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BADAWCZE 

Om6wienie dorobku naukowego historycznego srodowiska slqskiego 

w dziedzinie historii Polski Ludowej jest zadaniem nielatwym. Nie cho
dzi tylko o ramy geograficzne, obejmujqce przeciez trzy gl6wne osrodki 
naukowe: Wroclaw, Katowice i Opale, ale w wi�kszym stopniu o trud
nosci innego rodzaju. Wprawdzie badania historyczne nad dziejami Slq
ska w Polsee Ludowej nie majq zbyt dlugiej tradycji, to jednak lata 
ostatnie przyniosly sporo nowych inicjatyw naukowych z tego zakresu. 
Autorzy Sq swiadomi trudnosci, jakie pi�trzq si� przed historiografem 
okresu Polski Ludowej. Wszechstronne bowiem zobrazowanie dziej6w 
ziemi sl[lskiej po 1945 r. wymaga znajomosci produkcji naukowej nie 
tylko historyka, ale i socjologa, etnografa, ekonomisty czy badacza kul
tury i oswiaty. Winno si� uwzgl�dniac publikacje pozornie nie zwi[lzane 
z dziedzinq historii. Nasze om6wienie ma skromniejsze ramy, ogranicza

jqce si� do rejestru prac naukowych, jakie ukazaly si� w trzech regionach 
Slqska: Dolnego, G6rnego wraz z Zagl�b;em oraz Slqska Opolskiego, 
w zakresie jedynie historii politycznej i gospodarczej. W niewielkim tez 
stopniu autorzy usilujq ocenic omawiany dorobek, w wi�kszym moze 
troszcz[l si� o formulowanie wniosk6w i postulat6w badawczych dla kon
tynuowania rozpocz�tych prac. 

Historiografia dotycz[lca Polski Ludowej w og6le, a Slqska w szcze
g6lnosci, nie ma bogatych tradycji. Na dobre mozna m6wic o niej jako 
o dyscyplinie na dorobku. W latach 1945-1948 dominowaly w niej ten
dencje do upowszechniania wsr6d spoleczer\.stwa tradycji polskosci Sl[lska. 
Pionierskie prace z tego okresu aparte byly przede wszystkim na litera
turze niemieckiej, prasie, wyst�powal brak publikacji zr6dlowych. Etap 
drugi, obejmujqcy lata 1949-1956, wycisnql wprawdzie pi�tno schema
tyzmu w badaniach nad wsp6lczesnosci'l, jednakze przyni6sl wiele prac 
interesujqcych i wartosciowych, zeby wymienic chocby zbiorowe dziela 
poswi�cone Dolnemu i G6rnemu Slqskowi 1. 

1 Slqsk, ziemia i ludzie, praca zbiorowa pod red. R. Lutmana i K. Popiolka, 
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Dopiero okres trzeci, od 1956 r., otwiera nowy i zasadniczy przelom 

w badaniach nad Polsk11 Ludow11, w tym i na Sl11sku, kt6ry te:i: jest gl6w
nym przedmiotem naszych uwag. Na og6lnej, popazdziernikowej fali 
ozdrowienczej rozpocz<,to gruntowne studia nad dziejami tej ziemi, swie
zo przyl11czonej do Macierzy. Nie brakowalo wprawdzie i w6wczas glos6w 
sceptycznych, odmawiaj11cych historii wsp6lczesnej w og6le charakteru 
nauki. Do dzis zreszt11 jeszcze trwaj11 kontrowersje, choc s11 ju:i: one innego 
rodzaju, dotycz11 bowiem nie tego „czy", ale „jak" t<, mlod11 dyscyplin<, 
rozwijac i doskona!ic, W jakim ma isc kierunku, CO winno byc przedmio
tem jej naukowych dociekan. 

Dzieje Sl11ska, jego r6:i:ne aspekty znalazly organizacyjne zaplecze 
w postaci kilku uksztaltowanych zespol6w badawczych, skupionych 
w wy:i:szych uczelniach i instytutach naukowych. Przed kilkunastu 
laty w plac6wkach tych rozpoczynali trudny i odpowiedzialny zaw6d 
badacza wsp6lczesnosci ludzie przewa:i:nie mlodzi, bez doswiadczenia 
i warsztatu naukowego, w wielkim trudzie zdobywajqcy ostrogi tak:i:e 
samodzielnych pracownik6w nauki. Dzis dorobek kilkunastu lat w postaci 
licznych studi6w i monografii dowodzi, :i:e dzieje wsp6lczesne zdobyly 
sobie trwale miejsce w nauce historii. Badania nad wsp6lczesnosci'l roz
pocz<,te najwczesniej w osrodku historycznym Warszawy rychlo wyszly 
poza oplotki stolicy 2. Stalo si<, tak nierzadko z racji ambicji osrodk6w 
pozawarszawskich, regionalnych, kt6re obok wzgl<,d6w poznawczo-nau
kowych odpowiadaly po prostu na tzw. zam6wienie spoleczne. Nie da si<, 
ukryC, Ze pierwsze rezultaty badawcze charakteryzowala „rocznicowo.SC", 

:i:e braklo w nich mysli przewodniej, :i:e wyst<,powala du:i:a r6:i:norodnosc 
tematyczna, a czasami nawet dowolnosc metodologiczna. Ten okres ra:i:q
cych niedostatk6w praktycznie mamy ju:i: poza sob!j. 

Podejmujqc si<, zadania og6lnej charakterystyki dorobku srodowisk 
sl&skich w zakresie badan nad dziejami wlasnego regionu w minionym 
cwiercwieczu, nale:i:y uwzgl<,dnic fakt, :i:e jest to ci'lgle jeszcze maly sto
sunkowo wycinek og6lnego dorobku nauki historycznej, :i:e nie zawsze 
mo:i:na go precyzyjnie odmierzyc czy nawet ocenic. Trudno te:i: czasami 
uchwycic organizacyjnie b&dz instytucjonalnie osrodki prowadz&ce ba
dania nad wsp6lczesnosci'l, latwiej wskazac osoby podejmujqce szeroko 
tematyk<, Sl&ska w 25-leciu. 

Katowice 1948; Ziemie Staropolski. Dolny Slqsk, t. I-II, pod red. Z. Wojciechow

skiego, Poznall 1948; Ziemie Staropolski. G6rny Slqsk, pod red. Z. Kaczmarczyka, 

G: Labudy, K. Piwarskiego, M. Sucbockiego, Z. Wojciechowskiego, Poznari. 1959; 

Odbudowa Ziem Odzyskanych 1945-1955, praca zbiorowa pod red. K. Piwarskiego 

i S. Zajchowskiej, Poznaii 1957. 

2 Por. J. Bo r k o w ski, Badania nad dziejami FRL (Polska Ludowa. Materialy 

i Studia, t. II, 1963, s. 175-198). 
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Przegla,d osrodk6w badawezyeh na Sla,sku wypada rozpoeza,c od Wro
clawia i Dolnego Sla,ska. Chlubi si� bowiem Wroclaw pozyeja, jednego 

z ezolowyeh osrodk6w naukowyeh kraju. W dorobku naukowym zgro
madzonym w cwiercwieezu powrotu do Maeierzy wklad historyk6w 
wroclawskieh zajmuje nieposlednie miejsee. Sa, to osia,gni�cia nieklamane, 
bogate i r6:i:norodne, omawiane i oeeniane ju:i: niejednokrotnie w bli:i:szej 
i dalszej przeszlosci 3. Skupila si� tu liezna i doswiadezona kadra nau
kowa, wsr6d kt6rej dzis pierwszoplanowa, pozyej� odgrywaja, ju:i: wy
ehowankowie wroclawskiej szkoly historyeznej Uniwersytetu Wroclaw
skiego. Wroclaw posiada te:i: szeroko rozbudowane zapleeze naukowo
-badaweze, tak dla historyka potrzebne, ze znanym nie tylko w kraju 
Ossolineum, arehiwami itp. Rozwin�la si� tu siec periodyk6w historyez
nyeh z organem Towarzystwa Milosnik6w Historii „Sla,skim Kwartalni

kiem Historyeznym Sob6tka" na ezele. Ciekawe rozprawy z zakresu dzie
j6w Sla,ska ukazaly si� w wydawnietwie „Acta Universitatis Wratisla
viensis" 4, ,,Rocznikach Ziemi Klodzkiej

"
, "Szkicach Legnickich", "Zeszy

taeh Naukowyeh WSE" ezy wreszcie „Roeznikaeh Wroclawskieh" 5. 
W przekroju og6lnego dorobku nauki historyeznej szybko wykrysta

lizowaly si� tu trwale zespoly badaweze dla poszczeg6lnych epok histo
rycznyeh, dla poszezeg6lnyeh dziedzin historii. Niestety, dzieje Sla,ska 
w Polsee Ludowej stanowily skromny odeinek badawczy, ehoc Wroclaw 
zapoeza,tkowal szereg eennyeh iniejatyw, kt6re p6zniej realizowaly inne 
osrodki historyezne w kraju. Brak bylo bowiem w tym ezasie w stoliey 
Dolnego Sla,ska trwalego zespolu ludzkiego podejmuja,eego systematyez
nie badania nad historia, tego regionu w Polsee Ludowej. 

3 Om6wiono je kolejno' z okazji 10-lecia o.Srodka wroclawskiego: Dziesi�C lat 
badan historycznych oSrodka wroclawskiego (Sob6tka, 1955, nr 1, s. 7-54). Dziejom 
Polski Ludowej poSwi�cono zaledwie kilka zdall, m. in.: ,,Badania nad Polskc& Lu
dowc& weszly dopiero w stadium organizacji" (s. 49). Autorzy tego obszernego prze
glc&du wymienili jednq publikacj� dotyczc&Cc\ Slc&ska w Polsee Ludowej, prace 
E. O s m a ri c z y k a Slq,sk w Polsee Ludowej, 1953. Oceny historiografii Dolnego 
Slc&ska dokonal teZ W. Czapliil.ski, Dziesi�C lat historii we Wroclawiu i spojrzenie 
wstecz (Kwartalnik Historyczny, 1957, nr 6, s. 194-201). Kolejnc& ocene dziesiecio
lecia dorobku historiografii Dolnego Slc&ska przeprowadzila E. M a l e c z y ri s k a, 
Rola i znaczenie naukowego Srodowiska wroclawskiego w rozwoju badan historycz
nych w Polsee Ludowej (Sob6tka, 1965, nr la, s. 3-33). Por. tei: R. He c k, Wro
clawski oSrodek historyczny w dwudziestoleciu (Kwartalnik Historyczny, 1965, nr 3, 
s. 729-737). Taki:e J. L e s  z c z y 11 s k i, Dorobek historyk6w wroclawskich w zakre
sie dziej6w Slqska w minionym dwudziestoleciu (Nauka Polska we Wroclawiu w la
tach 1945-1965 i jej znaczenie spoleczne, praca zbiorowa, Wroclaw 1965, s. 36-47). 

4 „Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 9, Studia Geograficzne, 1963, nr 1, s. 91 
i n.; tam:ie, 1965, nr 34, s. 141. 

5 „Rocznik Ziemi Klodzkiej", t. III, 1958; ,,Zeszyty Naukowe WSE", 1962, z. 13; 
,,Rocznik Wroclawski", t. II-XII; ,,Szkice Legnickie'', t. I, 1962, t. II, 1965. 
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Istnialy wprawdzie proby stworzenia takiego osrodka w obr<;bie Za
kladu Historii Slqska IH PAN, dzialajqcego we Wroclawiu. Na zorgani
zowanej z inicjatywy i staraniem Zakladu Konferencji Slqskiej w 1953 r. 
znalazl si<; referat E. Osmanczyka S!qsk w Polsee Ludowej, a rozwini<;ta 
nad nim dyskusja, ktora wprawdzie nie wyczerpala tematu, byla bodaj 
pierwsz'l na ten temat 6_ Z inicjatywy Zakladu rowniez narodzila si<; 
praca F. Ryszki i S. Ziemby poswi<;cona hucie „Kosciuszko" 7_ 

W nast<;pnych latach jednak Zakladowi Historii Slqska IH PAN we 
Wroclawiu powierzono przygotowanie wielotomowej Historii S!qska. 

Prac<; w zakresie dziejow Polski Ludowej prowadzili we Wroclawiu tylko 
niekforzy badacze. Od kilku lat rozpoczql, je i kontynuuje doc. M. Orze
chowski, ktory zreszt'l lqczy zainteresowania histori'l Polski Ludowej 
z okresem poprzednim, a ostatnio okresem wojny i okupacji a. M. Orze
chowski zdolal zainteresowac histori'l najnowsz'l liczne grono magistran
tow i doktorantow, ktorzy w ostatnich latach wyszli juz na rynek wy
dawniczy 9. Wymienic tu nalezy takze doc. J. Demela, pod ktorego kie
runkiem powstalo juz kilkanascie prac magisterskich i doktorskich z his
torii Pölski Ludowej 10. Prace doktorskie z zakresu historii wspolczesnej 
powstaly tez pod kierunkiem prof. K. Popiolka, prof. H. Zielinskiego 
i prof. A. Galosa 11. Od kilku lat takze w dawnej Katedrze, a dzis Zakla-

6 M a 1 e c z y 11. s k a, Rola i znaczenie ... , s. 19, oraz Konferencja Slqska lnstytutu 
Historii Polskiej Akademii Nauk, t. II, Wroclaw 1954, s. 189 i n. 

7 F. R y s z k a, S. Z i e m  b a, Dwa dziesi�ciolecia huty „KoSciuszko", Warsza
wa 1955. 

8 Godna odnotowania jest ostatnia praca M. 0 r z e c h o w s k i e g o, Odra
Nysa-Baltyk w polskiej mySli politycznej okresu drugiej wojny Swiatowej, Wro
claw 1969. 

9 Por. ,,Sob6tka", 1970, nr 3; takZe B. P a s  i e r b, Migracja ludnoSci niemieckiej 
z Dolnego Slqska w latach 1944-1947, Wroclaw 1969. Jest to wersja dysertacji dok
torskiej przygotowanej pod kierunkiem M. Orzechowskiego. W ramach serninariurn 
rnagisterskiego przygotowanych zostalo pod kierunkiem doc . M. Orzechowskiego 
30 prac magisterskich podejmuj&cych g16wnie · problemy osadnictwa, oSwiaty, tra
dycji historycznych, organizacji mlodzieZowych, kwestii narodowoSciowych. R6wnieZ 
pod kierunkiem doc. M. Orzechowskiego przygotowano dwie prace doktorskie po
Swi�cone Polsee Ludowej (B. Pasierb i A. Goldstein) oraz jedn& z okresu okupacji 
hitlerowskiej (S. D&browski), a dalszych 10 jest w przygotowaniu. 

to Pod kierunkiem doc. J. Demela przygotowano 8 prac magisterskich, a 4 dalsze 
Sc\ w przygotowaniu. Dotycz& gl6wnie dziej6w miast dolnoSl&skich w latach 1945-
1949. 

11 W 1960 r. pod kierunkiem prof. K. Popiolka powstala praca doktorska 
M .  o r z e c h o w s k i e g o Studia z dziej6w Zudno.Sci autochtonicznej na Dolnym 
Slq,sku w latach 1945-1949. Prof. H. Zieliilski kierowal pracami doktorskimi H. Re
chowicza, L. S. Stysia, J .  Kantyki i A. Szefera. U prof. A. Galosa powstala praca 
W. Mi s i a k a DzialalnoSC kulturalna na Dolnym Slqsku w Zatach 1945-1949, 
obroniona w•1968 r. 
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dzie Historii Gospodarczej, kierowanym przez prof. S. Inglota, podejmo
wane S1\' prace magisterskie i doktorskie z dziej6w Polski Ludowej 12. 

Tematyka zainteresowan historiq wsp6lczesnq w srodowisku wro
clawskim jest jednak zbytnio rozstrzelona: od kwestii narodowosciowych, 
poprzez problemy rolnictwa, histori� partii poli tycznych do spraw kultury 
i opieki spolecznej. Od lat zglaszane postulaty, aby doprowadzic do orga
nizacyjnego uj�cia badan nad wsp6lczesnosciq, pozostajq nadal · w sferze 
projekt6w 13. Totez w ostatnim okresie Wroclaw zostal wyraznie zdystan
sowany przez osrodek katowicki. W chwili reaktywowania Instytutu 
Slqskiego w Katowicach w 1957 r. olbrzymie znaczenie dla jego stabili
zacji i rozwoju ,miala pomoc doswiadczonych i dlugoletnich badaczy 
Slqska, prof. K. Popiolka i prof. H. Zielinskiego, kt6rzy kierowali pierw
szymi pracami doktorskimi i habilitacyjnymi z tego osrodka. Rychlo 
z samodzielnej Pracowni Historycznej Instytutu Slqskiego (!SI.) powo
lano w 1962 r. Zesp6l Polski Ludowej, kt6rym kierowal J. W. Gol�biow
ski. Wsr6d historyk6w podejmujqcych problemy G6rnego Slqska i Za
gl�bia w Polsee Ludowej wyr6i:nili si� przede wszystkim obecny dyrek
tor ISI. H. Rechowicz, J. Chlebowczyk, J. Kantyka, A. Szefer, M. Frank, 
K. Sarna, M. Grabania, Z. Boda-Kr�i:el, A. Gorywoda, M. Byrnar-Subo
czowa, H. Rola, F. Serafin i inni. Na inicjatywy badawcze Katowic od
powiedzieli historycy spoza Slqska, jak N. Kolomejczyk, · B. Syzdek, K. 
Madeya. Istnieje w osrodku katowickim to, eo moi:na by okreslic sprzy
jajqcq atmosferq dla historii wsp6lczesnej, przy zachowaniu dui:ej troski 
o inne okresy historii. Obok ewidentnego dorobku w postaci publikacji 14 
Katowice daly si� poznac jako wsp6lautor ciekawych inicjatyw. Wydaw
nictwo „Slcisk", periodyki z zasluZonym dla regionu „Zaraniem Slqskim", 
„Zeszytami Naukowymi WSE", ,,Zeszytami Naukowymi WSP" czy
wreszcie „Studiami i Materialami z Dziej6w Wojew6dztwa Katowickiego 

12 Powstaly tarn dotychczas lub S.\ na ukor'l.czeniu 22 prace magisterskie, kiero
wane przez prof. S. Inglota, doc. Z. KwaSnego i dra M. Wolati.skiego. R6wnieZ 
aktualnie na seminarium doktorskim prof. S. Inglota powstajc\ 3 prace doktorskie 
poSwi�cone opiece spolecznej (E. Palir'l.ski}, sp6ldzielcz0Sci zaopatrzenia i zbytu 
w woj. wroclawskim (M. Czechowski) oraz sp6ldzielcz0Sci mleczarskich (M. Bo
bowska). 

13 Por. postulaty i konkretne projekty zgloszone m. in. przez prof. M a 1 e c z y I'l.
s k c\, Rola i znaczenie ... , s. 25. 

1li Ocenial ten dorobek wielokrotnie prof. K. Popiolek, patrz m. in. Nauki histo

ryczne w pracy Instytutu Slqskiego (Komunikaty Ins'tytutu Slc\Skiego, nr 36, Kato
wice 1947); t e n i; e, Stan badan nad historiq Slqska (Zaranie Slc\skie 1957, z. 1/2); 
t e n i; e, Dorobek nauk historycznych w wo;. katowickim w okresie obchod6w Ty
siqclecia Pa1istwa Polskiego (Biuletyn Slc\skiego Instytutu w Katowicach, nr 70, 
1966). Wspomnial takZe J. P o p  k i e w i c z, Stan i perspektywy badari. nad -rozwo
;em gospodarczym Slqska w ok-resie Polski Ludowe; (Sob6tka, 1960, nr 3, s. 305-330). 
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w Polsee Ludowej" oraz „Studiami i Materialami z Dziejow 8lqska", 
rozpocz�tymi zreszt'l jako wydawnictwo Zakladu Historii Slqska IH PAN, 
wszystko to swiadczy, ze mozliwosci Katowic sq duze, a bynajmniej nie 
zaspokajajq ambicji tego osrodka naukowego. 

Rowniez pod bokiem Katowic ciekawe badania dotyczqce regionu 
gliwickiego prowadzq J. Stobiecki, A. Gorywoda i Z. Bozek 15. Cala bogata 
dzialalnosc osrodka katowickiego obejmuje jednak w zasadzie tylko tere
ny owczesnego wojewodztwa slqsko-dqbrowskiego. 

Trzecim osrodkiem naukowym, sporo miejsca poswi�cajqcym proble
matyce slqskiej po 1945 r., jest Opole. Osrodek ten uksztaltowal si� na 
trwale z po!ljczenia grupy miejscowych historykow i kadry Wyzszej 
Szkoly Pedagogicznej, ktora z Wroclawia do Opola zostala przeniesiona 
w 1951 r. Wprawdzie tradycje opolskich badar\. naukowych si�gaj'] jeszcze 
1947 r., ale na dobre rozwin�ly si� w ramach Wyzszej Szkoly Pedago
gicznej, a nast�pnie powolanego w 1957 r. Instytutu 8lqskiego. W ramach 
pracowni historycznej !SI. powolano grup� problemowq zajmuj'lC'l si<c: 
histori'l Opolszczyzny w Polsee Ludowej. Opole skupilo mlode i ambitne 
grono historykow, ktore w ostatnich latach wykazuje wiele inicjatyw: 
T. Swedek, S. 0. Popiolek, J. Ballaban, S. Lukowski, R. Rauzir\.ski. Insty
tut 8lqski w Opolu pod kierownictwem prof. J. Kokota przezywa teraz 
nowy okres swego rozwoju. Dokumentuj'l to coraz to nowe pozycje wy
dawnicze. Obok „Kwartalnika Opolskiego", ukazujqcego si� od 1955 r., 
pojawily si� ,,Studia 8lqskie" Seria Nowa, zapoczqtkowane ongis przez 
prof. S. Wysloucha w Oddziale Wroclawskim Instytutu Zachodniego, 
,,Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego" czy „Zeszyty Naukowe", poswi�
cone dziejom ruchu robotniczego na Opolszczyznie. Opole prowadzi tez 
ozywionq dzialalnosc z towarzystwami regionalnymi, wsrod ktorych ini
cjatywami g6ruje srodowisko raciborskie 16_ 

Przejdzmy do omowienia tematycznego i chronologicznego dorobku 
srodowisk slqskich w zakresie badar\. nad dziejami swych regionow w Pol
see Ludowej. Rozwoj badar\. historycznych nad wspolczesnosci'l, ich aktu
alny i przyszly stan zalezy w glownej mierze od mozliwosci korzystania 

15 Patrz „Zeszyty Gliwickie", t. I-V. 
16 Por. obszerne opracowanie S. R o s p o n d a, Srodowisko naukowe Opola 

w okresie XX-lecia (Kwart. Opolski, 1965, nr 1), taki.e F. Mi n c e r, DwadzieScia 

lat opolskiego Srodowiska historycznego (Kwart. Historyczny, 1965, nr 3), oraz 
B. Re i n e r, W�zlowe problemy organizacji bada'n naukowych na Opolszczyinie 

(w zwiqzku z 10-leciem lnstytutu Slqskiego) (Kwart. Opolski, 1967, nr 2). Dla 
historii partii politycznych przegl&du dorobku, nie tylko zreszt& Sl&ska, dokonal 

, z. K o w a 1 s k i, Dorobek i perspektywy badan nad historiq ruchu robotniczego 

na Slqsku Opolskim w latach 1945-48 (Zeszyty Naukowe. Ruch robotniczy na 
Opolszczyinie, 1966, nr 1). Por. A. B a  s a k, Problematyka dziej6w Polski Ludowej 

na lamach "Zarania Slqskiego" i „Kwartalnika Opolskiego" (Sob6tka, 1965, nr la). 
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z r6znorodnych zr6del. Klopoty zaczynajq si� ju:i: z technik'l ich wy
korzystania przy wielkiej obfitosci materialu. Dalej wysuwaj'l si� trud
nosci tzw. dystansu czasowego czy niebagatelne wzgl�dy aktualnosci poli
tycznej. Nie wi�c dziwnego, :i:e wraz z postulatem rozwoju badan nad 
histori'l Polski Ludowej historycy pytai'l o zr6d!a. Chc'l wiedziec, eo 
mo:i:e i winno byc przedmiotem zainteresowania badacza. Te wzgl�dy 
w powa:i:nym stopniu rzutujq na tematyk� badawczq, zar6wno jesli chodzi 
o rodzaj podejmowanych problem6w, jak i ich poziom naukowy. Nie 
wdaj'lc si� w szczeg6ly, kt6re ju:i: niejednokrotnie byly podnoszone w li
teraturze historycznej 11, zatrzymac si� chcemy nad sprawq publikowa
nia zr6del archiwalnych. Wydano ju:i: w kraju drukiem podstawowe do
kumenty partyjne, uchwaly PPR, PZPR, dokumenty zjazd6w ·partii 
sojuszniczych, przem6wienia czolowych dzialaczy i nie ma potrzeby pod
noszenia znaczenia tych publikacji. Przedmiotem bowiem kontrowersji 
jest oglaszanie drukiem dokument6w archiwalnych. Istniejq poglqdy 
o nieskutecznosci tego rodzaju publikacji dla badan naukowych, choc 
i nie brak glos6w skrajnie odmiennych. Wydawnictwo zr6del czyni mimo 
wszystko post�py tak:i:e w srodowisku sl'lskich historyk6w. Mo:i:na tu
przykladowo odnotowac wyb6r zr6del do dzialalnosci partii politycznych 
na Dolnym Slqsku w swietle sprawozdan wladz administracji panstwo
wej J. Michalskiej 18, w mniejszym zakresie w formie aneks6w do arty
kul6w zamieszczonych w „Studiach i Materialach z Dziej6w Slqska" 19, 
czy wreszcie wyb6r dokument6w o poczqtkach dzialalnosci PPR na Sl'l
sku Opolskim Z. Kowalskiego 20. Lepiej mo:i:e ani:i:eli edycje zr6del przed
stawiajq si� publikacje wspomnien, pami�tnik6w i relacji do historii 
Polski Ludowej 21• Wdzi�czne pole w tej dziedzinie otwiera si� przed 

17 Por. Cz. M a d  a j c z y k, H. Z i e 1 i l1 s k i, Stan badari i potrzeby w zakresie 

historii Polski Ludowej (IX Powszechny Zjazd Historyk6w Polskich, Warszawa 
1964, s. 8-41). WSr6d postulat6w autorzy sformulowali m. in. w sprawie Zr6del: 
,,przemySleC generalmt koncepcjt: edycji Zr6del z okresu Polski Ludowej" (s. 41). 

TakZe H. J t:; d r u s z c z a k, Badania nad historiq. spolecznq i gospodarczq Polski 

Ludowej (Polska Ludowa. Materialy i Studia, t. V, 1966, s. 63-73). 
ta J. Mich a 1 s k a, DzialalnoSC partii politycznych na Dolnym Slq.sku 15 V 1945-

I 1947 w Swietle sprawozdari wladz administracji paristwowej (Polska Ludowa. Ma
terialy i Studia, t. I, 1963); t a ±, Z dziej6w obejmowania wladzy na Dolnym Slq.sku. 

(kwiecie'li-sierpie'li 1945 r.).Wyb6r ir6del (Teki Archiwalne, t. X, 1966, s. 215-262). 

19 Aneksy 4 dokument6w opublikowal J. W. Go lt:; b i o  w s k i, Przej�cie i uru
chomienie przemyslu Opolszczyzny w latach 1945-46 (Studia i Materialy z Dziej6w 
Slqska, t. VI, 1964, s. 57-137); tak±e H. R e ch o w i c z, DzialalnoSC propagandowa 
PPR w woj. Slqsko-dqbrowskim w 1945 r. (tam±e, s. 183-255). 

20 z. K o w a 1 s k i, Poczqtki dzialalno.Sci Polskiej Partii Robotniczej na Slq.sku 

Opolskim. (Wyb6r dokument6w) (Zeszyty Naukowe. Ruch robotniczy na Opolszczy

Znie, 1966, nr 1, s. 97-135). 
21 Zob. T. S z a r o t  a, Opublikowane pami�tniki, wspomnienia, relacje do dzie-
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regionalistyk<1 sl<1sk<1. Tak tez odczytac mozna inicjatywy osrodka kato
wickiego w sprawie opracowania kronik zaklad6w przemyslowych 22. 

Z dorobku plac6wek slqskich w zakresie badali nad histori<1 politycz
nq Polski Ludowej, opartych na rzetelnych, faktograficznych i ir6dlo
wych poszukiwaniach, warto odnotowac w pierwszym rz�dzie prac� 
H. Rechowicza, poswi�conq pierwszym wyborom do Sejmu Ustawodaw

czego w 1947 r. 23, oraz J. W. Gol�biowskiego o pierwszych dw6ch latach 
wladzy ludowej w woj. sl<1sko-d<1browskim, obejmujqcq problemy two
rzenia wladzy ludowej, przeobrazeli ustrojowo-spolecznych, kwestii na
rodowosciowej i odbudowy zycia gospodarczego 24. W ostatnim czasie 
ukazala si� tez monografia dotyczqca migracji ludnosci niemieckiej w la
tach 1944-1947 z Dolnego Sl<1ska B. Pasierba 25 i monograficzne uj�cie 
kwestii osadnictwa miejskiego na Dolnym Sl<1sku T. Szaroty 26. Rezulta
tem kilkuletnich zmudnych badaii historyk6w sl<1skich prowadzonych 
z inicjatywy Zakladu Historii Partii przy KC PZPR nad weryfikacjq po
leglych za wladz� ludowq staly si� wydawnictwa z terenu woj. katowic
kiego i wroclawskiego 27. 

Wybrane problemy z historii politycznej Slqska w Polsee Ludowej 
znalazly swoje odbicie w formie opracowali i artykul6w opublikowanych 

w periodykach historycznych, a zwlaszcza w „Sob6tce", ,,K wartalniku 
Opolskim", ,,Zaraniu Slqskim", jak r6wnieZ na lamach czasopism central
nych 2s. Chronologicznie nalezaloby rozpoczqc ten przegl<1d od duzego 

j6w PRL (Polska Lüdowa. Materialy i Studia, t. III, 1964). Por. K. P op i o l e k, 
Dorobek nauk humanistycznych ... , s. 16; Trudne dni, t. I, Wroclaw 1960; t. II, Wro
claw 1961; t. III, Wroclaw 1962. 

22 Por. referat J. W. Go l �bi o w s k i e g o Problematyka bada11. Tegionalnych 

dziej6w Polski Ludowej (na przykladzie woj. katowickiego) w: Problematyka bada11 

regionalnych. Rewolucja ludowo-demokratyczna w Polsee i Czechoslowacji (Biule

tyn Slqskiego Instytutu Naukowego, nr 63, Katowice 1966). Taki:e K. P op i o l e k, 
Dorobek nauk humanistycznych ... , s. 31. 

23 H. Re c h  o w i c z, Pierwsze wybory. Rola PPR w wyborach do Sejmu Usta

wodawczego w 1941 r. w woj. Slqsko-dq.browskim, Katowice 1963, s. 206. 
24 J. W. Go l �bi o w s k i, Pierwsze lata wladzy ludowej w wojew6dztwie 

§Zqsko-dq.browskim (1945-1946), Katowice 1965, s. 398. 
25 B. P a  s i e r b, Migracja ludno.Sci niemieckiej z Dolnego Slqska w latach 

1944-1941, Wroclaw 1969, ss. 153. 
26 T. S z a ro t a, Osadnictwo miejskie na Dolnym Slqsku w latach 1945-1948, 

Wroclaw 1969, ss. 328. 
21 J. K a nt y k a, A. K o ni e c z ny, Dzie1i wczorajszy, Katowice 1966, ss. 303; 

„By inni mogli :ZyC spokojnie", Z dziej6w walk o utrwalenie wladzy ludowej na 

Dolnym Slq.sku, pod redakcjq M. Orzechowskiego, Wroclaw 1967, ss. 260. 

28 Patrz W. D in w e be 1, Wojskowa akcja osadnicza w powiecie Lw6wek Sl. 

(1945-48) (Polska Ludowa. Materialy i Studia, t. II, 1963, s. 27-40); J. B o r  k o w
s k i, Badania nad dziejami PRL (tamZe, s. 175-198); S. P i  a s k o w s k i, Poczq.tek 

wladzy Zudowej na Dolnym Slq.sku (Z pola walki, 1964, nr 2, s. 224-232). 
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studium M. Orzechowskiego z dziej6w polskiej ludnosci autochtonicznej 
na Slqsku w latach 1945-1949, zamieszczonego w „Sob6tce" 29. Proble
my narodowosciowe Slqska podjql p6zniej te:i: J. W. Goli,biowski 30. Pio
nierskim opracowaniem powojennych dziej6w Polskiego Zwiqzku Za
chodniego na Sl'lsku bylo studium N. Kolomejczyka 31. Z innych proble
m6w podejmowanych przez autor6w slqskich wymienic nale:i:y artykuly: 
J. Michalskiej dotyczqce obejmowania administracji polskiej na Dolnym 
Slqsku w 1945 r.32, o organizacji rad narodowych w woj. slqsko-dqbrow
skim K. Budzonia 33 czy na Opolszczyznie S. Czecha 34. Zasygnalizowano 
problemy referendum na.Dolnym Slqsku czy kwestie walki wladzy Judo-

. wej z r6:i:nymi przejawami podziemia niemieckiego i polskiego (S. Jan
kowski, R. Halaba, A. Kowalik, J. Kantyka) 35. 

Z innych zagadnieri. na uwagi, zaslugujq problemy oswiaty w Polsee 
Ludowej, kt6re znalazly swoje uji,cie w szeregu artykul6w publikowa
nych w periodykach slqskich 36. 

Przegl'ldem dorobku osrodk6w slqskich nad historiq Polski Ludowej 
staly sii, uroczystosci zwiqzane z obchodami 20 rocznicy powstania Pol
skiej Partii Robotniczej, obchodzone uroczyscie w calym kraju. Historio
grafia PPR sii,ga ju:i: setek artykul6w, studi6w i innych przyczynk6w, 
w kt6rych niemaly jest udzial Sl'lska 37. Sil'l rzeczy ograniczyc sii, wy-

29 „Sob6tka", 1957, nr 4, s. 513-550. 

ao J. W. Go l i;; b i o  w s k i, Kwestia narodowoSciowa w polityce wladzy ludowej 
w wojew6dztwie Slqsko-dqbrowskim (1945--47) (Kwart. Historyczny, 1964, nr 2, 
s. 391-419). 

31 N. K o l o m e j c z y k, Polski Zwiqzek Zachodni (okrt:g Slqski) w latach 1945-
1950 (Studia i Materialy z Dziej6w Slqska, t. VI, 1964, s. 305-354). 

32 J. M i ch a 1 s k a, Obejmowanie wladzy na Dolnym Slqsku przez polskq admi
nistracjt: w 1945 r. (Sob6tka, 1966, nr 4). 

33 K. B u d z o ii., Z dziej6w powstania rad narodowych w woj. Slqsko-dqbrow
skim w latach 1945-1947 (Zaranie Slqskie, 1965, nr 2). 

34 S. C z e c h, Organizacja i rola rad narodowych na Opolszczyinie w latach 
1946-50 (Kwart. Opolski, 1966, nr 3). 

as S. J a n  k o w s k i, Glosow'anie Ludowe na Dolnym Slqsku w 1946 r. (Sob6tka, 

1967, nr 4); R. H a  1 ab a, Z zagadnie1i walki z reakCl/Jnym podziemiem na terenie 
woj. Slqsko-dq.browskiego w latach 1945-47 (Studia i Materialy z Dziej6w Slqska, 
t. VI, 1964, s. 355-380); J. K a n t  y k a, Niekt6re problemy z dzialalnoSci podziemia 
na terenie obecnego woj. katowickiego w latach 1945-48 (Zaranie Slqskie, 1965, 
nr 4, s. 907-918); A. K o w a 1 i k, Geneza, organizacja i dzialalno§C podziemia 
niemieckiego na Dolnym· Slqsku (1945--47) (Sob6tka, 1967, nr 4). 

36 Por. ,,Zaranie Slqskie", 1960, z. la; A. Sm o I a l s  k i, Poczqtki szkolnictwa 
podstawowego we Wroclawiu (1945-1960) (Rocznik Wroclawski, t. IX/X, 1967, 

s. 5-29); L. Br a n d t, Szkolnictwo opolskie w latach 1945-1964 (Kwart. Opolski, 

1965, nr 1, s. 146-'-165). 
a7 Por. J. W. Goli;;b i o w s k i, N. K o l omejc z y k, 0 stanie i perspektywach 

badaii. nad historiq Polskiej Partii Robotniczej na G6rnym Slqsku i Zaglt:biu Dq.b-

3 - Sob6tka 1/71 
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padnie do zasygnalizowania tylko niewielu inicjatyw w tej dziedzinie. 
Badania nad his'toriq PPR podjql Zaklad Historii Partii, a rozpoczql je 
N. Kolomejczyk i W. G6ra 38. N. Kolomejczyk opublikowal tez kilka

artykul6w o powstaniu i rozwoju organizacyjnym PPR na G6rnym i Dol

nym Slqsku 39. Rezultaty rozwiqzan badawczych nad dziejami PPR zosta
ly przedstawione w formie publikacji material6w sesji naukowych orga
nizowanych we wszystkich trzech osrodkach. Pierwsza tego rodzaju sesja 
odbyla si� w Katowicach w styczniu 1962 r., a referaty na niej wyglosili 
m. in. H. Rechowicz, J. W. Gol�biowski i N. Kolomejczyk oraz K. Po

piolek. Obrady jednak skupily si� gl6wnie na dziejach partii w okresie 
okupacji hitlerowskiej. Autorzy nie podj�li w swych referatach probl.e
matyki po 1945 r. Na sesji sformulowano tez podstawowe postulaty ba
dawcze nad historiq PPR, kt6re przedstawili r6wniez J. W. Gol�biowski 

i N. Kolomejczyk. Duzym osiqgni�ciem sesji peperowskiej w Katowi
cach, poza przygotowanymi referatami, byl udzial w dyskusji dzialaczy 
tej partii. ,,Spotkanie historyk6w z uczestnikami - pisal prof. K. Popio
lek - mialo dla obu stron doniosle znaczenie, i to nie tylko o cha

rakterze emocjonalnym, ale przede wszystkim naukowym. Umozliwilo 
ono jednym i drugim skonfrontowanie swoich wiadomosci i ocen" 40. 
Dziejom PPR Slqski Instytut w Katowicach poswi�cil takze specjalny 
numer swego czasopisma „Zaranie Slqskie" 41. W latach nast�pnych osro
dek katowicki kontynuowal z powodzeniem problematyk� peperowskq. 

Na uwag� zaslugujq tu prace H. Rechowicza o dzialalnosci propagando
wej PPR w 1945 r. 42, J. Kantyki 43 i N. Kolomejczyka 44• 

R6wniez na Opolszczyznie 20 rocznica powstania PPR ozywila bada-

rowskim w latach 1945-1948 (PPR na G6rnym Slqsku i Zagl�biu Dqbrowskim, 

praca zbiorowa, cz. I, Katowice 1962, s. 241-262); S. Po g a n, Powstanie, rozw6j 

organizacyjny i dzialalno§C PPR w hucie „Mala Panew" w Ozimku w latach 1945-48, 

Warszawa 1962. 

38 w. G 6 r a, N. K o l o m e j c z y k, z material6w o rozwoju oTganizacji PPR 

w drugiej polowie 1944 r. (Z pola walki, 1958, nr 1, s. 136-146). 

39 N. K o l o m e j c z y k, Rozw6j organizacyjny PPR w wojew6dztwie katowic
kim w 1945 (Zaranie Slqskie, 1960, z. la); t e n i; e, Powstanie i rozw6j Polskiej 

Partii Robotniczej na Dolnym Slqsku w 1945 r. (Sob6tka, 1960, nr 3); t e n Z e, 
Powstanie organizacji PPR na Slqsku Opolskim (PPR na OpolszczyZnie. Materialy 
Sesji Naukowej w Opolu, 2-3 marca 1962 r., Katowice 1964). 

,;,o „Biuletyn Slqskiego Instytutu w Katowicach", 1970, nr 70. 
,;,1 „Zaranie Slc;\skie", 1962, z. la. 
,;,2 Re c h  o w i c z, Dzialalno§C propagandqwa ... 

,;,3 J. K a n t  y k a, z problem6w ksztaltowania si� jedno§ci dzialania PPR i PPS 

w woj. §lqsko-dqbrowskim w okresie Rzqdu Tymczasowego (Studia i Materialy 
z Dziej6w Wojew6dztwa Katowickiego w Polsee Ludowej, t. I, 1966, s. 9-52). 

« N. K o l o m e j c z y k, Niekt6re problemy sytuacji politycznej w wojew6dz-

twie §lqsko-dq.b!owskim w latach 1��7-48 (tamZe, s. �5-128). 
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nia nad dziejami PPR w tym regionie. Wyrazem tego byla sesja nauko
wa zorganizowana w pierwszych dniach marca 1962 r. Przedstawiono 
opracowania dotycz<1ce ruchu oporu na Opolszczyznie (J. Ballaban), po
wsta.nia PPR (N. Kolomejczyk), polityki gospodarczej PPR (Z. Czyzew
ska) i roli partii w formowaniu si� wladzy ludowej, w procesach inte
gracyjnych Opolszczyzny (S. 0. Popiolek). Z sesji opolskiej na uwag� za
slugujq takze glosy w dyskusji, kt6re obok walor6w dokumentacyjno
-faktograficznych zawieraly sporo krytycznych uwag, jak np. wystqpienie 
prof. K. Popiolka w sprawie specyfiki ruchu oporu na Opolszczyznie 
czy J. Demela podnoszqce postulat merytorycznych wartosci opracowan 
z zakresu historii Polski Ludowej 45. Troska o walory naukowe historii 
Polski Ludowej przewija si� r6wniez w publikacji W. G6ry, zamieszczo
nej w „Kwartalniku Opolskim" 46. Opole, jak moze zaden inny osrodek 
Slqska, zdopingowalo do podejmowania tego rodzaju imprez w terenie. 
Tak np. sesja PPR odbyla si� w Raciborzu 47 i w Brzegu 48. Obie szerzej 
om6wil Z. Kowalski, podkreslajqc ich osi<1gni�cia i braki 49. ,,Kwartalnik 
Opolski" poswi�cil pierwszy numer 1962 r. dzialalnosci PPR na Opol
szczy.Znie 50. 

Dolny Sl<1sk w obchodach 20 rocznicy PPR ma do odnotowania r6w
niez materialy sesji naukowej zorganizowanej 20�21 marca 1962 r., wy
dane w · specja1nym numerze „Sob6tki" pt. PPR na Dolnym Slqsku 51. 

Niejako poplonem obchod6w peperowskich na Dolnym Sl<1sku bylo stu
dium M. Orzechowskiego o roli PPR w zasiedleniu i zagospodarowaniu 
Dolnego Sl<1ska w latach 1945-1946, opublikowane w „Roczniku Wro
c!awskim" 52. Problematyka peperowska jest przedmiotem zainterespwa
nia innych mlodych historyk6w, m. in. A. Kowalik 53. 

'5 PPR na Opolszczyinie, Katowice 1964. 
t,6 uKwartalnik Opolski", 1962, nr 1. 

41 Dwudziesta rocznica PPR na ziemi raciborskiej (Biblioteka Strzechy, nr 3, 

Racib6rz 1962). 
,s PPR na ziemi brzeskiej. Materialy konferencji naukowej poSwü:conej XX 

rocznicy powstania PPR, Brzeg 15 XII 1962 r. (Referaty i dyskusja), Opole 1964. 
�9 K o w a l s  k i, Dorobek i perspektywy ... , s. 47-49. 
so Znajdujq siE: tarn m. in. art.: A. S zu b y, Zarys dzialalno§ci i rozwoju orga

nizacyjnego PPR na Opolszczyinie w latach 1945-48, S. Po g a n  a, Z dzialalno.Sci 

kola PPR w hucie „Mala Panew" w latach 1945-48. 

51 Na uwagi: zaslugujq przede wszystkim referaty: M. 0 r z e c h o w s k i e g o, 
Koncepcja granic zachodnich w programie i dzialalnoSci Polskiej Partii Robotniczej 

i lewicy rewolucyjnej na emigracji, oraz B. S z er er, Polska Partia Robotnicza 

w Swietle sprawozdaTi i uchwal Komitetu Wojew6dzkiego PPR we Wroclawiu 
(1945-1947). Patrz PPR na Dolnym Slqsku, Wroc!aw 1962 (Sob6tka, 1962, nr 2a). 

52 „Rocznik Wroclawski", t. VI, 1962, s. 3-47. 

� A. K o w a I i k, Poczqtki Polskiej Partii Robotniczej na Dolnym Slq.sku 
w 1945 r. (Sob6tka, 1969, nr 3). Por. A. K o w a I i k, B. P a s  i er b, Kalendarium 
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Rezultat obchod6w 20 rocznicy powstania PPR w srodowisku nauko
wym Slqska jest spory, choc z pewnosciq nie wszystkie artykuly S'\ do
statecznie udokumentowane. Nie zmieni to jednak faktu, :i:e zagadnienia 
peperowskie wyszly na czolo problematyki badawczej nad Polskq Ludowq 
i dlugo jeszcze b�d'l skupiac uwag� historyk6w. W mniejszym stopniu 
reprezentowane Sq studia nad drugq partiq robotnicz'l - Polskq Partiq 
Socjalistycznq. Kilka lat temu rozpocz�li je i kontynuuj'l z powodzeniem 
B. Syzdek oraz J. Kantyka, i to w odniesieniu tak:i:e do Slqska oraz Za
gl�bia 54_ Ostatnio J. Kozik opracowal informator z dziej6w PPR i PPS 
w woj. slqsko-dqbrowskim 55_ Na Dolnym S!qsku historiq PPS zajiiJ si� 
ostatnio B. Pasierb i K. B. Janowski 56. Sq to dopiero poczqtki prac w tym 
zakresie. 

R6wnie:i: dzieje organizacji mlodzie:i:owych nie doczekaly si� gl�bszych 
studi6w. Szkice J. Kantyki czy A. Koniecznego traktowac nale:i:y jako 
wst�p do powa:i:niejszych prac nad histori'l ruchu mlodzie:i:owego 57_ To 
samo mo:i:na powiedziec o szkicu K. Przybysza zamieszczonym w „So
b6tce" poswi�conej 20-leciu PPR 58. 

Ciiigle w nielasce u historyk6w pozostajq trudne, ale zarazem wdzi�cz
ne badania naukowe nad historiq ruchu ludowego w Polsee Ludowej, 
kt6re zapoczqtkowane z du:i:ym powodzeniem przez J. Borkowskiego r,9 

powstania i dzialalno.§ci partii politycznych na Dolnym Slqsku w latach 1945-1948 
(tami:e, 1968, nr 4). 

54 B. S y z d e k, DzialalnoSC Polskiej Partii Socjalistycznej na G6rnym Slqsku 
i w Zaglebiu Dqb�owskim (luty 1945-styczeii 1947) (Studia i Materialy z Dziej6w 
S!�ska, t. VI, 1964, s. 57-137). 

55 J. K o z i k, PPR i PPS w woj. Slqsko-dqbrowskim tp Z. 1945-1948. Informator 
(Studia i Materialy z Dziej6w Wojew6dztwa KatoWickiego w Polsee Ludowej, 
t. IV, 1969, s. 110-167). 

56 B. Pas i erb, Poczqtki Polskiej Partii Socjalistycznej na Dolnym Slqsku 
(Sob6tka, 1966, nr 4); K. B. Jan o w s k i, Wsp6lpraca PPR i PPS Dolnego Slqska 
w okresie wybor6w do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. (Sob6tka, 1969, nr 4). 

57 J. K an t  y k a, Z problem6w ksztaltowania sie jednoSci dzialania PPR i PPS 
w woj. Slqsko-dqbrowskim w okresie Rzqdu Tymczasowego (Studia i Materialy 
z Dziej6w Wojew6dztwa Katowickiego w Polsee Ludowej, t. I, 1966}; t e n Z e, 
Niekt6re problemy rozwoju organizacyjnego oraz udzialu ZMW w :iyciu gospodar
czym i w dzialalnoSci kulturalno-oSwiatowej w woj. Slqsko-dqbrowskim (Studia 
i Materialy z Dziej6w SlQska, t. VI, 1964). Por. J. K an t  y k a, A. K o nie c z n Y, 

Operacja „Nadzieja". Kartki z dziej6w ZMW w woj. Slqsko-dqbrowskim, Katowice 
1963. 

58 K. P r  z y b y s z, Kilka uwag o dzialalno§ci ZMW na Dolnym Slqsku. w latach 
I945-48 (PPR na Dolnym S!qsku, Wroclaw 1962). 

59 Por. J. B o r  k o w s k i, Ksztaltowanie sie antymikolajczykowskiej opozycji 
w kierownictwie Polskiego Stronnictwa Ludowego 1946-1947 (Polska Ludowa. 
Materialy i Studia, t. I, 1962). 
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i R. Halab<, w skali kraju, tylko w niewielkim stopniu znalazly nasla
dowc6w w regionie S!qska 60_ 

Kolejn'( zach<,tq do podejmowania dalszych badait nad wsp6kzesnosciq 
byly obchody 20-lecia powrotu ziem zachodnich do Macierzy. W zwi'(zku 
z tq rocznic'( ukazalo si<, wiele publikacji oceniajqcych 20-letni dorotek 
takze w dziedzinie historii najnowszej. W Katowicach zorganizowano 
sesj<, poswi<,con'( dorobkowi woj. katowickiego w r6znych dziedzinach. 
·Materialy sesji byly publikowane w „Biuletynie Sl'(skiego Instytutu Nau
kowego" 61. Osrodek Opolski w ramach obchod6w 20-lecia PRL zorgani
zowal sesj<, poswi<,con'( Opolszczyznie w Polsee Ludowej, kt6rej bogate 
materialy zostaly opublikowane w „Kwartalniku Opolskim" w 1965 r. 62 
Srodowisko wroclawskie odnotowalo rocznic<, wyzwolenia Dolnego Sl'(ska 
specjalnym numerem „Sob6tki", w kt6rym zamieszczono m. in. artykuly 
M. Orzechowskiego, Klasa robotnicza Wroclawia - wczoraj i dzis, A. Ba
saka omawiajqcy problematyk<, dziej6w Polski Ludowej na lamach „Za
rania S!'(skiego" i „Kwartalnika Opolskiego" w minionym dwudziestole
ciu, K. Fiedora Dwa dwudziestolecia. Dolny Slqsk w ramach gospodarki 
niemieckiej i polskiej, Cz. Buczka Z badaii nad procesami adaptacji i in
tegracji spolecznej na wsi §lqskiej 63. 

Przejdzmy z kolei do om6wienia dorobku z zakresu problematyki 
gospodarczej Slqska. W naszym przegl'(dzie swiadomie pomijamy prace 
ekonomist6w, a koncentrujemy si<, nad dorobkiem historyk6w spoleczno
-gospodarczych. Na podstawie zebranej bibliografii Slqska do 1970 r. 
mozna stwierdzic, iz nie ma prawie takiej dziedziny zycia gospodarczego 
tej ziemi po 1945 r., kt6ra by nie byla przez badaczy zasygnalizowana. 
W pierwszym dziesi<,cioleciu dominowaly przede wszystkim rozprawy 
z zakresu osadnictwa rolnego. Warto tu odnotowac pr6by uj<,cia tego pro
blemu podejmowane przez R. Bertischa 64, nast"pnie gruntowne S. Bana
siaka 65, czy wreszcie kwestii osadnictwa wojskowego opracowane przez 

60 W. La c h, Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie i mieScie Opolu (1945-49) 

(Kwart . Opolski, 1966, nr 1). B. Pa s i er b, Powstanie i poczq.tki dzialalnoSci Stron

nictwa Ludowego na Dolnym Slqsku (kwiecieii-sierpieii 1945) (Sob6tka, 1968, nr 3). 
61 Rozw6j Zycia politycznego w woj. Slqsko-dq.browskim w latach 1945-1947, 

do druku przygotowal J. Chlebowczyk (Biuletyn, nr 53, 1965) . 
02 „Kwart. Opolski", 1965, nr 1. 
63 „Sob6tka", 1965, nr la. 
6" R. Ber t i s c h, Materialy do dziej6w organizacji osadnictwa wiejskiego na 

Dolnym Slqsku w latach 1945-1946 (Sob6tka, 1956); t e n Z e, Osadnictwo chlop6w 

reemigrant6w na Slq.sku w latach 1946-1948 (Kwart. Opolski, 1956 , nr 4). 
65 S. Ba n a s i a k, Osadnictwo rolne w woj. Slqsko-dq.browskim w latach 

1945-1947 (Studia i Mater ialy z Dziej6 w Shtska, pod redakcjc1 J. W. Golf;biowskie
go i H. Recho wicza, t. VI, 1964, s. 138-182). 
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L. Stysia 66. Sporo napisano o rolnictwie zar6wno w poszczeg6lnych po
wiatach, jak i okr�gach 8lqska. Na uwag� zaslugujq przykladowo prace 
J. Popkiewicza 67, W. Lacha 68, K. Fiedora 69, poswi�cone dolnoslqskiemu 
rolnictwu, czy tez J. Poleszuka 10, R. Galeckiego 71, J. Cichonia 72, M. So
leckiego 73 i wreszcie J. W. Gol�biowskiego - rolnictwu opolskiemu 74. 

W tym samym czasie ukazaly si� takze opracowania og61ne wspom
nianej problematyki. N alezy do nich informator o stanie rolnictwa na 
Opolszczyznie 75 oraz Gl6wne zadania rolnictwa dolnoslqskiego w 1963 r.76 
W „Studiach 8lqskich" pojawily si� artykuly traktujqce o rolnictwie 
w poszczeg6lnych powiatach, jak przykladowo R. Weinera i S. Barqcz 77, 
oraz rozprawy J. G6ralczyka zamieszczone w oddzielnych publikacjach 78. 

W latach nast�pnych krqg badaczy zajmujqcych si� problematykq gos
podarczq coraz bardziej si� rozszerza. Coraz wi�cej ukazalo si� rozpraw 
pojedynczych autor6w bqdz tez studi6w zbiorowych 79. Na uwag� zaslu� 
guje monografia J. Kokota poswi�cona przemianom gospodarczym 8lqska 
w latach 1945-1955 so. Jest to studium obrazujqce rol� tej ziemi w ra
mach kapitalistycznego paristwa niemieckiego i jej znaczenie w gospo-

66 Patrz „Sob6tka", 1962, nr 2a, s. 109-124; tami:e, 1963, s. 460-471; tamZe, 
1965, s. 401-409. 

fl1 J. Pop k i e w i c z, Sp6ldzielczo§C produkcyjna na przelomie, Wroclaw 1959. 
68 W. La ch, Rolnictwo Dolnego Slqska, Warszawa 1965. 
69 K. F i e d o r, Dwa dwudziestolecia. Dolny Slqsk w ramach gospodarki nie

mieckiej i polskiej (Sob6tka, 1965, nr la). 
70 J. Po 1 e s  z u  k, Potrzeby rolnictwa na Opolszczy.inie (Nowe Rolnictwo, 1957, 

nr 23/24, s. 79-83). 
71 R. G a l e c k  i, Tendencje rozwojowe poda:iy, produkcji rolnej w wojew6dz

twie opolskim {Materialy i. Studia Opolskie, Opole 1963). 
72 J. Ci c h o 11., Osadnictwo rolne na Opolszczyinie w latach 1945-1950 (Kwart. 

Opolski, 1967, nr 1, s. 47-67). 
73 M. S o  1 e c k  i, Rolnictwo opolskie na tle rolnictwa Polski, Opole 1965. 
74 J. W. Go 1 �bi o w s k i, Osadnictwo rolne na Opolszczyinie (Materialy i Stu-

dia z Najnowszej Historii Polski, t. II, 1965, s. 29-58). 
75 Rolnictwo na Slq.sku Opolskim dawniej i dzi§, Opole 1961. 
76 Wroclaw 1963. 
n „Studia Slqskie", Seria Nowa, t. II, 1959, s. 361-397; tami:e, t. VII, s. 211-

269; tam.ie, t. VIII, 1964, s. 93-129. 
78 J. G 6 r a 1 c z y k, Kierunki rozwoju rolnictwa w powiecie grotkowskim. Ma

terialy na sesjf; popularnonaukowq., cz. 2, Opole 1968; t e n Z e, Rolnictwo woje
w6dztwa opolskiego, Warszawa 1967. 

79 Patrz S. O. Pop i o l e k, Pi�tna§cie lat Slq.ska Opols7"iego w Polsee Ludowej 
(Komunikaty Instytutu Slqskiego, nr 36, Opale 1959); J. Pop k i e w i c z, Sytuacja 
Opolszczyzny przed wojnq. i obecnie, Opale 1960; Monografia gospodarcza woje

w6dztwa opolskiego, pod red. J. Popkiewicza, ;r;::atowice 1966; Wojew6dztwo kato

wickie w Polsee Ludowej, Katowice 1968. 
so J. K o k o  t, Przemiany gospodarcze na Slqsku, w latach 1945-1955, Opole 

1966. 
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darce paristwa socjalistycznego po 1945 r. W „Studiach Sh1skich" oglosili 
swe prace poswi�cone r6znym dziedzinom :i:ycia gospodarczego S. Barqcz, 
M. Kurowska, N. Slopecki, K. Blahut, B. Olszewski, J. Balaryn 81. 

W latach szescdziesiqtych stan ten jeszcze bardziej si� nasilit Ukaza
ly si� monografie G6rnoslqskiego Okr�gu Przemyslowego, prace traktu
j-.ce o przemianach ludnosciowych 82 lub ujmuj-.cych og6lnie problema
tyk� gospodarczq S!qska i poszczeg6lnych region6w. Do nich przykladowo 
nalez11 rozprawy J. Czupiala 83, zbiorowe wydawnictwo poswi�cone Opol
szczyznie 84, prace J. Popkiewicza ss, N. Napieraly 86, W. Staszewskiego 87, 
czy wreszcie praca zbiorowa o rolnictwie opolskim 88 oraz rozprawy K. Je
zowskiego 89 i H. Roli oo. Rok 1969 byl pod tym wzgl�dem szczeg6lnie 
plodny. Pojawilo si� szereg nowych artykul6w i opracowari poszerzaj11-
cych nasz11 wiedz� z zakresu gospodarczo-spolecznego S!11ska. S11 to prze
de wszystkim prace poswi�cone przemyslowi 91. 

81 „Studia Sla,skie", Seria Nowa, t. III, V, VI, VII, VIII. 
s2 M. G r a b  a n  i a, G6rn0Slq.ski Okr,:_g Przemyslowy. Liezby, fakty, problemy, 

Katowice 1964. Patrz r6wniei szersze om6wienie problematyki gospodarczej G6r
ne.go Sla.ska: N. K o l o m e j ·c z y k, Stan i potrzeby bada,i nad historiq G6rnego 
Slq.ska w lataeh 1945-1965 (Regionalne badania naukowe, praea zbiorawa, Kata
wice 1969). Z innych autar6w naleiy wymieniC: Z. C zy.Ze w s ka., Problemy roz
woju spoleczno-gospodarczego ziem zachodnich i p6lnocnych ze szczeg6lnym uwzgl,:_
dnieniem regionu Slqsktego, Warszawa 1961; t a i, Perspektywy rozwoju woje
w6dztwa opolskiego w Swietle istniejq.cych bada'li naukowych, Opole 1961; t a Z, 
Zagadnienie demograficzne w rozwoju Slqska Opolskiego (Prablemy Ekonamiczne, 
1962, nr 1, s. 68-83); S. G a  1 a c h  a w s k i, Zagadnienia demograficzne Opolszczy
zny, Opale 1961; J. B u z i e I1 s k i, Miejsce Slqska Opolskiego w Polsee Ludowej, 
Opale 1961; Cz. B u c z e k, Z bada'li nad proeesami adaptacji i integracji spolecznej 
wsi dolnoSlqskiej (Sab6tka, 1965, nr la); M. P i a s e c  k a, Dolny Slq.sk, dawniej 
i dzis (Roczniki Ziem Zachodnieh i P6lnocnych, 1965, s. 143-152). 

83 J. C z u  p i  a l, Lokalizacja i rozw6j przemyslu eelulozowo-papierniczego na 
Slqsku w wojew6dztwie wroclawskim i opolskim, Opale 1964. 

M Opolszczyzna. Dorobek i zamierzenia, praca zbiarowa, Opale 1965. 
ss J. P o p  k i e w i c z, Rola wojew6dztwa opolskiego w gospodaree narodowej, 

Opole 1965. 
86 M. N a p i e r  a l a, Problemy rozwoju przemyslu maszynowego na Dolnym 

Slqsku (Przeglqd Zachodni, 1962, nr 2, s. 317 i n.). 
87 W. s t a s z e w s k i, DolnoSlqskie Zagl,:_bie Miedziowe (Przeglqd Zachadni, 

1960, nr 6). 
88 z bada'li nad zjawiskami agrarnymi w wojew6dztwie opolskim, pod red. 

J. G6ralczyka, Opale 1968. 
89 K. J e  Z o w s k i, Badania nad rozwojem przemyslu w wojew6dztwie opolskim, 

Opole 1967. 
oo H. R o 1 a, Przemysl hutniczy w wojew6dztwie Slqsko-dqbrowskim w drugim 

roku odbudowy (1946) (Studia i Materialy z Dziej6w Wajew6dztwa Kat�wickiego 
w Polsee Ludowej, t. II, Katawice 1968, s. 107-150). 

91 Rozw6j spoleczno-gospodarczy rybnickiego okr,:_gu przemyslowego w latach 
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Na uwag„ zaslugujq takze regionalne studia nad poszczeg6Jnymi za
kladami przemyslowymi. Charakterystyczny dla dorobku w dziedzinie 
historii gospodarczej S!qska jest brak zr6dlowych opracowan dotyczqcych 
zniszczen, uruchamiania przemyslu, a takze gl„bszych studi6w nad pla
nami gospodarczymi, zar6wno 3-Jetnim, jak i 6-letnim. Dotychczasowe 
opracowania majq w tym zakresie w wi<,kszosci charakter powierzcho
wny. Wyplywa to z niedostatecznie wykorzystanej bazy archiwalnej, 
kt6ra - naszym zdaniem - zbyt wolno jeszcze jest udost<,pniana ba
daczom. 

25-Jecie powrotu S!qska do Macierzy historycy s]qscy uczcili szere
giem nowych opracowan dotyczqcych dziej6w tej ziemi. Sq to prace za
r6wno z zakresu historii politycznej, jak i problematyki gospodarczej. 
Opolszczyzna moze poszczycic si" monografiami tak pojedynczych miast, 
jak i calego wojew6dztwa 92• To samo mozna powiedziec i o woj. kato
wickim oraz wroclawskim. Pojawily si<, pierwsze gruntowniejsze prnce 
nad dziejami ruchu Judowego i organizacji mlodziezowych. Panstwowe 
Wydawnictwo Naukowe przystqpilo do wydawania w serii Biblioteki 
Wiedzy o Polsee Ludowej szeregu pozycji poswi<,conych poszczeg6lnym 
wojew6dztwom. Jednq z pierwszych jest zbiorowa praca dotyczqca woje
w6dztwa wroclawskiego 93. Dia nas, mieszkanc6w Dolnego 8]qska, wazne 
Sq takze pozycje wydane z tej okazji przez Ossolineum. To zasluzone dla 
kultury og6lnopolskiej i s]qskiej Wydawnictwo przygotowalo wiele cen
nych monografii. Na szczeg6lnq uwag„ zaslugujq: B. Dolaty o wyzwo-

1960-1968, Katowice 1969; Problemy rozmieszczenia przemyslu. w wojew6dztwie 

katawickim, Katowice 1968; Przemysl Dolnego Slqska, Warszawa 1969; Rozw6j 

spoleczno-gospodarczy opolskiego okn:gu przemyslowego w latach 1960-1968, Opole 

1969; Rozw6j spoleczno-gospodarczy bielskiego okregu przemyslowego w latach 

1960-1968, Katowice 1969; Rozw6j spoleczno-gospodarczy g6rn0Slqskiego okregu. 

przemyslowego w latach 1960-1968, Katowice 1969; K r  o s z e 1, Wybrane materialy 

do charakterystyki rozwaju spoleczno-gospodarczego Opolszczyzny w XXV-lecie 

PRL, Opole 1969; J. B i a t o w q s, M. M a c h n i c k i, Leksykon przemyslu. Dolnego 

Slqska w latach 1965-1969, Wroclaw 1969; Z. Te m p s k i, WToclawski o§rodek 

przemyslowy, Wroclaw 1969; t e n Z e, Perspektywy Tozwoju. Dolnego Slqska w la

tach 1969-1985, Wroclaw 1969; Rozw6j spoleczno-gospodarczy legnicko-glogowskie

go okrt:gu przemyslowego w latach 1960-1968, red. K. R u  s i n  e k, Wroclaw 1969; 

Rozw6j spoleczno-gospodarczy turoszowskiego okrt:gu przemyslowego w latach 

1960-1968, red. K. Rusinek, Wroclaw 1969; Rozw6j spoleczno-gospodarczy wroclaw

skiego okrt:gu przemyslowego w latach 1960-1968, red. S. Matkus, Wroclaw 1969. 

9'l J. B u z ins k i, Opolskie. Rozw6j wojew6dztwa w Polsee Ludowej, Warszawa 

1970; Miasto Nysa. Szkice monograficzne, red. J. Kreszel, S. Popiotek, Wroclaw 1970; 

L. S t  r a s  z e w i c z, Slqsk Opolski. Zarys geografii gospodarczej, wyd. 2, Katowice 

1970; Ziemia strzelecka. Szkice monograficzne, red. J. KE:sicka, Wroctaw 1970. 

1l3 Wroclawskie. Rozw6j wojew6dztwa w Polsee Ludowej, praca zbiorowa, War

szawa 1970. 
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leniu Dolnego Sl,iska 94, Dolny Slqsk w Polsee Ludowej 95, ksi�gi z okazji 
25-lecia wroclawskich szk6l wyzszych 96, czy wreszcie kolejny numer 
,,Sl,iskiego Kwartalnika Historycznego Sob6tka" 97• Znajduj,i si� tu m. in. 
nast�puj,ice artykuly: M. Sodela o ksztaltowaniu si� organ6w sluzby 
bezpieczenstwa publicznego na Dolnym Sl,isku w 1945 r.; H. Przytockiej 
omawiaj,icy pierwsze lata Klodzka w Polsee Ludowej; R. Malkowskiego 
o pocz,itkach wladzy ludowej i polskiego osadnictwa w L,idku-Zdroju; 
B. Potyraly o ksztaltowaniu si� kadry nauczycielskiej lice6w og6lno
ksztak,icychi na Dolnym Sl,isku czy K. Fiedora o rozwoju rolnictwa 
na tych ziemiach w latach 1945�1970. W tym samym roku pojawily 
si� dalsze publikacje z zakresu rozwoju gospodarczego poszczeg6lnych 
region6w dolnosl<1skich. S,i to pozycje dotycz,ice m. in. miasta Wal
brzycha 98 i regionu walbrzyskiego 99. 

Dokonany tu sil,i rzeczy pobiezny przegl<1d dorobku naukowego sro
dowisk slqskich w zakresie problematyki historii Polski Ludowej tych 
region6w sklania do kilku wniosk6w i og6lnych refleksji. Jedno wydaje 
si� nie ulegac Wqtpliwosci, ze sqd prof. K. Popiolka z 1957 r. odnosz<1cy 
si,: do historiografii Polski Ludowej na Sl<1sku, iz „okres dziej6w Sl<1ska 
w Polsee Ludowej - to dziedzina, w kt6rej bodaj wszystko jest dopiero 
do zrobienia", stracil wiele z aktualnosci 100. W ciqgu minionego okresu 
zrobiono duZo, eo nie znaczy, Ze wszystko zrobiono dobrze, Ze nie ma juZ 

znak6w zapytania czy wr�cz bialych plam w badaniach dziej6w Polski 
Ludowej na Sl<1sku. 

1. Pierwszy wniosek, jaki mozna sformulowac, dotyczy bazy dla ba
dan historii wsp6kzesnej. Mamy dzis w osrodkach slqskich przede wszyst
kim zespoly ludzkie rozumiej<1ce potrzeb,: badan nad wsp6lczesnosci<1. 
Kr<1g tych ludzi stale si,: poszerza o nowych specjalist6w z tej dziedziny. 
Historia Polski Ludowej wyszla juz z osrodk6w· miast wojew6dzkich 
i dotarla do tzw. terenu. Istniej<1 i rozwijaj,i si,: towarzystwa regionalne. 
Uwzgl�dniaj<1c ich ambicje, a takze mozliwosci badawcze, mozna s<1dzic, 
ze taki stan wplynie korzystnie na dalszy rozw6j zar6wno badan, jak 
i popularyzacji historii najnowszej. 

!v. B. D o 1 a t a, Wyzwolenie Dolnego Slqska w 1945 r., Wroclaw 1970. 
95 Dolny Slqsk w Polsee Ludowe;, pod red. W. Bielowicza, Wroclaw 1970. 
96 Ksil:ga XXV-lecia Politechniki Wroclawskie;, 1945-1970, pod red. T. Bro

niewskiego i A. Cybulskiego, Wroclaw 1970; Uniwersytet Wroclawski w latach 

1945-1970. Ksiega ;ubileuszowa, pod red. W. Floryana, Wroclaw 1970. 
'R 11

Sob6tka", 1970, nr 3. 
98 Walbrzych. Historia, wsp6lczesnoSC, perspektywy, pod red. K. KrzyZag6r

skiego, Wroclaw 1970. 
99 Rozw6j spoleczno-gospodarczy walbrzyskiego okr�gu przemyslowego w latach 

1960-1968, red. K. Rusinek, Wroclaw 1970. 
100 K. Pop i o 1 e k, Stan badair. na.d historiq Slqska (Zaranie Slqskie, 1957, z. 1/2, 

s. 60). 
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2. Dzis nie istnieje juz obawa, czy problemy wsp6lczesnosci znajd,i 
wsr6d historyk6w zrozumienie. Nalezy - naszym zdaniem - dolozyc 
wszelkich staraii, aby to, eo si� w tym zakresie robi, bylo czynione grun
townie. Moze bowiem zdarzyc si�, iz w tej powodzi rozpraw ukazywac 
si� b�d,i popierane przez lokalne wladze terenowe prace malowartosciowe 

i niewiele wnosz,ice do og6lnego dorobku wiedzy o Sl,isku. Obnizaj,i one 
rang� badaii nad wsp6lczesnosci,i. Konkretne propozycje w tym kierunku 
wyszly ze strony Sl,iskiego Instytutu Naukowego w Katowicach w 1965 r., 
kt6ry wzi,il za przedmiot swych rozwazaii problemy metodologii dziej6w 
Polski Ludowej w regionie Sl,iska 101. M6wiono o tych sprawach takze 
na og6lnopolskim sympozjum w Gizycku 102. Z duz,i trosk,i o przyszlosc 
badaii nad histori,i Polski ·Ludowej zabierano glos na Zjezdzie Historyk6w 
w 1964 r. 

3. Dotychczasowy dorobek w zakresie problematyki Polski Ludowej 
na Sl,isku nie moze przyslonic faktu, ze badania te przebiegaly jednak 
zywiolowo, a pr6by ich koordynacji, jakie podj�ly Katowice 103, nale
zaloby upowszechnic w innych rejonach i obj,ic nimi caly Sl,isk. Nie
r6wnomiernosc podejmowanych badaii spowodowana r6znymi wzgl�dami 
jest faktem, kt6ry nalezaloby systematycznie korygowac i d,izyc do inte
gracji w tej dziedzinie. 

Dorobek sl,iskich osrodk6w historycznych nad dziejami swego regionu 
w Polsee Ludowej nie znalazl w naszym uj�ciu pelnego odbicia. Nie bylo 
to tez zamiarem autor6w, kt6rzy pragn�li przede wszystkim wskazac 
na zadania, jakie stoj,i przed historykami Sl,iska w blizszej i dalszej 
przyszlosci. 

STAND DER FORSCHUNG OBER DAS VIERTELJAHRHUNDERT DER 

VOLKSREPUBLIK POLE..'! UND FORSCHUNGSPOSTULATE. 

Der Artikel stellt die Errungenschaften der schlesischen Historiographie im 
Bereich der Geschichte Volkspolens in den Jahren 1945-1970· dar. Die Verfasser 

teilen das vergangene Vierteljahrhundert in drei Abschnitte: in den Jahren 1945-
1948, als die Tendenz zur Verbreitung in ,der Gesellschaft der Traditionen des 

Polentums Schlesiens dominierte, stützten sich die Arbeiten vor allem auf die 
deutsche Literatur und teilweise auf Quellen; in den Jahren 1949-56 sind trotz der 

negativen Auswirkungen des Schematismus auf die Forschungen über die Gegen

wart zahlreiche interessante und wertvolle Arbeiten entstanden; der dritte Zeit-

101 Sesja naukowa w WiSle 20-21 IX 1965 (Biuletyn Slqskiego Instytutu w Ka

towicach, nr 63, 1966). 
102 Badania regianalne nad dziejami Polski Ludawej. Materialy Og6lnopolskiega 

seminarium naukawego w Gi:Zycku (27-28 VI 1966), Olsztyn 1967. 

103 H. Re c h  o w i c z, Uwagi na temat daSwiadczeri., metady i paj,:cia badari. 

regianalnych (Sesja ... w WiSle ... , s. 62 i n.). 
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abschnitt, nach 1956, bedeutet einen neuen und wesentlichen Wendepunkt für die 

Forschung über Volkspolen in Schlesien. Die Forschungen werden vor allem in 

drei Zentren geführt: in Wroclaw, Katowice und Opole, wobei das Wroclawer 

Zentrum das älteste ist. Anhand von örtlichen archivalischen Quellen und der 

Presse wurden die Forschungen in Wroclaw bereits 1953 aufgenommen, doch bald 

hatte das Schlesische Institut in Katowice und seine Mitarbeiter eine führende 

Stellung eingenommen. Am spätesten wurden die Forschungen über Volkspolen in 

Opole begonnen. Neben den drei wichtigsten Zentren hatten sich mit dieser 

Problematik auch regionale Forschungsanstalten beschäftigt. Bis 1970 erschien eine 

beträchtliche Anzahl geschichtlicher Beiträge, die allen Gebieten des politischen, 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in Schlesien nach 1945 gewidmet 

sind. 




