwoju kultury polskiej na Slqsku Cieszyiiskim na poczqtku XX s. 
(PamiE:tnik Ciesz y6ski, Katowic e 1961); t e n Z e, Niekt6re metodologiczne aspekty 
badaii nad polo.Zeniem klasy robotniczej w okresie mü:dzywojennym (Najnow sz e 
o·zieje Polski, 1964); W. D l u g ob o r s k i, Wystqpienia tkaczy w Dzier.Zoniowskiem 
w latach 1830-1831 (Kwart. Hi st., 1956, nr 6); W. D l u g ob o r s k i, K. P op i o
l e k ,  Z badaii nad dziejami przemyslu i klasy robotniczej na Stqsku (A n na les 
Silesia e, t. I, Wrocla w 1960); S. Mi c h  a 1 k i e w i c z, Poczqtki koksowania wi:gla 
na Slqsku do polowy lat trzydziestych XIX w. (Studia z Dziej6 w G6r nictwa i H ut
nictwa , t. V, 1960); t e n Z e, Nieznany pro je kt zniesienia paiiszczyzny i parcelacji 
ziemi dworskiej na Slqsku z przelomu XVIII/XIX w. (Acta Univ. Wratis la vien sis , 
Historia , t. VI); J. P a  bi s z, 0 niekt6rych zagadnieniach rynku pracy na terenie 
wojew6dztwa Slqskiego (1929-1939) (Najnowsz e Dzieje Polski, Studia i Materialy 
1914-1939, 1964); K. P o p  i o l e k, Koncentracja i centralizacja produkcji w g6r
nicza-hutniczym przemy§le G6rnego Stqska w II polowie XIX w. (Kwart. Hist., 
1956, nr 4-5); t e n Z e, W rocznic� trzeciego powstania §lqskiego (Kwart. Opolski , 
1961, nr 2); t e n Z e, Z dziej6w partyzantki w Beskidzie Slqskim w l. 1943-1944 
(PamiE:tnik Ciesz y6ski, 1961); t e n z e, Slqski Instytut Naukowy w Katowicach 
o§radkiem badaft humanistycznych (Na uka Polska, 1962, nr 1); Z. S ur m a n ,
Opinia Publiczna na Slqsku wobec poczqtk6w sacjalizmu w Polsee (Z pola wa lki, 
1963, nr 1 -2); B. S z er er , 0 wlaSciwq ocen� stanowiska SPD wobec kwestii 
polskiej (tamie, 1964, nr 1); t a Z, W walce o klasowy zwiqzek zawodawy g6rni
k6w na G. Stqsku (tamie, 1966, nr 4). Ponadto op ub likowa no komunikaty w ra
mach ,,Biulety n u  Sl�skiego Jn stytutu Na ukow ego": J. Ch lebowcz yk , Gl6wne pra
blemy i etapy stosunkOw polsko-czeskich na Stqsku Cieszyiiskim w XIX i na 
poczqtku XX w. (1961, nr 22); t e n z e, Wybory da organ6w przedstawicielskich 
na Stqsku Cieszyiiskim w 1848 r. (1964, r;i.r 47); W. D l u g ob o rs k i, Stan 
i potrzeby badaii nad historiq g6rnictwa na Slqsku (1960, nr 16); F. Bi a l y, 
Ziomkostwo „Schlesier6w" w latach 1960-1961 (1963, nr 37). 

35 F. Bi a l y, Oberschlesien in den Jahren 1918-1922 in der neueren polni
schen Historiographie (Zeitschrift f. Geschichts wi s s en schaft, 1964, nr 1); J. Ch 1 e-
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bisz w latach 1957-1964 samodzielnie b,idi: wsp61nie z K. Maleczyn
skim, a p6i:niej tak:ze z R. Gellesem, zestawial biez,ic,i bibliografi,: Sl,i
ska 36. Poza tym Zak!ad i jego pracownicy uczestniczyli w i:yciu nauko
wym kraju przez organizowanie i udzia! w konferencjach. Wsp6lpraco
wali tez z takimi wydawnictwami, jak: Slqski slownik biograficzny, En
cyklopedia ruchu ludowego, Encyklopedia powszechna itp. Wyrazem 
uznania rangi plac6wki jest fakt jej udzialu w pracach nad syntez,i dzie
j6w klasy robo'tniczej w Polsee, przygotowywan,i przez Zaklad Dziej6w 
Klasy Robotniczej IH PAN. 

Oczywiscie, g!6wna uwaga Zak!adu skupia si,: na pracach zwi,izanych 
z przygotowaniem tom6w III i IV Historii Slqska. Cz,:sc pracownik6w 
wchodzi w sklad zespolu autorskiego (S . .Michalkiewicz, B. Szerer, Z. Sur
man), cz,:sc natomiast pelni rol,: pomocnicz,i, gromadz,ic material do po
szczeg6Jnych temat6w opracowania. W przysz!osci b,:d�ie ich mozna wy
zyskac takze do pracy autorskiej. Zaklad korzysta r6wniez z pomocy 
os6b z zewn,itrz i scisle wsp61pracuje z Pracowni,i Atlasu Historycznego, 

b o w c z y k, Hlavni problemy a etapy polsko-Ceskych vstahu v Te.§inskem Slezsku 
v. 19. a na poCatku 20. stoleti (SlezskY Sbornik, 1960, nr 4); t e n z e, Prehled 
vl/sledku pol.ske historiografie v b6.dcini o Ceskoslovanskych de;in<ich a o vl/vo;i 

Cesko-polsk1/ch a slovensko-polsk1/ch vzt<ihu v 19-20 stoleti (tamie, 1964, nr l); 

t e n i e, UCast a struktura voliCu ve volbach do zastupitelskych organu v TeSin
skem Slezsku v obdobi kurialni volebni soustavy (tamZe, 1965, nr 1); t e n z e, 

• Nektere otazky vyvo;e narodniho vedomi a narodniho hnuti na ;azykovem pomezi 

(tamZe, 1965, nr 4); t e n Z e, .Polsk<i historiografie o CeskoslovenskYch de;inach 

a polsko-Ceskych a polsko-slovenskych vztazich v 19. a 20. stoleti (tamie, 1966, 
nr 3); J C h  1 e b o w c z y k, B. Pi t r o n o w a. K otazce osidleni a zalidneni 
Tesinskych Beskyd na priklade Komorni Lhotki (tamZe, 1962, nr 2); c i Z, K otazce 
Salasnictvi v Tesinskych Besk'J)dach na sklonku feudalismu (Radostnä Zeme, 1962, 
nr 3--4); J. C h  1 e b o w c z y k, Rol polsko-germanskich otnoszenij w istorii ger

manskogo Drang nach Osten 1795-1918 godow (Giermanskaja ekspansija w Cen
tralnöj i Wosiocznoj Ewropie, Moskwa 1965); S. M i c h  a 1 k i e w i c z, Les condi
tions de travail dans l'industrie miniere de la Basse-Silesie dans la premie're 

moitie du XIX sie'cte (Revue du Nord, 1966); J. P a b i s z, B. S z e r e r, Neue 

Publikationen polnischer Historiker zur Geschichte der Arbeiterbewegung in 
Schlesien (Beiträge z. Gesch. d. deutschen Arbeiterbewegung, 1961, nr 3); K. P o
Pi o l e k, Ueber die Ausrottungsmassnahmen gegenüber der poln. Bevölkerung 

in Schlesien während des zweiten Weltkrieges (Der deutsche Imperialismus u. der 
zweite Weltkrieg, t. IV, Berlin 1962); t e n Z e, Der Einfluss der Stalingrader 
Niederlage auf die Stimmung in Deutschland im Lichte der polizeilichen Berichte 
(tamZe, t. III); t e n Z e, The „Landmannschaften" and „Ostforschung" the Main 
Revenge-seeking Organisations in the German Federal Republic (European Security 
and the Menace of West German Militarism. Proceedings of the International 
Conference held in Prague from May 23 to 27 1961", Warszawa 1962); to samo 
r6wniei w jE:zyku rosyjskim, Mos'kwa 1962� 

36 Zestawienie Bibliografii Historii Slc1cska zob. R. G e 11 e s, Bibliografia Hi
storii Slqska za lata 1966-1961, Wroclaw 1969, s. 5. 
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kierowarn1 przez T. Ladog6rskiego. Obecnie stan prac nad Historiq 
Slqska wygliida nast�pujiico: tom II, cz. 2 (1807-1849) - druk na ukon
czeniu, tom III, cz. 1 (1850-1890), pod redakcjii S. Michalkiewicza, pra
ce nad cz�sciq pierwszii Sq juz powaznie zaawansowane. Napisane Sq 
w pierwszej redakcji rozdzialy o rolnictwie i stosunkach agrarnych, 
strukturze klasy robotniczej i cz�sciowo o jej polozeniu. Na ukonczeniu 
jest rozdzial o rozwoju przemyslu i.rzemiosla. 0 ile 'nie zawiodii autorzy 
z zewniitrz' Zakladu, nalezy liczyc si�. iz w roku nast�pnym b�dzie 
go mozna oddac do druku. Tom III, cz. 2 (1890-1921) - dotychczas 
opracowano w pierwszej redakcji produkcj� rolnii i stosunki agrarne 
oraz struktur� klasy robotniczej i cz�sciowo ruch robotniczy. Calosc tego 
woluminu powinna zostac ukonczona nie p6zniej niz w grudniu 1971 r. 
Tom IV (1922-1945) - wszystkie prace monograficzne prowadzone 
w Zakladzie dotyczii tego okresu„ Dotychczas zgromadzono podstawowy 
material do produkcji rolnej i ustroju rolnego, jak r6wniez polozenia 
klasy robotniczej i ruchu robotniczego oraz przemyslu. Kwerendy i pra
ce monograficzne zwiiizane z tomem powinny byc zakonczone jeszcze 
w 1974 r., a prace autorskie w 1975 r. 

Prace monograficzne dotyczii bardzo r6znorodnej problematyki. S. Zy
ga gromadzi material do produkcji rolnej na Sliisku w drugiej polowie 
XJX, i pierwszych dziesiiitkach lat XX w. Przemysl w prowincjach slii
skich w okresie mi�dzywojennym jest przedmiotem ·zainteresowan S. Mi
chalkiewicza. J. Pabisz konczy kwerend� do tematu Walka klasy robot
niczej w wojew6dztwie slqskim w latach 1Q22-1928, b�diicego niejako 
wst�pem do ukonczonej pracy doktorskiej na podobny temat w okresie 
1929-1935. B. Szerer aktualnie poza zaangazowaniem autorskim w cz�
sci drugiej tomu III pracuje nad ruchem robotniczym w prowincjach 
sliiskich w okresie mi�dzywojennym. Kapitalny problem partii politycz
nych na Sliisku pod panowaniem niemieckim w latach mi�dzywojennych 
jest przedmiotem studi6w F. Bialego. T. Kulak pracuje nad rewizjoniz
mem niemieckim wobec Sliiska w latach 1922-1939. Natomiast Z. Sur
man - niezaleznie od wykonywanych kwerend - zbiera materialy do 
interesujiicego tematu o roli spoleczno-politycznej kosciola katolickiego 
w prowincjach slqakich w okresie mi�zywojennym. Prace te w swym 
zalozeniu maj,i zgromadzic material niezb�dny do opracowywanej syn
tezy, a r6wnoczesnie stanowic punkt wyjscia opracowan monograficz
nych. 

Dorobek Zakladu nalezy mierzyc nie tylko ilosci,i i jakosciii dotych
czasowych publikacji. Powazne znaczenie posiadajii r6wniez zebrane 
w plac6wce opracowania materialowe, statystyki, wypisy zr6dlowe itp. 
Dotyczii one zagadnien og6lnych, politycznych, narodowosciowych, kul
tury, nauki, szkolnictwa, oswiaty, pismiennictwa i prasy, zagadnien go-
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spodarczych - og6lnych, bankowosci, kredytu i handlu, dziej6w rolnic
twa i wsi, przemyslu, dziej6w klasy robotniczej i bibliografii. W sumie 
znajduje si� w Zakladzie ai 65 tego rodzaju pozycji o r6inej zresztq 
wartosci, w cz�sci jui publikowanych, w cz�sc.i zas stanowiqcych cenny 
material do dalszych analiz i badan 37• 

Kwerendy materialowe poczqtkowo prowadzono nie tylko w opar
ciu o wlasnq kadr� naukowq, ale r6wniei prace zlecone. W miar� zmniej
szania si� liczby os6b zatrudnionych w Zakladzie gl6wny ci�iar z tego 
tytulu spadl na pracownik6w dokumentacji naukowej. Jest to praca nie
zwykle trudna, wymagajqca obok wiedzy duiego wysilku i czasu, nie
zb�dna do kontynuacji prac autorskich nad dalszymi tomami syntezy. 

Bieg prac Zakladu utrudnia szereg czynnik6w. Po pierwsze, ograni
czone moiliwosci w zakresie wyjazd6w archiwalnych, zwlaszcza do NRD, 
bez kt6rych pisanie Historii Slqska jest wr�cz niemoiliwe. Po drugie, 
trudnosci w egzekwowaniu zobowiqzan autorskich os6b spoza Zakladu. 
Po trzecie, tok prac hamujq ograniczone moiliwoSci w zawieraniu um6w 

na prace zlecone, kt6re np. odgrywajq wydatn'I rol� w przyspieszeniu 
ich w Instytucie Slqskim w Opolu. Po czwarte, szczuplosi: kadry nauko
wej. Wszystko to - moim zdaniem - powainie op6:i:nia tok prac nie 
tylko nad poszczeg6lnymi monografiami i kwerendami, ale takie nad 
syntezq, kt6ra nie powinna byi: jedyn'! dziedzin'I dzialalnosci plac6wki. 

W chwili tworzenia Zakladu m6wiono o koniecznosci intensyfikacji 
badan naukowych nad dziejami Slqska. Niejednokrotnie tei postulowano 
i nawet podej"!owano prace nad okresem Polski Ludowej na Slqsku. 
Wydaje si�. ii potrzeba badan regionalnych nie podlega dyskusji. Pro
wadzi si� je nie tylko w Polsee, ale takie za granicq. Na Slqsku dzialajq 
dwa instytuty naukowo-badawcze, w Katowicach i Opolu. Swoj'I dzia
lalnosi: ograniczaj'I one jednak wylqcznie do obszaru G6rnego Slqska. 
Wroclaw, niestety, wlasnego instytutu nie posiada. Jego namiastk'I m6gl
by stai: si� Zaklad Historii.Slqska. Nie trzeba chyba podkr�slai: politycz
nej wymowy istnienia lub braku tego Zakladu na mapie polskich pla
c6wek naukowych, zwlaszcza jeieli zwr6cimy uwag� na fakt, ie wlasnie 
Dolny Slqsk i Pomorze Zachodnie S'! obiektem szczeg61nego zaintereso
wania rewizjonizmu zachodnioniemieckiego. Zmusza to Srodowisko wroc

lawskie do intensyfikacji badan, w kt6rych Zaklad Historii Slqska po
winien odegrai: istotn'I rol�. W tym celu naleiy postulowai: nie tylko 
wzmocnienie pozycji tej plac6wki w ramach Uniwersytetu Wroclaw
skiego, ale i stworzenie jej lepszych warunk6w od tych, kt6re miala jako 
Zaklad IH PAN. Nie ulega bowiem Wqtpliwosci, ii ograniczenie stanu 

37 Pelny zestaw materia16w zob. zal. nr 6. do protokolu zdawczo-odbiorczego 

2 26 VI 1969 r. w aktach Zakladu Historii $I<1ska. 
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kadry do 7 zaledwie os6b nie sprzyjalo szerokiemu rozwojowi badan. 
Tymczasem stojqce przed nami zadania Sq nie tylko powazne, ale posia
dajq duze znaczenie naukowe i polityczne. W zwiqZku z tym nalezy do
magai: si� z jednej strony przyspieszenia biegu prac nad III i I'V tomem 
Historii S!qska, z drugiej - poszerzenia dotychczasowych badan zar6wno 
w sensie chronologicznym, jak i tematycznym. Za najbardziej palqce na
lezy uznai: nast�pujqce zadania: 

1. Podj�cie wydawnictw zr6dlowych. Byly one prowadzone przez 
Zaklad w pierwszych latach jego istnienia i daly powazne osiqgni�cia. 
Mozna by zastanowii: si�, czy nie warto kontynuowai: niekt6rych prze
rwanych wydawnictw i nie podjqi: innych, chociazby np. wydania zr6del 
do dziej6w Zwiqzku Polak6w w Niemczech ze sze'leg6lnym uwzgl�dnie
niem Slqska. 

2. Opracowanie szeregu monografii dotyczqcych bqdz wazniejszych 
osrodk6w przemyslowych i kluczowych zaklad6w (np. Zagl�bie Wal
brzysko-Noworudzkie, Turosz6w, Lubin, Pafawag, okr�g dzierzoniow
ski), bqdz nawet poszczeg6lnych powiat6w i miast. W tym zakresie ist
nieje duze zapotrzebowanie spoleczne. Prowadzi si� je w wielu powaz
nych osrodkach naukowych. Nie S'! one latwe ze wzgl�du na koniecznosi: 
wsp61:pracy r6znych dyscyplin naukowych. Niemniej wlasnie one ro
kujq nadzieje na powazne osiqgni�cia. Sqdz� tez, iz daloby si� wsr6d 
zainteresowanych osrodk6w lokalnych znalezi: okreslone fundusze. Byi: 
moze udaloby si� r6wnoczesnie zmobilizowai: milosnik6w region6w do 
podj�cia odpowiednich prac na ten temat. Wöwczas rola Zakladu mogla
by ograniczyi: si� do opieki naukowej. 

3. Wznowienie prac nad dalszq cz�sciq Historii Wroclawia. Jak wia
domo, swego czasu podj�ta przez K. Maleczynskiego inicjatywa dopro
wadzila jak dotqd do opracowania i publikacji tomu I. Byla�y wielka 
szkoda, gdyby inicjatywa ta nie byla kontynuowana. 

4. Rozszerzenie syntezy Historii Slqska na okres Polski Ludowej. Nie 
byloby to zadanie latwe, ale konieczne, wynikajqce z potrzeb naszego 
spoleczenstwa. Mieszkancy Slqska chcieliby widziei: nie tylko przeszlosi: 
tej ziemi przed wyzwoleniem, ale i jej losy w ramach wolnej ojczyzny, 
by m6c por6wnywai: przesz!osi: z terainiejszosciq. 

5. Podj�cie syntetycznego opracowania dziej6w klasy robotniczej na
Slqsku. Potrzeba taka istnieje. Jak wiadomo, planuje si� wydanie dzie
j6w chlop6w sliiskich. Tym bardziej wi�c nalezaloby zastanowii: si� nad 
dziejami klasy robotniczej. 

Wskazalem na niekt6re tylko problemy. Mozna by je poszerzyi: o kil
ka dalszych pozycji. Ale nie o to tutaj c:hodzi. Wydaje si�, iz z dotychcza
sowych rozwazan wynika niedwuznacznie, ze ze wzgl�d6w naukowych 
i politycznych _nie wolno nie tylko dopuscii: do likwidacji plac6wki, ale 
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nalezy poszerzyc jej zadania, wracajqc do tego zakresu badan, oczywis
cie odpowiednio zmodyfikowanego i zmienionego, kt6ry postulowano 
w okresie powolywania Zakladu Historii Slqska w ramach Instytutu 
Historii PAN. 

DIE WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT DER ABTEILUNG 

FUR DIE GESCHICHTE SCHLESIENS DES HISTORISCHEN INSTITUTS 

DER POLNISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

IN DEN JAHREN 1953-1969 UND DEREN PERSPEKTIVEN 

Die Abteilung f. die Geschichte Schlesiens des Instituts· für Geschichte der 
Poln. Akademie d. Wissenschaften wurde am 1. Januar 1953 auf Anregung wissen
schaftlicher Kreise in Wroclaw gegründet. Die Abteilung ergriff eine Reihe von 
früheren Initiativen, u.a. betreffs des weitreichenden Planes der Ausgabe einer 
mehrbändigen Synthese der Geschichte Schlesiens, wozu sich die deutsche Histo
riographie nicht aufschwingen vermochte. Vorausgesetzt wurde die Notwendigkeit 
einer Intensivierung der Forschungen sowohl in Hinsicht auf die geplante Synthese 
als auch auf die Bearbeitung von monographischen Themen, die Herausgabe von 
Quellenmateria�ien und die Popularisierung der schlesischen Geschichte. Die Lei
tung der Abteilung übernahm anfangs Ewa Maleczyr'lska, später K. Popiolek und 
schliesslich S. Michalkiewicz. In den ersten Jahren zählte die Anstalt von 10 
bis 15 wissenschaftliche Mitarbeiter, in den sechziger J,ahren nur noch 7, sie 
kann sich trotzdem durch beachtliche wissenschaftliche Ergebnisse ausweisen. Es 
erschienen 4 Teile des I. Bandes der Geschichte Schlesiens (zum Grossteil aus
serhalb der Anstalt bearbeitet) und der erste Teil des II. Bandes. Der zweite 
Teil dieses Bandes wird in Kürze gedruckt. Weit fortgeschritten s·ind die Arbeiten 
am III. und IV. Band. Unabhängig davon wurden mehr als 15 Monographien 
sowie eine bedeutend grössere Anzahl von kleineren Studien, Abhandlungen und 
Rezensionen veröffentlicht. Im Bereich der Quellenausgaben verdienen die schlesi
schen Urbarien, Quellen zur Geschichte der Arbeiterklasse in Oberschlesien und 
besonders die Wahlergebnisse. 

Ausserdem verfügt die Abteilung über nicht veröffentlichtes Material, das 
von beauftragten Mitarbeitern der wissenschaftlichen Dokumentation gesammelt 
wurde. Als Aufgabe für die nächste Zukunft sollte die Wiederaufnahme der 
jüngstens eingestellten Ausgaben von Quellenmaterialien angesehen werden, die 
Bearbeitung von Monographien wichtigerer Industriezentren, Städte und Kreise 
sowie die Erweiterung der Synthese der Geschichte Schlesiens auf· die Zeit der 
Volksrepublilc Polen und die Bearbeitung der Geschichte der Arbeiterklasse in 
Schlesien. 




