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Sob6tka 1971 1 

MATERIALY SESJI ZORGANIZOWANEJ PRZEZ WROCLAWSKIE TOWARZYSTWO MILOS
NIKOW HISTORII I KURATORIUM OKRE;GU SZKOLNEGO WROCLAWSKIEGO DLA NAU
CZYCIELI W CWIERCWIECZE ROZPOCZE;CIA WYKLADOW NA POLSKIM UNIWERSYTECIE 

0 T w A 

WE WROCLAWIU 

WROCLAW, DNIA 28 X 1970 

R C I E 0 B R 

ROMAN HECK 

0 WSPÖLPRACF, HISTORYKÖW DOLNOSL,\SKICH 
(Zagajenie) 

A D 

Otwierajqc w imieniu organizator6w naszego dzisiejszego spotkania, 
Wroclawskiego Towarzystwa Milosnik6w Historii i Kuratorium Okr�gu 
Szkolnego Wroclawskiego, Sesj� Naukowq „25 lat Polski Ludowej na 
Dolnym Slqsku", witam wszystkich gosci, kt6rzy na niq przybyli, repre
zentant6w wladz politycznych, panstwowych i oswiatowych oraz insty
tucji kulturalnych miasta Wroclawia i wojew6dztwa wrodawskiego, 
wszystkich historyk6w tu zebranych, nauczycieli szk6l srednich i pra
cownik6w Uniwersytetu. 

Sesja nasza ma charakter specjalny. Sluzy uczczeniu przez historyk6w 
Dolnego Slqska 25-lecia Polski Ludowej na tej ziemi. Przyst�pujqc do 
projektowania naszej iml;'rezy zastanawialismy si� nad charakterem, 
kt6ry powinnismy jej nadac, i doszlismy do wniosku, ze winno to byc 
wielkie spotkanie robocze historyk6w dolnosl>1skich, tych, co ucz>1 historii 
w szkolach, i tych, co zajmuj'I si� praeq naukowq. Gdy caly nar6d czci 
25-lecie powrotu ziem zachodnich i p6lnocnych do Macierzy czynami 
produkcyjnymi i wyt�zon>1 pracq, aby budowac coraz pi�kniejszq i bo
gatszq, polskq, socjalistycznq przyszlosc tych ziem, chcemy i my wlqczyc 
si� do tego wysilku i jeszcze lepiej, jeszcze wydajniej i pozyteczniej 
pracowaC na tym odcinku, kt6ry nam powierzono. , 

Obecn>1 sesj�, kt6r>1 czcimy 25-letni trud i sukcesy spoleczenstwa 
Dolnego Slqska, poswi�camy przeto naszym zadaniom, traktujemy i'I jako 
wzajemn>1 konsultacj� i wzajemnq pomoc w biezqcej i przyszlej pracy. 
St>1d tez referaty m6wi>1 o zadaniach spolecznych historyk6w na ziemiach 
zachodnich, o wsp6lpracy mi�dzy Uniwersytetem a szkolnictwem, wresz-

1 - Sob6tka 1/71 



2 Roman Heck 

cie informujq o literaturze na temat historii Slqska w Polsee Ludowej, 
slu:i:qc w tym wzgl�dzie nauczycielom potrzebn'l i po:i:qdanq pomocq. 

Nie omawia�y tu historycznego dorobku PRL na Dolnym Sll}sku, 
aby nie powtarzac rzeczy juz dokonanych. Podsumowanie tego dorobku 
przeprowadzono ostatnio na sesji urzqdzonej wiosnq bie:i:qcego roku przez 
Komitet Wojew6dzki PZPR i Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Wroclawskiego. Nie chcemy te:i: podsumowywac dorobku naukowego 
wroclawskiego osrodka historycznego, podsumowar'i bowiem tego rodzaju 
bylo juz kilka, a najnowsze z nich uka:i:e si� wkr6tce w ramach jubileu
szowego wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego. 

Drodzy Koledzy. Historia jest t'l dziedzin'l wiedzy, kt6ra ksztaltuje 
jak najbardziej aktywnie patriotyzm i swiadomosc politycznq cz!owieka. 
Na nas, historykach, nauczycielach szkolnych i uniwersyteckich, bada
czach i popularyzatorach, ciq:i:y szczeg6lna odpowiedzialnosc za ukierun
kowanie ideologiczne spo!eczer'istwa, a zwlaszcza ukierunkowanie mlo
dzie:i:y, tych, eo przejmq po naszych pokoleniach w swe r�ce przyszlosc 
naszej Ojczyzny. Nigdzie ta odpowiedzialnosc nie jest tak wyrazna, jak 
tu, na tych ziemiach, kt6re przywr6ci!a narodowi Polska Ludowa i jej 
koncepcja politycznego sojuszu ze Zwiqzkiem Radzieckim. Nigdzie rola 
historyka nie jest tak wielka, jak tu, gdzie swiadoma dzialalnosc wycho
wawcza, polityczna i propagandowa przyczyni!a si� do przy,spieszenia 
i pogl�bienia proces6w integracji spolecznej, o kt6rych m6wil niedawno 
jeden z m�:i:6w stanu: ,,Spolecznosc ziem zachodnich i p61nocnych po
wsta!a z Polak6w dawno tu zamieszka!ych, z osiedler'ic6w ze wszystkich 
s'tron kraju i repatriant6w, stopi!a si� w ciqgu ubieglego, cwiercwiecza 
w jednq monolityczm1 calosc, o:i:ywionq duchem patriotyzmu, dumq 
z osi'lgni�c i gotowosciq do nowych wysilk6w" 1. 

Jesli my, historycy dolnoslqscy, mamy pewien istotny udzial w tym 
wielkim procesie integracyjnym i w wyrobieniu ducha obywatelskiego 
wsr6d spoleczeiistwa Dolnego Sl,iska, to tym, cosmy dotychczas zdzialali, 
zadowolic si� nie mo:i:emy. Istnieje szereg zadar'i w procesie oddzialywa
nia na spo_leczer'istwo wciq:i: aktualnych i pierwszoplanowych. Naszym 
szczeg6lnym, ciqgle aktualnym zadaniem jest wi�c wyrabianie w mlo
dych pokoleniach, kt6re ksztalcimy, patriotycznego, socjalistycznego za
angaZowania w rozw6j naszego kraju, w rozw6j i urnacnianie jednoSci 

calego naszego obozu politycznego socjalistycznych panstw Uk!adu War
szawskiego, stanowiqcego najbardziej istotnq gwarancj� naszego niepod
leglego bytu w obecnych, najbardziej dla narodu korzystnych granicach 
par'istwowych. Naszym zadaniem jest te:i: rozbudzanie wsr6d spoleczer'i-

1 W. Gomulka, Powr6t na Ziemie Piastowskie najwif;kszym zwyci�stwem 

Polski. Przem6wienie wygloszone we Wroclawiu 9 maja 1970 r., Warszawa 1970, s. 28. 
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stwa, a w szczeg6lnosci wsr6d mlodziezy, przywi&zania i milosci do pi"k
nej Ziemi Dolnosl&skiej, kt6ra t"tni po wiekach znowu bujnym polskim 
zyciem gospodarczym i kulturalnym. 

Mamy tu wielki skarb, naszii mlodziez, eo przypomnial nam przed 
kilku miesi&cami towarzysz Wieslaw: ,,Najcenniejszy kapital, jaki posia
damy na tych ziemiach, to mlode pokolenie Polak6w, kt6rzy tutaj si" 
urodzili, wychowali i obecnie szerok& fal& wchodzii w zycie" 2• Niew&t
pliwie w pewnym stopniu od nas zalezy to, jak ten kapital wyzyskamy. 
Dbajmy na naszym odcinku o wlasciwy rozw6j etyczny, patriotyczny, 
ideologiczny mlodziezy, aby miala zapal i wytrwalosc w pomnai:aniu 
dorobku tych, eo o ziemie zachodnie walczyli, i tych, eo je w pionier
skim trudzie odbudowywali. 

Naszym wci&z aktualnym zadaniem jest pokazywanie Dolnosl&zakom 
i spoleczenstwu calego kraju wielkiego historycznego znaczenia oparcia 
granicy Polski na Odrze i Nysie, o kt6rym m6wil przed laty tak pla
stycznie uczony i polityk, pierwszy rektor Uniwersytetu Wroclawskiego, 
prof. dr S. Kulczynski: ,,Polska Ludowa jest pierwsz& od lat 600 Polsk&, 
kt6ra pod narodow& wladz& polityczn& skupila i zjednoczyla calosc etno
graficznego terytorium narodowego. Polsee Ludowej przypada w udziale 
zaszczytna zasluga zlikwidowania nie tylko rozbior6w dokonanych 
u schylku XVIII wieku, ale i rozbior6w, i rabunk6w dokonanych przed 
szescioma wiekami na organizmie Polski Piastowskiej. Donioslosc tego 
dziela mozna ocenic tylko z perspektywy historycznej. Polska szlachecka 
w okresie jagiellonskim zdolala skupic i utrzymac w swoich granicach 
zaledwie dwie trzecie terytorium i dwie trzecie ludnosci polskiej, pozo
stawiaj&c ca!& pozostal&, w budowie kultury narodowej niezwykle zaslu
zon&, reszt" na lup obcych najezdzc6w" 3• 

Szanowni Koledzy Historycy, zebralismy si" dzis w murach Uniwer
sytetu Wroclawskiego, kuzni nowej polskiej inteligencji Dolnego Sl&ska. 
Wi"kszosc nas ukonczyla studia w tej Uczelni, kt6ra obrosla juz w nowe 
polskie tradycje i kt6ra w najblizszym czasie obchodzic b"dzie 25-lecie 
swego istnienia. Niechaj nasza sesja przyczyni si" da dalszego zaciesnie
nia wi"zi mi"dzy historykami nauczycielami a osrodkiem uniwersytec
kim, mi"dzy szkolnictwem a Wroclawskim Towarzystwem Milosnik6w 
Historii i Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wroclawskiego. Niech 
przyczyni si,a do tego, abysmy mogli wsp6lnie wykonywac dalej w coraz 
bardziej doskonaly spos6b naszii wazn& spolecznie i politycznie prac,a. 

Kolejno zabral glos wicekurator dr F. Szafranski. 

2 TamZe. 

3 10 lat, Wroclaw 1955, s. 148. 



4 Franciszek Szafrallski 

FRANCISZEK SZAFRANSKI 

POWITANIE UCZESTNIKÖW SESJI 

Dzisiejsza sesja zorganizowana przez Towarzystwo Milosnik6w Hi
storii w porozumieniu i przy poparciu Kuratorium szkolnego jest dla 
dolnosh1skiego szkolnictwa waznym elementem w ca!ym cyklu r6znego 
rodzaju uroczystosci z okazji 25-lecia powrotu ziem zachodnich i p6!noc
nych do Macierzy - od pot�znych manifestacji, takich jak majowa na 
Stadionie Olimpijskim, poprzez lokalne mniejsze i wi�ksze rocznicowe 
obchody, konczqc na dzisiejszej sesji naukowej, na kt6r'l obok pracow
nik6w nauki pozwolilismy sobie poprosic nauczycieli historii i wycho
wania obywatelskiego z ca!ego okr�gu wroc!awskiego. 

Mam nadziej�, ze tematyka sesji realizowana poprzez referaty i dy
skusj� pomoze wszystkim Kolezankom i Kolegom w pracy zawodowej, 
wskazujqc kierunki i dotychczasowy dorobek nauk historycznych wro
c!awskiego srodowiska naukowego. Nie jestem powolany ani upowaz
niony do oceny tego dorobku, ale z wlasnego punktu widzenia oraz opinii 
koleg6w i kolezanek wyrazanej w dyskusjach i rozmowach wiem, ze 
dorobek ten jest duzy i ma doniosle znaczenie w integracji dolnoslq
skiego spoleczenstwa. Odslonil on przeciez zapomniane niekiedy dzieje 
Slqska oderwanego od Polski na wiele setek lat. Ukazal jego rozw6j 
gospodarczy, spoleczny, kulturalny, a co najwazniejsze, jego duchowq 
wi�z z Macierzq w ciqgu calej kilkuwiekowej niewoli. 

Sqdz�, ze dzisiejsza sesja jest dla nas wszystkich tu zebranych pew
nym zamkni�tym etapem naszej wsp6lnej dzialalnosci propagujqcej wy

niki sl'lskoznawczych badan naukowych wsr6d calego spoleczenstwa. 
Dzis smialo mozemy stwierdzic, ze nie ma podstawy do wyodr�bniania 
ziem p61nocnych i zachodnich czy - jak si� dawniej okreslalo - Ziem 
Odzyskanych, ze istnieje jednolity kraj, Polska i jedno zintegrowane 
spoleczenstwo. Nie przestaje byc mimo to potrzebna g!�boka znajomosc 
regionu. Podkreslajqc donioslq rol� dzisiejszej sesji, chcia!bym skorzy
stac z tego, ze jestem przy g!osie, i serdecznie podzi�kowac Towarzystwu 
Milosnik6w Historii za jej przygotowanie. Szczeg6lnie gorqco dzi�kuj� 
prof. R. Heckowi, kt6ry wiele czasu poswi�cil, aby szybko i sprawnie 
doprowadzic do realizacji tego przedsi�wzi�cia. Dzi�kuj� r6wniez gorqco 
pani prof. E. Maleczynskiej, doc. M. Orzechowskiemu, doc. K. Fiedo
rowi oraz drowi B. Pasierbowi za przygotowanie referat6w, kt6re dzis 
zostanq wygloszone, a kt6re niewqtpliwie b�d'l nam pomocne w naszej 
codziennej pracy zawodowej. 

Po wystqpieniu kuratora prof. R. Heck odczytal list Rektora Uniwer

sytetu Wroclawskiego, prof. W. Berutowicza, z podzi�kowaniami za zor

ganizowanie sesji oraz zyczeniami owocnych obrad. 
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EWA MALECZYNSKA 

CWIERC WIEKU TRADYCJI I DALSZE FORMY WSPOLPRACY 

UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO I SZKOLY 

Pozwalam sobie rzueic na poez&tku garsc wspomnien. Uniwersytet 
Wroclawski zaez&l wsp6lpraeowac z nauezycielstwem i szkolq wezesniej, 
ni:i: rozpoez&l wyklady dla mlodzie:i:y studenckiej, ezyli ni:i: zaez&l 
praeowac sam jako uezelnia. Z iniejatywy kuratora D�bskiego w dniaeh 
26 X-2 XI 1945 r. odbyl si� we Wroclawiu pierwszy kurs sl&skoznawezy, 
przeznaezony dla wizytator6w i inspektor6w szkolnyeh, a prowadzony 
przez prof. E. Wrzoska, prof. W. Stysia i dr E. Maleezynskq. Praeowniey 
naukowi, kt6r�y dot&d nie byli sl&skoznaweami, poezuli si� w obowü1zku 
przekazania zwierzehnosei szkolnej wiedzy o „odzyskanym domu" na 
tyle oezywiseie, na ile w danej ehwili bylo ich na to stac. _Dziwni ludzie 
byli na sali. Warszawiaey i repatrianei ze Lwowa i Wilna, ludzie z armii 
polskiej na Zaehodzie i ci, eo przemierzyli szlak od Lenino po Berlin, 
ci, kt6rzy w Polsee eentralnej zostawili rodziny i domy, i ci, kt6rzy utra
eili wszystkieh i wszystko. Mieli uezyc si�, jak pokoehac Sl&sk. Chodzi!o 
bowiem na owym pierwszym kursie nie tyle o szerok& wiedz� - tej 
sami, jak podkresli!am, nie posiadalismy jeszeze, eo o zapoez&tkowanie 
wi�zi uczuciowej z nowq ziemiq, gdzie nam kazano ,,. .. podnieSC wysoko 

glow� po ezasaeh pogardy i wyszezerbionym plugiem ugor orac twardy". 
Nie mam :i:adnyeh notatek z owego pierwszego wykladu o dziejaeh Sl&
ska. Pami�tam tylko, i:i: stara!am si� wyjasnic, :i:e tu byla jedna z ko!ysek 
polskosei, ze lud sl&ski ma swietne tradyeje walki o swoj& narodowosc, 
ze stac si� Sl&zakiem - to zaszezyt i pow6d do dumy. Podobno ten 
kurs i nast�pne organizowane przez wladze szkolne w jesieni 1945 r. na 
prowineji eel osi.,gn�ly 1. Nie moglismy w6wezas w ka:i:dym razie dac 
wi�eej. 

We Wroclawiu by!am w listopadzie 1945 r. po raz pierwszy. Widzia
lam popi6l w koseiele Sw. Anny, kt6ry zaehowal jeszeze ksztalty ksi&zek 

1 Por. E. St u b i e d o, Start wroclawskiej oSwiaty (Trudne dni, t. I, Wro

claw 1960, s. 223-224). 
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Biblioteki Uniwersyteckiej. Ksztalty byly tak ludzqce, ze wyciqgn�lam 
r�k� po jeden z tom6w. · Ale za dotkni�ciem rozsypal si� w proch. Tra
giczne losy kultury widnialy z tych zgliszcz. Ale widzialo si� na uli�ach 
nie tylko tragiczne losy wartosci kulturalnych. Wroclaw juz si� nie pali!, 
nie pogrzebane trupy byly juz uprzqtni�te z ulic, a jednak rzucal si� w 
oczy tragizm los6w ludzkich. Utkwil mi w pami�ci widok spotkany na 
ulicy Swidnickiej. Na stosie gruz6w zburzonej kamienicy (zwalisko gru
z6w si�galo do wysokosci pierwszego pi�tra) zatkni�to z desek zbity 
krzyz - znak czyjejs pami�ci o tych, eo tarn zgin�li. Niemcy? Oczywiscie 
najprawdopodobniej Niemcy. Ale nie nienawisc narodowa byla decydu
i'lcym uczuciem wsr6d wi�kszosci z nas, 6wczesnej tzw. grupy naukowej. 
Mimo woli przypominaj'l mi si� strofy jednego z wielu kr'!Z'lcych w6w
czas wsr6d Polak6w - a szkoda, ze nigdy nie wydanych - wierszy, 
nawi!\ZUjqce do rozsianych po miescie grob6w ludnosci cywilnej: 

Kto zabil, kto zginql - c6i: znaczy? 

Jednako czlowieczy, matczyny byl b61 

I oczy zapuchle od placzu ... 

0 kiedyi: zobaczym o.Slepli od mqk 

Prawdziwy Swit jutra wSr6d nocy? 

0 kiedyi: od trudu krwawiqcych si� rijk 

Falszywi nie zwiodq prorocy? 

To byl rok 1945, obfitujqcy zresztq w o wiele bardziej pelne grozy 
obrazy. Rok nabrzmialy dla nas nadziejq i radosciq budowy nowego 
zycia, ale i smutkiem wielkim, bo zyw'l pami�ci'l naszych wlasnych 
swiezo poniesionych strat. 

Staralam si�, o ile to mozliwe _po cwierc wieku, oddac nastr6j owego 
pierwszego kursu dla nauczycieli, aby tym plastyczniej wykazac, jak 
wielka wystqpila r6znica juz po niecalym roku. Zreszt'l w roku szkolnym 
1945/46 bylam do Wroclawia tylko „przyzeniona". Natomiast od maja 
1945 r. przebywal tu stale m6j ffi'\Z, prof. Karo! Maleczynski, i korzystal 
stale z mej pomocy w pracy z nauczycielstwem i szkolq. A mial tej 
pracy duzo przy wszystkich zaj�ciach pionierskich (z budowlanymi wlqcz
nie). Raz w raz wspomina jego korespondencja z roku akaderriickiego 
1945/46 o wykladach slqskoznawczych dla r6znych grup nauczycieli, czy 
o bardzo dobrze w6wczas prosperuj!jcych tzw. ,,powszechnych wykla
dach uniwersyteckich", na kt6re ucz�szczali licznie mimo trudnych wa
runk6w nauczyciele z Wroclawia i mlodziez. Gl6wne jednak zadanie pole
galo na daniu nauczycielom rzetelnej i szerokiej wiedzy o Sl'lsku. Zostalo 
to podj�te na dw6ch kursach zorganizowanych przez kuratorium przy 
pomocy pracownik6w Uniwersytetu w Bystrzycy w maju i sierpniu 
1946 r. Problematyka owych kurs6w byla w pewnym sensie prostsza niz 
owego wroclawskiego z przelomu pazdziernika i listopada 1945 r. Dawaly 
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gl�boko juz zainteresowanym „odzyskanym domem" ludziom wielostronmi 
wiedz� o Dolnym S!qsku, ustami profesor6w bqdz wroclawskich, bqdz 
jeszcze krakowskich, bqdz dzialaczy kulturalnych G6rnego Sl'lska. Prof. 
prof. B'lk, Czyzewski, Inglot, Jamka, Mikulski, Klimaszewski, Maleczyn
ski, Olszewicz, Rospond, Sembrat, Stys, Szarski, W'lsowicz, Wrzosek, 
a obok nich Gladysz czy Szewczyk, oto zgola niepelna lista prelegent6w. 

Po kursach tych pozostal trwaly slad: dwutomowe wydawnictwo 
Ob!icze Ziem Odzyskanych - Dolny Slqsk ', zrealizowane w 1948 r. przez 
firm� wydawniczq „Ksiqznica Atlas", a zawlerajqce w wi�kszosci wy
padk6w poszerzone wyklady kursowe. Oczywiscie wydawnictwo to jest 
dzis pod wieloma wzgl�dami przestarzale. Jednak z pelm1 slusznosci'I glo
sila przedmowa, podpisana przez E. Maleczynsk'I, B. Olszewicza i Z. Ry
siewicza, jako redaktora wydawnictw „Ksiqznicy", ze „Pod wielu wzgl�
dami i na wielu polach jest 1945-1947 r. dla Dolnego Slqska zamkni�tym 
i zakonczonym etapem. Niechze niniejsze wydawnictwo b�dzie jednym 
z dowod6w, ze etap ten nie min'll bezplodnie, a polozyl zasadnicze pod
waliny pod prac� lat nast�pnych" 3• W ten spos6b potrzeby szkoly daly 
impuls do pierwszego naukowego kompendium wiedzy o Slqsku, stajqc 
si� wsp6ltw6rcami ukierunkowania badan. Oparta o danq przez Uniwer
sytet wiedz� organizujqca si� szkola sl'lska mogla „ksztaltowac dusz� 
mlodziezy, pomna swej tradycji, kt6ra streszcza si� w hasle upartej pracy 
w najci�zszych nawet warunkach i niezachwianej wiary w budowan1> 
wlasnymi r�kami przyszlosc" '. 

Jeden z owych kurs6w wakacyjnych 1946 r. trwaj'ICY od 29 lipca do 
10 sierpnia (Karpniki) mial specyficzny charakter. Nie dawal gotowej 
wiedzy o Sl'lsku, ale uczyl badac Slqsk, byl kursem metodyki pracy na
ukowej na prowincji i nad prowincjq, nad miejscowosciami Dolnego 
Sl'lska w kilku zasadniczych dziedzinach wiedzy. M6wil wi�c prof. Ma
leczynski o sposobie zbierania i zabezpieczania archiwali6w i ksi�gozbio
r6w i o ich dawnej niemieckiej organizacji; m6wil dyr. Gladysz o zbie
raniu zabytk6w etnograficznych, prof. Szarski o obserwowaniu flory 
i fauny dolnosl'lskiej, odtwarzaj'lc z plyt glosy ptactwa specyficzne dla 
naszego rejonu. M6wil prof. Rospond o zbieraniu wyrazen gwarowych, 
prof. Mikulski o sladach pobytu Polak6w w miejscowosciach Dolnego 
Sl'lska. To tylko przyklady. Zesp6! wroclawskich pracownik6w nauki byl 
juz wtedy swiadomy, jak wiele pracy wymaga jeszcze polskie naukowe 
spojrzenie na S!qsk, zwlaszcza Dolny, jak cenna jest kazda drobna po-

2 Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Slqsk, • t. I: Przyroda, Gospodarka, t. II: 

Dzieje, Kultura, Wroclaw-Warszawa 1948. 
3 Oblicze Ziem Odzyskanych, t. I, s. 13. 
4 E. M a 1 e c z y 11 s k a, Tradycje szkoly polskiej na Slqsku na tle walki o na

rodowoSC (Oblicze Ziem Odzyskanych, t. II, s. 450). 
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zornie cegielka. Po kursie przyst&pilismy do skreslenia przewodnika pra
cy naukowej na prowincji. Niestety nie ukazal si� w druku. Z wielu 
powod6w nie rozwin�la si� tez w6wczas praca badawcza nauczycieli ani 
tak szybko, ani tak szeroko, jak tego pragn�lismy. Czy jednak nie z tego 
okresu nie pozostalo? Chyba pozostalo w nastawieniu ludzi i w ponawia
j&cych si� pr6bach naukowego wysilku 5. Powr6c� do tych spraw jeszcze 
nizej. Tu pragn� jeszcze podkreslic niezapomnian& dla mnie - w6wczas 
p61nauczyciela, a p61pracownika nauki (bylam w trakcie habilitacji) -
atmosfer� karpnickiego kurnu. Stosunek wykladowca - sluchacz wy
pelnial kr6tkie godziny ranne, przerywane zreszt& dyskusj&. .A:.le caly 
dzien - nauczyciele i pracownicy nauki - bylismy razem: na wyciecz
kach i wyprawach badawczych, na obradach i wieczerzach, na pogwar
kach w karpnickim parku. Nigdy chyba za mojej pami�ci bezposrednia, 
osobista wi�z pracownika nauki i pracownika oswiaty nie manifestowala 
si� silniej niz na kursie karpnickim. 

Wielu wykladowc6w kurs6w w Bystrzycy i Karpnikach juz nie zyje. 
Odszedl prof. Czy:i:ewski, prof. W&sowicz, rektor Szarski, prof. Mikulski, 
prof. Stys, prof. Maleczynski. Wszyscy mieli dla odbudowy nauki we 
Wrodawiu olbrzymie zaslugi, a r6wnoczesnie wychowali z biegiem lat 
szeregi nauczycieli sl&skich. Dzis w cwiercwiecze pocz&tk6w ich pionier
skiego trudu, kt6ry niejednokrotnie kosztowal ich utrat� zdrowia i przed
wczesny zgon, warto uswiadomic sobie, :i:e 6w wysilek tych, eo by li tu 
pierwsi lub prawie pierwsi, wysilek nie tylko wymienionych pracowni
k6w nauki, ale calej gromady pionier6w fabryk, wodociqg6w, elektrowni 
czy kolei byl fundamentem, na kt6rym dopiero mo:i:na bylo budowac 
dalszy rozw6j Dolnego Sl&ska, fundamentem, na kt6rym oparlo si� to, 
czym chlubimy i legitymujemy si� dzisiaj. Mo:i:na si� spierac, czy w la
tach nast�pnych nie moglismy budowac jeszcze lepiej i szybciej. J est 
bezsporne, :i:e nie moglismy budowac bez oparcia na tym fundamencie. 
Ale dosc wspomink6w. 

Jesli w owych pierwszych latach program prac badawczych nauczy
cieli nie rozwim1l si� szeroko, nauczyciele rozwin�li jednak zaintereso
wanie Sl&skiem wsr6d mlodzie:i:y szkolnej. I tu Uniwersytet pomagal, 
jak m6gl. Pierwsz& bodaj pomocq byla tu moja skromna ksi&:i:eczka napi
sana na naleganie kuratora D�bskiego jeszcze w 1945 r., a wydana wiosn& 
w 1946 r.6 P6zniej przyszly czasy dzialalnosci Towarzystwa Rozwoju 
Ziem Zachodnich. W jego organizacyjnych ramach Wrodawskie Towa
rzystwo Milosnik6w Historii i skupieni w nim pracownicy naukowi niesli 

5 Por. T. Mi k u 1 s k i, Dwa dni w Karpnikach (Temat Wroclaw, Wroclaw 

1961, s. 321-324). 
6 E. M a 1 e c z y 11. s k a, Z dziej6w naszego Slqska, Wroclaw 1946. 
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pomoc nauczycielstwu w opracowywaniu tzw. regionalnych wkladek do 
podr�cznik6w historii. Opracowano je dla powiat6w Strzelin, Klodzko, 
Z!!bkowice, Syc6w, Wa!brzych. Byly to broszury tym wazniejsze, ze pi
sane przez miejscowych nauczycieli i dzia!aczy, a tylko przy konsultacji 
pracownik6w nauki. Budzily zarazem ruch poszukiwan naukowych w da
nej rniejscowosci. Wkladki owe jednak nie tylko nie obj�ly wszystkich 
powiat6w (jak by!o planowane), ale wydane jako r�kopis i przekazane 
w!adzom szkolnym sluzyly niejako do „uzytku wewn�trznego" i ,nie uka
zaly si� na rynku ksi�garskim. Jesli chodzi o oficjalne druki, choc p6z
niejsze i og6lniejsze, bo ujmujqce ca!osc Slqska, posiadamy wydane przez 
PZWS wypisy majqce sluzyc szkole 7. Wydawnictwem nieco trudniej
szym, choc przeznaczonym dla szerokich kr�g6w odbiorc6w, by!a publi
kowana przez Wroclawskie Towarzystwo Milosnik6w Historii seria prze
klad6w tekst6w zr6d!owych do dziej6w poszczeg6lnych miast Dolnego 
Slqska. Doczeka!y si� wydania takich tekst6w Wroclaw s, Swidnica 9, 
Jelenia G6ra 10. Wreszcie w latach juz ostatnich dobrze slui'l og6lnej po
pularyzacji wiedzy o Sla,sku dwie serie wydawnicze Ossolineum: ,,Wiedza 
o Ziemi Naszej" pod redakcjq J. Swolkowicza i „Sla,sk w Zabytkach 
Sztuki" pod redakcja, T. Broniewskiego i M. Zlata, obie z powaznym 
wkladem pisarskim-pracownik6w Uniwersytetu Wroclawskiego. 

A jesli nauczyciel czy nawet uczen klas licealnych nie zechce poprze
stac na pracach popularnych, stoi dzis do jego dyspozycji naukowa syn
teza w postaci Historii S!qska IH PAN; pocz�la si� ona na Uniwersytecie. 
Jej tom I w trzech cz�sciach, doprowadzony pod redakcj'l K. Maleczyn
skiego do 1763 r., wyszedl niemal wylqcznie spod pi6ra pracownik6w 
Uniwersytetu Wroclawskiego (W. Ho!ubowicz, K. Maleczynski, E. Male
czynska, R. Heck, St. Inglot, J. Gierowski, J. Leszczynski, K. Orzechow
ski, K. Piwarski). Kolejno ukazuja, si� cz�sciarni dalsze tomy. Wreszcie 
organ Wroclawskiego Towarzystwa Mi!osnik6w Historii „Sl'lski Kwar
talnik Historyczny Sob6tka" sluzy szerokim wachlarzem artyku!6w na
ukowych. Tak wi�c mozna stwierdzic, ze szkola otrzymala od Uniwersy
tetu pe!ny asortyment prac slqskoznawczych, wci'!Z kontynuowany i vzu-

7 S. M i ch a 1 k i e w i c z, J. S y d o r, Dzieje Slqska w wypisach, Warszawa 
1964. r! 

a Teksty ir6dlowe do historii Wroclawia, t. I do koilca XVIII w., zestawili 
K. MaleczyD.ski i J. Reiter, Wroclaw 1951; Teksty ir6dlowe do historii Wroclawia, 

t. II da koll.ca XIX w., zestawili W. Dlugoborski, A. Galos, J. Reiter, pod red. 
K. Maleczyilskiego, Wroclaw 1955. 

9 Teksty :ir6dlowe do historii Swidnicy i okr�gu, zestawili T. Bieda, K. Fieder, 
S. Kotelko pod red. K. Maleczyll.skiego, Wroclaw 1958. 

10 Teksty Zr6dlowe do historii Jeleniej G6ry, zestawil Z. KwaSny pod red., 
S. Inglota, Wroclaw 1964. 
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pelniany. Jesli wydawnictwa nie zawsze docierajq do rqk zapracowanego 
nauczyciela, szla i idzie w sukurs ze strony Uniwersytetu akcja zywego 
slowa: odczyty o poszczeg6lnych zagadnieniach dziej6w Slqska wygla
szane przez pracownik6w naukowych w poszczeg6lnych srodowiskach 
prowincjonalnych. Odczyty te, a w ciqgu cwiercwiecza liczyc je mozna 
na setki, wyglaszali pracownicy Uniwersytetu pod r6znymi formami: 
Wroclawskiego Towarzystwa Milosnik6w Historii, Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej czy oficjalnie pod firmq uczelni. Byly organizowane z re
guly przez miejscowych nauczycieli, czasem wr�cz w szkole, a zawsze 
dui'l cz�sc audytorium wypelniala rnlodziez. Totez bardzo dobrq form'!, 
szkoda ze szybko zarzuconq, byly odczyty student6w przygotowywane 
pod kierunkiem pracownik6w naukowych, a wyglaszane dla uczni6w. 
Wlasnie na impulsy, jakie nioslo zywe slowo, szkola byla szczeg6lnie 
wrazliwa i w duzej mierze pod ich wplywem rozwijala wsr6d mlodziezy 
,,male formy" milosnictwa przeszlosci ziemi slqskiej przez kola zaintere
sowar\, przez pelnienie przez starsz'l mlodziez funkcji opiekun6w spo
lecznych zabytk6w, przez r6zne akcje w ramach ZHP, konkursy i olim
piady. 

Spr6bujmy odpowiedziec na pytanie, czy w wyniku tych dlugoletnich 
wysilk6w wiedza o Slqsku i przywiqzanie do niego jest dzis w umyslach 
calej mlodziezy naszej ugruntowana, zwlaszcza jesli chodzi o jej p6zniej
sze roczniki. Organizacyjnie i gospodarczo ziemie przed cwierc wiekiem 
odzyskane zrosly si� z macierzq. W chodzi w zycie pokolenie na nich 
urodzone. Dolny Slqsk nie mial silnej grupy ludnosci autochtonicznej, 
kt6rej przez wieki wytworzona pewna odr�bnosc spoleczna czy kulturalna 
wymagalaby integracji z ludnosciq Polski centralnej. Przyszli tu ludzie 
z r6znych stron, ale w olbrzymiej wi�kszosci urodzeni i wychowani na 
obszarze mi�dzywojennego par\stwa polskiego. Trzeba ich bylo raczej 
,,uSlqzaczyC", powiqzaC z ziemiq, na kt6rej mieli ZyC, i ze sobq. Czy pro

ces ten dokonal si�, czy tez trwa jeszcze i wymaga czynnej opieki? Sam 
fakt urodzenia na Slqsku znaczy duzo, ale nie wszystko; samoczynnie 
nie ksztaltuje swiadomosci ludzkiej. Pozornie mamy dobitne swiadectwa 
tej swiadomosci w wydawnictwach pami�tnik6w, odpowiedziach na r6zae 

ankiety itp. Ale jesli zestawic je z wiedzq o Sl„sku, jak'l nieraz wykazuje 
rnlodziez naszego rejonu przy egzaminach wst�pnych na uczelnie wyzsze, 
poczynajq Si� rodzic Wqtpliwosci, czy nie nalezy ZWi�kszyc wysilku 
szkoly i nas wszystkich? Parafowany uklad graniczny z NRF jest oczy
wiscie wielkim osiqgni�ciem politycznym Polski. Ale wiemy doskonale, 
ze proces zmiany psychiki calego spoleczer\stwa niemieckiego jest pro
cesem dlugofalowym, a jakze waznym nie tylko dla Polski, ale i dla 
calej Europy. W ramach nowych warunk6w politycznych przyjd'l wzmo
zone kontakty i cale spoleczer\stwo slqskie, a zwlaszcza jego rnlodziez, 
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musi byc przygotowana do wyjasnienia prawdy o Slqsku wszi,dzie i na 
kazdym kroku - poczynajqc od naszego starego autochtonizmu, poprzez 
dzieje kultury polskiej na Sl'lsku i walki, ludu sh1skiego o zachowanie 
narodowosci az po zniszczenia ostatniej wojny, odbudowi, i osiqgnii,cia 
pracy 25-lecia. 

Zresztq wiedza o rejonie rodzqca serdecznq troski, o jego rozw6j ma 
jeszcze inny aspekt. Okres wielkich wi,dr6wek ludzkich, prowizorki osie
dlenczej przy tej czy innej inwestycji mija. Nastaje okres intensyfikacji 
pracy, okres troski o jej wyniki i rang<, kazdego miasta, kazdego przed
sii,biorstwa. Nie ustaje oczywiscie migracja fachowc6w. Ale chodzi o to, 
aby przybyli wtapiali sii, w miejscow'l, powojenn'l juz kadri, zagorzalych 
entuzjast6w rejonu i jego spraw, aby si<, od nich zarazali. Dodajmy, ze 
nie jest to specyfika slqska, choc sprawa na S!qsku szczeg6lnie potrzebna 
i wazna. Znaczenie mobilizacyjne wiedzy o najblizszym rejonie kraju 
jest oczywiste takze dla Polski centralnej. Ilez trudu wklada sii, np. 
wsp6lczesnie w wydawnictwa mobilizujqce ludzi Mazowsza! Tym bar
dziej tu na Sl'lsku nie mozemy sobie pozwolic na luksus beztroski i uwa
zac ,sprawy wychowania mlodziezy w znajomosci spraw slqskich i milo
Sci do swej ziemi za zalatwionq, "odfajkowanq" w ramach dokonanej 

integracji ziem zachodnich i macierzy. A jezeli tak, to wypadnie zapytac, 
czy obowiqZUjl\CY program licealny zostawia margines czasu dla pogl<,
biania wiedzy o rejonie? Z drugiej strony, czy przygotowanie, jakie pod 
tym wzgl<,dem daje nauczycielowi uniwersytet, jest wystarczajqce? Czy 
nauczycie] w toku pracy zawodowej ma dostatecznie latwy dost<,p do 
obfitej juz literatury slqskoznawczej? Pytania te musz'l byc postawione 
i przemyslane przez odpowiednie czynniki. Na tej konferencji zbyt daleko 
zaprowadziloby nas jednak podj<,cie szerokiej dyskusji nad caloksztaltem 
programu szkolnego i uniwersyteckiego nauczania historii. 

Niemniej jest faktem, ze choc Uniwersytet, takze na kierunku historii, 
ksztalci nie tylko nauczycieli, ksztalcenie kadr, i to oczywiscie nie tylko 
w zakresie zagadnien regionalnych, jest gl6wnym swiadczeniem Uniwer
sytetu wobec szkoly. Zadania wzrastaj'l razem ze spodziewanym prze
ji,ciem przez Uniwersytet trzyletniego zawodowego studium nauczyciel
skiego. B<,dzie to z korzysci'l dla poziomu rzeczowego przygotowania 
nauczycieli szk6l podstawowych i z korzysci'l dla pogl<,bienia zaintereso
wania Uniwersytetu zagadnieniami dydaktyki i pedagogiki. Ale w dzi
siejszej dyskusji r6wniez z_byt daleko zaprowadziloby nas omawianie 
szczeg6l6w. 

Rejestrujqc przejawy wii,zi Uniwersytetu ze szkol'l niepodobna pomi
nqc jednej formy - rozwijajqcych si<, we Wroclawiu juz od 18 lat stu
di6w najpierw eksternistycznych, a p6zniej zaocznych na kierunku hi
storii. S1\dy o nich S'l bardzo r6zne i wsr6d pracownik6w naukowych, 
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i wsr6d student6w. Zdaje mi si�. ze w tym wypadku nie tu miejsce na 
zasadniczq dyskusj�. Zapewne - jest margines „niewypal6w". Sq i nie
zyciowe przepisy, i programy, Sq przem�czeni nerwowo do ostatnich 
granic sluchacze i wykladowcy, Sq i studenci, kt6rym chodzi nie o wiedz�, 
a o zdobycie dyplomu mozliwie najtari.szym kosztem. Nie o ten margines 
mi chodzi. Chodzi mi o szeroko otwarte przez Uniwersytet drzwi dla ludzi, 
kt6rzy naprawd� laknq wiedzy i potrafiq ill zdobywac za cen� bohater
skich nieraz wyrzeczeri.. J est i wsr6d nich odsiew - zycie przeciez nie 
jest latwe. Ale jest i drugi fakt: wlasnie z ludzi, kt6rzy uzyskali magi
sterium na studiach zaocznych, rekrutuje si� wielu nauczycieli dokto
rant6w - ,.Skori.czylem i czegos mi brak". Pragn11 dalszego kontaktu 
z wiedzq, z naukq. Umiejq oparci o doswiadczenia studi6w magistranckich 
pogodzic rzeczy jakze trudne do pogodzenia: prac� zawodowq i nauk,:. 
Jakis duch kursu w Karpnikach odzywa si� w niekt6rych doktoratach 
nauczycielskich - boc ogromna wi�kszosc ich temat6w to tematyka sl11-
ska, nawet z dziej6w w�zszego rejonu. Owe przewody doktorskie - to 
niedoceniony nurt wsp6lpracy Uniwersytetu i szkoly. Po pierwsze -
przynosz11 bezsprzeczna, korzysc nauce, ale po drugie - Sq jednq z naj
wartosciowszych form ksztalcenia podyplomowego: nie podaja, informa
cji o najnowszych wynikach nauki w gotowej i skr6towej formie, ale 
ucz11 samodzielnie docierac do ksia,zki, krytycznie na niq patrzec -
wi�cej - umiec znajdowac czas na jej lektur�. Nie trzeba zreszt11 az 
przewodu doktorskiego, aby nauczyciel utrzymywal naukowy kontakt 
z Uniwersytetem. Swiadcz11 o tym - co jest duma, redakcji - szpalty 
„Sob6tki". Czy ta chocby najskromniejsza, chocby przyczynkarska praca 
naukowa nauczyciela to obecnie nurt szeroki? Nie, to jeszcze raczej wy
ja,tki. Ale Sq. I uczelnia jest zawsze gotowa niese ch,:tnq pomoc. 

Tu miejsce na om6wienie inicjatywy, z kt6ra, wyst�puje istniej11cy 
zn6w od roku Instytut Historii Uniwersytetu Wroclawskiego. Sa, to mono
grafie historyczne miast i rejon6w Dolnego Sh1ska, popularnonaukowe, 
ale powazne, o obj�tosci 20-25 arkuszy, maja,ce szczeg6lnie rozbudo
wane tak pocza,tki dziej6w i w og6le polskie tradycje, jak i osi11gni�cia 
okresu Polski Ludowej. Redakcj� i konsultacj� zapewnia Instytut Historii 
Uniwersytetu Wroclawskiego; ale jesli chodzi o sam tekst, liczymy, ze 
chwyca, za pi6ra dzialacze miejscowi, przede wszystkim nauczyciele. 

To, eo powiedzialam o wartosci wlasnej pracy naukowej nauczyciela, 
zwlaszcza nad rejonem, nie znaczy oczywiscie, aby obok tej pracy nie 
potrzebowal on szybkiej informacji o post�pach nauki, i to nie tylko 
z dziedziny sl11skoznawczej. Koniecznosc zorganizowanej szybkiej i dobrej 
informacji - to zreszta, jedna z typowych potrzeb nowoczesnego zycia 
we wszystkich dziedzinach. Istnieje tendencja do niezb�dnego unowoczes
niania wiedzy nauczyciela przez tzw. studia podyplomowe. Nie jest jed-
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nak !atwo stworzyc tu dobre formy; ,,studium" winno bowiem maksy
malnie szanowac czas nauczyciela, a z drugiej strony podawac informacje 
wyselekcjonowane i naprawd� na wysokim poziomie. Nie wolno tu isc 
drogq „ut aliquid fecisse videatur". z drugiej strony winno to byc nie 
jakies jednorazowe, chocby i dwuletnie studium, bo nowe zdobycze nauki 
narastajq i to, eo wczoraj bylo aktualnym stanem wiedzy, dzis moze byc 
przestarza!e. Trzeba stworzyc strumien kompetentnej, a r6wnoczesnie 
ciiig!ej, permanentnej informacji. Mogq jq zapewnic biuletyny druko
wane, radio, czy telewizja i zywe s!owo, ale zywe s!owo niekoniecznie 
zwiiizane w systematyczny kurs, kt6ry ktos tarn skonczyl i ma spok6j, 
a ktos zaczyna, zywe s!owo chocby w formie odczyt6w recenzyjnych 
o tym, eo nowe i eo interesujiice wszystkich. Wydaje si�, ze duzii rol� 
m6g!by tu odegrac szerszy udzial nauczycieli w zyciu PTH, tez w formie 
k6l prowincjonalnych. Zarziid jest got6w wyjsc jak najbardziej szkole 
naprzeciw. 

Waznym polem wsp6lpracy Uniwersytetu i szkoly jest rekrutacja na 
uniwersyteckie studia historii. Istnieje dawna tradycja udzialu nauczy
cieli w komisjach rekrutacyjnych, poprzednio w charakterze obserwa
tor6w, ostatnio jako pelnoprawnych cz!onk6w komisji. Zmian� t� nalezy 
ocenic jako pozytywnii. Istnia!y - biidz istniejii jeszcze i inne formy: 
tzw. dni otwarte, kiedy m!odziez szkolna moze przysluchiwac si� zaj�
ciom na uczelni, czy prelekcje pracownik6w nauki informujiice m!odziez 
o studiach na danym kierunku. Obie te, a takze inne, formy mialy swoje 
dobre i zle strony. Nie wyczerpujq jednak sprawy. Pozostaje otwarte 
zagadnienie, jak osiiigniic to, aby na studia historyczne i w og61e huma
nistyczne zapisywali si� ludzie zdolni, zami!owani, najlepsi, a nie naj
slabsi. Sprawa jest tym wazniejsza, ze niefortunne zniesienie historii 
jako przedmiotu maturalnego w liceach oslabia rang� historii w szkole. 
Wydaje mi si�, ze pierwsze eo nalezy zrobic, to wyzbyc si� kompleksu 
nizszosci prowadziicego nieuchronnie do oslabienia intensywnosci i jakosci 
pracy. Nie moze rozwijac si� kultura narodowa i swiadomosc spo!eczna 
bez wi�zi z tradycjii narodowii, bez rzetelnego rozumienia przesz!osci 
nie tylko najnowszej, ale jej nieraz bardzo gl�boko tkwiiicych korzeni. 
Nie chodzi zas tu tylko o abstrakcyjny rozw6j kultury jako takiej, ale 
o wplyw kultury historycznej na swiadomosc ludzkq, b�diicii podstawii 
„dobrej roboty". Zaczyna si� juz wsr6d polskich czynnik6w decydujiicych 
szerzyc przekonanie, ze przy koniecznym przyspieszeniu tempa naszego 
rozwoju gospodarczego i jego jakosci, swiadomosc ludzka nie tylko ta 
obliczajiica zysk pracownika, ale ta plyniica z bezinteresownego patrio
tyzmu liczy si� w rachunku ekonomicznym jako duza wartosc. Ale swia
domosc obywatelska nie rozwija si� jak za dotkni�ciem r6zdzki czaro
dziejskiej przez dorazne zetkni�cie si� z jednq ksiiizkii, artykulem czy 
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prelekcjq. Wrazliwosc emocjonaln& na losy calego spoleczenstwa trzeba 
budowac dlugie lata, trzeba, aby si� ni& zarazil przyslowiowy Jas, jesli 
stoj&cy przy warsztacie Jan ma i'l posiadac. �yloby zle, gdybysmy my, 
nauczyciele wszelkich stopni do uniwersyteckiego wl&cznie, i nadz6r 
szkolny do ministerstwa wl&cznie nalezeli do ludzi, kt6rzy zrozumiejq to 
ostatni. 

Ale jak praktycznie to zrobic, aby w warunkach, kt6re jeszcze istniej&, 
wlasnie zdoln& mlodziez zach�cic do studi6w historycznych? ,,Ceterum 
censeo" - olbrzymie znaczenie ma tu wlasna praca naukowa nauczy
ciela i wciqganie uczni6w w poszukiwania badawcze. Duza moze byc 
r6wniez rola uniwersyteckich k6l naukowych i nawi&zywane przez nie 
kontakty z mlodziez& najstarszych klas licealnych. Duze znaczenie ma 
zach�ta do dobrej lektury historycznej i dyskusji nad ni&, pokazuj&cej 
nowoczesne oblicze historii. Pami�tajmy tylko, ze nowoczesnosc w bada
niach historycznych polega nie na budowie nowych piramid ze starych 
klock6w, ale na wydobywaniu ze zr6del, oczywiscie nieraz przy uzyciu 
nowej techniki, nieznanych i przeoczanych dot&d fakt6w, kt6re stanowi& 
dopiero argumenty przemawiaj&ce do wsp6lczesnego czlowieka. 

W zakonczeniu pragn� powt6rzyc: przewidywanie przyszlosci na 
dluzsz& met� nie pozwala nam - wbrew pozorom - na planowanie 
jednostronnego rozwoju techniczno-gospodarczego bez planowania roz
woju kultury narodowej i przygotowywania jej kadr na najwyzszym 
poziomie, kt6re to kadry obejm& funkcje na r6znych, dzis jeszcze moze 
nawet nie przewidywafiö'ch stanowiskach. 

EIN VIERTELJAHRHUNDERT TRADITION UND WEITERE FORMEN DER 

ZUSAMMENARBEIT DER WROCLAWER UNIVERSITÄT MIT DEN SCHULEN 

Die Verfasserin bringt die schlesienkundlichen Kurse in Erinnerung, die kurz 
nach dem Kriege von Wissenschaftlern für die Lehrer und Mitarbeiter der Verlage 
organisiert wurden. Im Artikel wird ferner der in den Schulen durchgeführten 
Aktion „Lebendiges Wort" Aufmerksamkeit geschenkt. Die Autorin unterstreicht 
die Wichtigkeit einer weiteren Vertiefung der Kenntnisse über die Vergangenheit 
und Gegenwart der niederschlesischen Region, betont die Bedeutung der wissen
schaftlichen Tätigkeit der Lehrer auf diesem Bereich und weist schliesslich auf 
die Bedeutung der Weiterbildung der Lehrer im Fernstudium und durch ergän
zende Studien sowie auf die Rolle der Geschichtskenntnisse bei der Gestaltung 
des gesellschaftlichen Bewusstseins. 
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MARIAN ORZECHOWSKI 

ROLA IDSTORII I IDSTORYKA W PROCESACH INTEGRACY JNYCH 

NA ZIEMIACH ZACHODNICH I PÖLNOCNYCH 

Procesy integracyjne na ziemiach zachodniej i p6lnocnej Polski, kt6-
rych ostatecznym rezultatem bylo uformowanie si� wewn�trznie sp6jnego 
spoleczeii.stwa polskiego o silnym poczuciu przywüizania do nowych 
miejsc zamieszkania i pracy, dokonywaly si� pod wplywem dzialania 
wielorakich czynnik6w politycznych, spoleczno-ekonomicznych, kulturo
wych i psychicznych. Rol� decyduj:ic:i w procesie tym odgrywaly bez 
w:itpienia zjawiska natury spoleczno-ekonomicznej i politycznej, ale 
waga zjawisk kulturowych i psychicznych byla takze ogromna. Wsr6d 
czynnik6w natury psychicznej i kulturowej aktywna rola tradycji histo
rycznej - a wi�c i historyka - byla szczeg6lnie doniosla, aczkolwiek 
nie daje si� ona dokladiüe wymierzyc i precyzyjnie okreslic. W spos6b 
nader syntetyczny i trafny zarazem pisze o niej B. Lesnodorski. ,,Jedn:i 
z zaslug naszych nauk o przeszlosci byl ich udzial w integracji dawniej
szych polskich mieszkaii.c6w ziem nad Odr:i i Baltykiem oraz tych, kt6rzy 
przybyli z wielu stron, a takze w ogarniaj:icym cal:i Polsk� poczuciu, ze 
jest si� nad Odr:i i Baltykiem - u siebie. Patronuje temu procesowi 
wsp6lczesno.SC, ale wspiera go r6wnieZ historia, ukazujqc krzyZowanie 

si� na tych ziemiach r6znych wplyw6w i odkopywane dzis z powloki 
germanizacji elementy polskosci. Dwoista jest tu rola historii. Ukazuje 
bardzo dawm1, zwi:izan:i z najstarsz:i paii.stwowosci:i Piast6w i Jagiello
n6w, przeszlosc tych ziem. Uczy po przezwyci�zeniu wczesniejszego nie
zrozumienia tych spraw szacunku dla losu wielu pokoleii. i grup polskich 
pod panowaniem pruskim, zbliza do tak waznych kart, jak te, kt6re 
zapisala dzialalnosc szermierzy oswiaty, budzicieli ·swiadomosci narodo
wej, powstaii.c6w, czlonk6w Zwi:izku Polak6w w Niemczech" 1. 

Historia sprawila, ze jak malo kt6ry z europejskich narod6w pozosta
walismy i pozostajemy pod jej wplywem i urokiem. Dziedzictwo naszej 
przeszlosci jest obecne w naszej wsp6lczesnosci, wsp6lformuje nasze 

1 B. L e Sn o d o r s k i, Historia i wsp6lczesnoSC, Warszawa 1967, s. 345-346. 
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aspiracje i postawy, wplywa znaczqco na wymiary i ksztalt konkretny 

naszego patriotyzmu i internacjona!izmu. Wsr6d wielu narod6w euro

pejskich wyrozniamy si� szczeg6lnq „wrazliwosciq historycznq" 2. Stano

wimy - pisze D. Zablocka - ,,fenomen wsr6d wielu spoleczenstw, 

fenomen ze wzgl�du na stosunek do przeszlosci narodowej, kt6ry okazuje 
si� integralnq cz�sciq potocznego swiatopoglqdu" a. Nie jest to rezultat 

szczeg6lnych sklonnosci kontemplacyjnych Polak6w, lecz burzliwych 

zdarzen, kt6rych nie szcz�dzily dzieje narodowi i panstwu polskiemu, 

ulokowanemu jakby na skrzyzowaniu dr6g europejskich, mi�dzy Wscho

dem a Zachodem, Rosjq a Prusami, a nast�pnie mi�dzy Niemcami 

a Zwiqzkiem Radzieckim. Nie spos6b wi�c nie zgodzic si� z refleksjq 
cytowanej ju:i: Zablockiej, i:i: ,,malo jest takich miejsc na swiecie, w kt6-

rych »wielka historia« bylaby tak bezposrednio przekladalna na losy 

ludzkie, a koncepcje historiozoficzne, teoretyczne konstrukcje, oceny 

historyczne - bezposrednio ocenami konkretnych ludzi" '· 

Jest rzeczq znan'l, niejednokrotnie odnotowywanq przez badaczy, :i:e 

zainteresowanie wlasnq przeszlosciq wzrasta, intensyfikuje si� w przelo

mowych momentach dziej6w spoleczenstw, narod6w i panstw. Do mo

ment6w takich zaliczyc nale:i:y przede wszystkim rewolucje spoleczne, 

utrat� lub odzyskanie niepodleglego bytu panstwowego, zasadnicze zmia

ny ksztaltu granic politycznych i towarzyszqce zazwyczaj takim zmianom 

masowe ruchy migracyjne. Tradycje historyczne stajq si� w6wczas 

wa:i:kim narz�dziem (a zarazem przedmiotem) walki ideowo-politycznej, 

instrumentem ksztaltowania swiadomosci i postaw szerokich kr�g6w 
spolecznych. Rola spoleczna historyka - dziejopisa, nauczyciela, popu

laryzatora historii - wzrasta w6wczas niepomiernie. Dzieje Polski, losy 

polskie dostarczajq historiografii w tym zakresie wiele pouczajqcych 

przyklad6w. W Polsee porozbiorowej - pisze wybitny znawca dziej6w 

polskiej historiografii - ,,podzielonej i pozbawionej niepodleglego pan

stwa, historia odgrywala szczeg6lnie doniosl'l rol� jako czynnik wi�zi 
narodowej ... Losy dziejowe Polski sprawily, :i:e to wlasnie w anor
malnych warunkach braku niepodleglosci i rozbicia jednosci polityczno
-panstwowej, w niemalej mierze dzi�ki wciq:i: :i:ywej swiadomosci naro
dowej, podtrzymywanej, rozbudzanej przez histori�, ksztaitowal si� i roz
wijal nowoczesny nar6d polski w ciqgu calego XIX wieku, pomimo 

przesladowan i wysilk6w zaborc6w, by zapomnial on O swej przeszlosci. 
To historia w czasach niewoli ukazywala ciqglosc jego dziej6w, kultury, 
jego miejsce w swiecie, pobudzala do przetrwania, do ciqglej troski o za-

2 D. Z ab lock a, Historia jako warto§C (Historia i SwiadomoSC narodowa, 

Warszawa 1970, s. 32). 

s TamZe, s. 32-33. 

' Tam:ie, s. 35. 
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chowanie indywidualnosci narodowej, da walki o odbudow" niepodle
glosci . . . W trudnych okolicznosciach zycia nar6d zwracal si" myslq ku 
przeszlosci i stamtqd czerpal ozywczq sil": wiara w trwalosc wsp6lnoty, 
w jej nieprzemijaj,ice wartosci napawala nadziej,i na przyszlosc. Historia, 
w silniejszym stopniu niz u narod6w wolnych i szcz"sliwych, spelniala 
rol" dzwigni swiadomosci narodowej" 5. 

Teza, iz historia w swoistych warunkach polskich w stopniu silniej
szym niz w innych krajach spelniala „rol" dzwigni swiadomosci narodo
wej ''., ze szczeg6ln,i sil,i manifestowala si" w dziejach ziem polskich nad 
Odrq i Baltykiem, w procesach narodowej integracji ich polskich miesz
kanc6w. Zwrot „ku przeszlosci", tak charakterystyczny dla polskiego 
ruchu narodowego na ziemiach nadodrzanskich i nadbaltyckich na prze
lomie wiek6w, spelnial doniosle furtkcje ideowo-wychowawcze. Wypel
nial an w pewnym stopniu luk" w narodowo-polskiej tradycji miesz
kanc6w Sl,iska i Mazur, umacnial i rozbudzal t"sknot" za utracon,i 
niegdys niepodleglosci,i panstwow,i, wskazywal na rozl,ik" z Polsk,i jako 
na nieszcz�Scie narodowe, wzmacnial niezadowolenie z istniejqcej sytuacji, 

budzil dum" narodow,i przez wskazywanie na rol" Polski w 'dziejach 
Europy, przeciwdzialal tezom nacjonalistycznej propagandy niemieckiej 
o rzekomej nizszosci cywilizacyjnej Slowian i Polak6w s_ 

Historia pelnila takze wazn,i rol" w krzewieniu pamii,ci o polskosci 
ziem nad Odr,i i Baltykiem w okresie mii,dzywojennym 7, a zwlaszcza 
w czasie II wojny swiatowej. W narodowym zwrocie „ku Odrze, Nysie 
i Baltykowi" waznq rol" odegralo systematyczne upowszechnianie przez 
pras" konspiracyjnq wszystkich kierunk6w istniej,icych w Polsee pod
ziemnej tradycji walki o polskosc Polski nadodrzanskiej i nadbaltyckiej s. 
Da piastowskich tradycji odwolywali sii, dow6dcy oddzial6w partyzanc
kich Gwardii i Armii Ludowej, oficerowie oddzial6w Wojska Polskiego 
pod Kolobrzegiem, kreuj,icy walczqcych o miasto zolnierzy na spadko
bierc6w i kontynuator6w dziela woj6w Mieszka I i Krzywoustego 9, 

dow6dca pierwszej grupy Milicji Oby.watelskiej, kt6ra w kwietniu 1945 r. 
wyruszala z Krakowa na Dolny Sl,isk 10. Da doswiadczen historii i tradycji 

s M. H. S er e j s k i, Zagajenie dyskusji (Historia i SwiadomoSC narodowa, 

s. 12-13). 
& M. O r z e c h o w s k i, Narodowa Demokracja na G6rnym Slq.sku (do 1918 

roku), Wroclaw 1965, s. 100. 

1 M. O r z e c h o w s k i, Problem dost�pu do morza w polskiej my§li politycznej 
(Komunikaty Instytutu Baltyckiego, z. 12, 1969). 

a M. O r z e c h o w s k i, Odra-Nysa LuZycka-Baltyk w polskiej mySli politycz
nej okresu II wojny Swiatowej, Wroclaw 1969. 

9 Tam:i::e. 
10 „By inni mogli ZyC spokojnie". Z dziej6w walk o utrwalenie wladzy ludowej 

na Dolnym Slq.sku, Wroclaw 1967, s. 87. 

2 - Sob6tka 1/71 
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walki o polskosc ziem nadodrzanskich i nadbaltyckich odwolywali si<; 
z reguly przyw6dcy partii politycznych, dostrzegaj'lC w nich czynnik 
integruj'lCY spoleczenstwo, pobudzai.'lCY do dzialan, mobilizuj'lCY uczucia 
i energi<;. 

Wiara w tw6rcze dzialanie historii - niekiedy moze zbyt przesadna 
i optymistyczna - nie byla jednak pozbawiona realnych podstaw. Wyni
kala ona z doswiadczen narodu polskiego, znajomosci jego mentalnosci 
i psychiki, trafiala na podatny grunt. Znajomosc klimatu spolecznego 
i politycznego pierwszych miesi<;cy istnienia Polski Ludowej w pelni. po
twierdza sformulowanie badacza, iz „tradycje, przyklady, wzory z prze
szlosci wtedy tylko nabieraj'l mocy tw6rczej i wplywaj'l istotnie na wy
obraini<; i posti;powanie ludzi, gdy wsp6ldiwi<;cz'l z dzisiejszymi idealami 
narodu, gdy przywoluje je terainiejszosc. Wbrew niej zastygaj'l w ksii;
gach, muzeach i archiwach" 11. 

U ir6del rosn'lcego zainteresowania przeszlosci'l i jej wzmozonego 
wplywu na swiadomosc i postawy Polak6w lezaly dwa podstawowe fakty: 
powr6t Polski nad Odr<;, Nysi: Luzyck'l oraz rewolucja spoleczna i poli
tyczna, dojscie do wladzy klasy robotniczej sprzymierzonej z nieprole
tariackimi masami pracuj'lcymi. 

Powr6t Polski na ziemie nadodrzanskie i nadbaltyckie, zwrot pan
stwowosci polskiej ze wschodu na zach6d, renesans po wiekach i w no
wym ksztalcie idei „Polski Piastowskiej" staly si<; motorem i pocz'ltkiem 
zasadniczych przemian w swiadomosci narodowej Polak6w. W tym skom
plikowanym procesie 12 miala sw6j wazki udzial historia. Jej funkcje 
w tym zakresie by!y wielorakie, a obszar oddzialywania niezwykle sze
roki: byl nim caly nar6d polski i caly kraj, a nie tylko jego okreslona 
cz<;sc. 

Odzyskanie przez Polski: ziem nadodrzanskich i nadbaltyckich, czi;
sciowo oderwanych od niej przed wieloma wiekami, zmienialo w spos6b 
zasadniczy orientacj<; geopolityczn'l panstwa polskiego, jego roli; i miejsce 
w Europie, a zwlaszcza wsr6d narod6w slowianskich. Uswiadomienie 
spoleczenstwu polskiemu wszystkich konsekwencji tego faktu stalo sii; 
takze udzialem historii. Historia stala si<; waznym czynnikiem reedukacji 
narodu w duchu „piastowskich tradycji". W czerwcu 1946 r. na Akademii 
Kultury Polskiej we Wroclawiu W. Gomulka podkreslal: ,,Doba wielkich 
przemian dziejowych, doba powrotu Polski nad Odr<; i Nysi;, na ziemi� 
Piast6w - postawi!a nasze pokolenie w obliczu tak wielkich zadan, jak 
wielkim jest przelom, kt6ry w wyniku drugiej wojny swiatowej dokonal 

11 B. L e S n o d o r s k i, Polska ma dwadzieScia lat (DwadzieScia lat Polski Lu

dowej, Warszawa 1964, s. 969). 
12 M. 0 r z e c h o w s k i, W. W r z es i t'i s k i, Przemiany terytorialne Polski po 

drugiej wojnie Swiatowej w §wiadomo.Sci spolecznej (Przeglqd Zachodni, 1970, nr 4). 
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si� w historii naszego narodu. Pokolenie nasze, my wszyscy, stoimy 
jeszcze tak blisko, powiedzialbym, twarz<1 w twarz wobec doko
nanych i dokonuj<1cych si� przemian, :i:e niejednokrotnie trudno nam 
ogarn<1c ich wielkosc i znaczenie. Trudnosc ta jest tym wi�ksza, :i:e prze
miany dziejowe, jakie si� dokonaly, nie zastaly nas dostatecznie przygo
towanymi, nie byly poprzednio i nie S<\ jeszcze dzisiaj dostatecznie 
ugruntowane w swiadomosci narodu. Nie tylko w okresie drugiej nie
podleglosci, ale r6wnie:i: w okresie okupacji niemieckiej nie wychowywa
lismy narodu na historii Polski Piastowskiej, na historii proch6w naszych 
ojc6w, kt6re od tysi<1ca lat gromadzily polskie ziemie, dzis odzyskane" 13. 
Og6lnonarodowa funkcja historii w procesie zespalania „starej Polski" 
z jej ziemiami odzyskanymi polegala przede wszystkim na wydobywa
niu na jaw i upowszechnianiu prawdy o tradycjach ich polskosci, trwa
lych i wielostronnych zwi<1zkach z Polsk<1, :i:ywotnosci idei ich powrotu 
do panstwa polskiego od Dlugosza a:i: po Zeromskiego, decyduj<1cym ich 
znaczeniu dla spoleczno-ekonomicznej i kulturowej rekonstrukcji panstwa 
oraz jego bezpieczenstwa i miejsca w Europie. Funkcja historii polegala 
na przybli:i:eniu i przyswojeniu sobie przez miliony Polak6w przekonania, 
i:i: - jak p6zniej sformuluje to wybitny historyk poznanski - ,,jak ongis 
przed wiekami rozci<1gni�cie granic wielkopolskiego panstwa Polan na 
Pomorze i Sl11sk stanowilo zamkni�cie okresu budowy panstwowosci 
i krystalizowania narodowosci polskiej, tak odzyskanie i wl11czenie pol
skich ziem zachodnich i nadbaltyckich w granice Polskiej Rzeczypospo
li tej Ludowej dalo naszemu narodowi najwlasciwsz11 dla jego rozwoju'. 
podstaw� terytorialn&, rozpi�lo pomost mi�dzy dalek& przeszlosci& i te
rainiejszosci&, a zarazem wskazalo drog� w przyszlosc, pol11czylo tradycj� 
i dorobek tysi11clecia narodowej wsp6lnoty z zadaniami budowy socja
lizmu i ustroju wsp6lnoty spolecznej i kulturalnej" '"· 

Tak jednoznacznie sformulowany przez W. Gomulk� postulat po
wszechnej reedukacji narodu „na historii Polski Piastowskiej" w najszer
szym zakresie podj�la i realizowala wlasnie lewica. Inspirowane przez 
ni& srodki ksztaltowania opinii prezentowaly spoleczenstwu tak<1 wizj� 
przeszlosci Polski, w kt6rej miernikiem narodowej wartosci dzialania 
klas spolecznych i jednostek byla zgodnosc z „ideq Polski Piastowskiej", 
a wi�c Polski zwr6conej ku Odrze i Baltykowi, czujnej wobec niebezpie
czellstwa niemieckiego „Drang nach Osten", wiernej nakazom slowiaii

skiej solidarnosci. J eszcze w okresie wojny i okupacji lewica wyst�po
wala wobec spoleczenstwa jako konsekwentny rzecznik koncepcji „pia-

13 W. Gomulka-Wies l a w, W walce o demokracjf: iudowq. Artykuly i prze

m6wienia, t. II, Warszawa 1947, s. 61. 

14 Ziemie zachodnie w granicach Macierzy. Drogi integracji, Poznail 1966, s. 7. 
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stowskiej", ku zachodowi - w sensie terytorialnym zwr6conej 
„naturalnej polityki polskiej". Syntetyzujqc sens piastowskich tradycji 
w dziejach panstwa i narodu polskiego organ Zwiqzku Patriot6w Polskich 
w Zwiqzku Radzieck;m pisat: ,,Od tysiqca lat dzieje nasze Sf\ widowniq 
smiertelnej walki o istnienie toczonej przez nar6d polski z zaborczym 
naporem wojujqcego prusactwa. Prowadzona ze zmiennym szcz�sciem, 
bogata w zwyci�stwa i kl�ski, w przyklady zdumiewajqcej mqdrosci poli
tycznej i karygodnie lekkomyslnego rezygnowania z najwazniejszych pla
c6wek oporu, odwieczna walka z odwiecznym wrogiem stanowi gt�bok'l, 
najistotniejszf\ tresc naszej historii narodowej". Polska jako panstwo i jako 
nar6d powstala, rozwijala si� i rosla w walce twardej i bezli tosnej z „Drang 
nach Osten", a jej „naturalnym punktem ci�zkosci, osrodkiem krystali
zacyjnym" byly ziemie nadodrzanskie i nadbaltyckie, ,,piastowskie stro
ny". Walka w ich obronie by!a zawsze „walkq o Polsk�, o samo nasze 
istnienie . . . jako narodu i panstwa" 15. Konsekwencjq tej historiozofii 
by!o przyj�cie jako miernika politycznej mqdrosci i dalekowzrocznosci 
wladc6w Polski i rzqdzqcych niq klas spolecznych ich stosunku do ziem 
nadodrzanskich i nadbaltyckich oraz do „Drang nach Osten". Wielkim 
wladcq by! Chrobry, ,,bo co mieczem uratowat z niemieckich szpon6w, 
to wif\za! politycznie, centralizowa! w jednym ognisku zycia panstwo
wego". Dalekowzrocznym politykiem byl Smialy, gdyz podjq! testament 
Chrobrego. ,,Znakomitym przedstawicielem i szermierzem" polityki za
chodniej byl Krzywousty, gdyz mieczem realizowal wskazania Chrobrego. 
„Jednoczqc z Polskq ogromny kraj mi�dzy Noteci'l, dolnfl Wisl'l, doln'l 
Odrf\ i wybrzezem ba!tyckim, wskazal ten dzielny wojownik i pe!en ini
cjatywy polityk praktycznq drog� realizacji wielkiego testamentu Chro
brego. Zeby Polska mogla byc silna i niezalezna, zeby mogla skutecznie 
stawic czo!a niemieckiej zaborczosci, musi szeroko oprzec si� 0 swoje 
polskie morze, o Baltyk" 16. 

Ten nurt interpretacji i upowszechniania tradycji Polski Piastow
skiej podejmie w calej rozciqglosci lewica polska w pierwszych miesi'l
cach i latach istnienia Polski Ludowej, niezmiernie wysoko szacujqc 
i pqpularyzujqc „dalekowzrocznq polityk� pierwszych Piast6w", wydo
bywajqc z mrok6w zapomnienia trwanie przy polskosci ludnosci ziem 
nadoärzanskich i nadbaltyckich oraz te nurty w polskiej mysli politycz
nej, kt6re akcentowaly ich wag� dla los6w Polski 17, W takim uj�ciu histo
ria, wzory z przeszlosci, tradycje wsp6!brzmiaty z terazniejszosciq, byly 
przez niq przywolywane. Wysoka ocena polityki Piast6w, postawy ludu 

u Boleslawowski testament (Nowe Widnokn:gi, 1 III 1944). 
ie TamZe. 

n M. O r z e c h o w s k i, Odra-Nysa Luiycka-Baltyk ... , s. 225. 
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polskiego nad Odrq i Baltykiem ulatwiala lub ulatwiac mogla spolecznq 
akceptacj<: tezy, iz wlasnie lewica jest kontynuatorem i realizatorem 

Htestamentu Piast6w" i ich „wielkiej my.Sli politycznej", bezpoSrednim 

i rzeczywistym spadkobiercq tradycji walk ludu polskiego na Slqsku, Po
morzu, Warmii i Mazurach o ich polskosc i polqczenie z Macierzq. Odwo
lywanie si<: do tradycji Grunwaldu i manifestujqcej si<: w6wczas soli
darnosci slowianskiej sprzyjac mialo ugruntowywaniu si<: w spolecznej 
swiadomosci idei sojuszu polsko-radzieckiego, wsp6lpracy i przyjazni 
wszystkich narod6w slowianskich jako podstawowej r<:kojmi ich bezpie
czenstwa 1s. Wskazywanie na zgubne dla Polski niewykorzystanie wszyst
kich owoc6w zwyci<:stwa grunwaldzkiego bylo jednoczesnie ostrzezeniem 
przed powt6rzeniem podobnych bl�d6w po „nowym Grunwaldzie". Trze
ba - pisala jedna z gazet dolnosh1skich, snujqc analogie mi�dzy Grun
waldem a zwyci�stwem nad hitleryzmem - ,,bez litosci i konsekwentnie 
wyzyskac w pelni zwyci�stwo i stworzyc dla Niemc6w takie warunki, 
aby przez dlugi czas, a mozliwie nigdy wi�cej, nie mogli si� odrodzic jako 

panstwo napastnicze" 19. Inna gazeta w identycznym prawie duchu stwier
dzala: ,,Nie wolno dopuscic do odrodzenia silnych Niemiec. Odrodzenie 
bowiem silnych Niemiec przekresliloby cale zwyci�stwo aliant6w i wlo
zony w niego wysilek wielu narod6w. Nie zrozumiano tego w XV wieku. 
Niedostatecznie rozumiano t� prawd<: w roku 1918, gdy powstawala 
z martwych Rzeczpospolita" 20. 

Szeroko poj<:ta integracyjna funkcja historii w procesie „zespalania 

Macierzy z jej ziemiami odzyskanymi" polegala wi<:c przede wszystkim 
na aktywnym wsp6!uczestnictwie w formowaniu i upowszechnianiu 
poczucia, ze nad Odrq, Nysq Luzyck'l i Baltykiem jest r6wniez Polska, 
ze Polacy S'l tarn „ u siebie". J ednoczesnie historia spelniala wiele funkcji 
dodatkowych, ale ogniskujqcych si<: wok6l tej jednej, podstawowej: sprzy
jala niwelowaniu i lagodzeniu resentyment6w wschodnich, stopniowemu 
zanikaniu mit6w i legend zwiqzanych z ziemiami za Bugiem, upowszech

nianiu idei sojuszu ze Zwi'lzkiem Radzieckim i narodami s!owianskimi 
jako kategorycznego nakazu polskiej racji stanu. 

R6wnie wazne i rozlegle funkcje integracyjne spelniala historia na 
ziemiach nadodrzanskich i nadbaltyckich, gdzie zetkn<:ly si� bezposred
nio - w warunkach cz<:sto dramatycznych - zr6znicowane grupy narodu 
polskiego. Kazda z nich miala wlasn'l histori� (cz�sto zaz�biaj'lC'l si<: z hi
storiq innych panstw i narod6w), wlasne doswiadczenia, systemy wartosci 

1s TamZe, s. 222-223, 225 i n.; L. Ba z y I o w, Grunwaldzkie zwyci�stwo (Slo

wo Polskie, 15 VII 1947); M. K oft a, Grunwald (Trybuna Doln0Slqska
1 

15 VII 1947); 

H. J., Grunwald niegdy§ i dziS (Naprz6d Dolno.Slqski, 18 VII 1945). 
19 H. J., Zoc. cit. 
20 K o f t a, loc. cit. 
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i skale ocen, sw6j wlasny stosunek do ziem nad Odrq i Baltykiem. Dia 
ludnosci autochtonicznej byly to strony rodzinne, swojskie, dla znacznych 
odlam6w ludnosci naplywowej jakby jeszcze obce, w kt6re dopiero na
lezalo wrastac, inwestowac wlasrni prac� i uczucia. Znajomosc ich prze
szlosci - dawnej piastowskiej i zupelnie swiezej, stojqcej pod znakiem 
pruskiej i hitlerowskiej przemocy i germanizacji - byla u ludnosci na
plywowej prawie zadna, ograniczala si� zazwyczaj do strz�p6w wiado
mosci o Psim Polu, Grunwaldzie. Dia sporej jej cz�sci byly to po prostu 
„ziemie poniemieckie", ,, tereny zachodnie" czy po prostu „zach6d", ale 

jeszcze nie Polska, taka jak nad Bugiem, Wislq czy Wartq 21. Podsta
wowym celem historii stawalo si� w tych warunkach ksztaltowanie uczu
ciowego stosunku ludnosci naplywowej do nowych miejsc zamieszkania 
i pracy. ,,Trzeba bylo ludzi, kt6rzy przyniesli wspomnienia z innych 
stron, wzwyczaic w nowy kraj . . . trzeba uczynic ich gospodarzami tych 
nowych ziem i dziedzicami tradycji tego nowego kraju" 22, dopom6c im 
,,do poznania otoczenia, a tym samym do zblizenia serdecznego do nie
go" 2a. Sprzyjaj&c wytworzeniu si� wsr6d ludnosci naplywowej przeko
nania, ze przybywajqc na ziemie odzyskane w r a c a  „na wlasne podw6r
ko, do wlasnych zagr6d" 24, tarn gdzie „odwiecznie istniala i istnieje pol
ska ojczyzna", stawala si� historia czynnikiem ulatwiajqcym i przyspie
szajqcym adaptacj� i integracj�. Szczeg6lnie donioslym zadaniem historii 
bylo tworzenie duchowego klimatu sprzyjajqcego wzajemnemu poznaniu 
si� i wsp61zyciu ludnosci naplywowej i autochton6w Polak6w, kt6rzy -
jak m6wil W. Gomulka w listopadzie 1946 r. na Zjezdzie Autochton6w 
w Warszawie - ,,obecnosci& swoj& zeznajq przed swiatem i historiq, ze 
ich· pradziadowie byli jedynymi gospodarzami tych ziem, ze Niemcy zna
lezli si� na nich tylko jako przybysze, kt6rym zaborczosc i agresja ich 
przodk6w utorowala drog� na podbite tereny Polski Piastowskiej" 25. 
Historia miala tworzyc „pomost uczuc" mi�dzy tymi, kt6rzy przyszli na 
ziemie odzyskane, a tymi, co walczyli o zachowanie ich polskiego obli
cza, o j�zyk polski i polskq kultur�, miala ugruntowywac prawd�, iz dzi�
ki nim nie tylko kamienie cmentarne przemawiaj& po polsku" 26

. 

Przyblizajqc Polakom naplywowym ziemie nadodrzanskie i nadba,-

21 Ü r Z e C h O WS k i, W r Z e S i ii S k i, op. Cit. 
22 J. K o w als k i, Tradycja i terainiejszoSC (Nasz Wroclaw, 10-16 VI 1945). 
21 W. C z a p 1 in. s k i, Zadania historii na ziemiach Slqskich (Pionier, 20-21 

IV 1946). 

24 K. Sosnowski, Polska wraca na Dolny Stqsk (Przeglq_d Zachodni, 1947, nr 4; 
,,Pionier", 27 VIII 1945. 

2s W. Gomulka, Artykuly i przem6wienia 1946-1948, t. II, Warszawa 1964, 
s. 239. 

u K o w alski, Zoc. cit. 



Rola historii i historyka 23 

tyckie, ksztaltujqc emocjonalny db nich stosunek, autochtonom historia 

przyblizala Polsk,;, jej dzieje, wklad w europejskq kultur,;, prawd,; o cza

sach hitlerowskiej okupacji i jej materialnych i psychicznych konse

kwencjach. Historia byla jednym z niezwykle waznych czynnik6w pel

nego przywracania autochton6w polskosci, usuwania slad6w dzialalnosci 

germanizacyjnej z ich psychiki i kultury. W ten spos6b stawala si,; ona 

sil'l przyczyniaj'lC'l si<; do zbli:i:enia r6:i:norodnych grup narodu polskiego 

na ziemiach zachodnich i p6lnocnych, usuwania istniejqcych mi,;dzy nimi 

konflikt6w i nieporozumien. 

Powr6t Polski nad Odr,;, Nys,; Luzyckq i Baltyk dokonywal si,; w wa

runkach rewolucji, w spos6b zasadniczy zmieniajqcej oblicze polityczne, 

ekonomiczne i kulturalne panstwa polskiego. Odradzajqca si,; Polska, na

Wi'\ZUjqca do idei Polski Piastowskiej, stawala si,; panstwem programowo 

zmierzajqcym do urzeczywistnienia ideal6w sprawiedliwosci spolecznej. 

Klasy jakby dotychczas „niehistoryczne", spychane w cien przez miesz

czanskq historiografi,;, najcz,;sciej traktowane przez niq jako podmiot, 

a nie rzeczywisty tw6rca dziej6w, wysun,;ly si<; na czolo narodu, pocz,;ly 

swiadomie i aktywnie ksztaltowac jego terazniejszosc i przyszlosc. Odzy

skanie ziem nadodrzanskich i nadbaltyckich wzmacnialo sily demokra

tyczne narodu polskiego, przyspieszalo dokonywanie i pogl,;bianie rewo

lucyjnych w swej istocie przeobra:i:en spoleczno-ekonornicznych. ,,Powr6t 

Polski na Ziemie Odzyskane wyciqga nas z tryb6w starej historii" 27. 

Konsekwencjq rewolucji spolecznej w Polsee, sprz,;gni,;tej z powrotem 

nad Odr,;, Nys<; Luzyckq i Baltyk, stala si,; gruntowna rewizja dotych
czasowego obrazu dziej6w narodu, spojrzenie na nie przez pryzmat do

swiadczen, interes6w i aspiracji mas pracujqcych. Przechodz'lc zasadniczq 

metamorfoz,;, historiografia stawala si,; wa:i:nym narz,;dziem ideowej i po

litycznej reedukacji narodu, przeobrazania jego spojrzenia na wlasm1 

przeszlosc. Zasadniczq rol,; w ksztaltowaniu tego nowego spojrzenia na 

przeszlosc odgrywala popularyzacja post,;powych, rewolucyjnych i inter

nacjonalistycznych tradycji narodu polskiego, a przede wszystkim tra

dycji ruchu robotniczego. W ten spos6b historia stawala si,; czynnikiem 

politycznej i ideowej integracji spoleczenstwa, sprzyjala upowszech

nianiu i ugruntowywaniu w jego swiadomosci hasel i dqzen klasy robotni

czej i jej marksistowsko-leninowskiej partii. 

Rola historii w procesach szeroko poj,;tej integracji nie byla j byc nie 

mogla wielkosci'l stal'l, niezmiennq. Byla ona najwi,;ksza, najbardziej 

oczywista w pierwszych miesiqcach i latach po wyzwoleniu i polqczeniu 

ziem nadodrzanskich i nadbaltyckich z Macierzq. Byl to okres prawdzi

wej, powszechnej prawie fascynacji przeszlosci'l, piastowskimi tradycjami 

21 Gomulka-Wieslaw, W walce ... , s. 68. 
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ziem nad Odn\, Nys11 Luzyck11 i Baltykiem. Slady tej fascynacji uwidacz
nialy si" na kazdym prawie kroku. Ulegali jej np. milicjanci w powiecie 
bystrzyckim na Dolnym Sl11sku, troskliwie tropi11cy wszelkie slady pol
skosci 2s, czy tez osadnicy w wojewodztwie szczecinskim, ktorzy pod 
wplywem ksi11zek i broszur wydawanych przez Instytut Zachodni „sami 
zacz"li szukac sladow polskosci nad Odr11" 29. Wyrazem tej fascynacji byly 
niezliczone rzesze amatorow historykow, liczne regionalne towarzystwa 
milosnikow historii i inicjatywy wydawnicze, popularnosc odczytow na 
tematy historyczne itd. Rzecz oczywista, iz w owych latach fermentu, 
wylaniania si" dopiero zr"bow nowego ustroju, scierania si" nowego ze 
starym historia miala nie tylko wzloty, ale i upadki. Nie braklo wielu 
uproszczen, zwlaszcza solidarystycznej, klerykalnej, a cz"sto wr"cz nacjo
nalistycznej natury. Z biegiem jednak czasu rola historii w procesach 
integracyjnych na ziemiach nadodrzanskich i nadbaltyckich pocz"la ule
gac zmianie. Zmniejszyla si" ona wyraznie w latach 1949-1956, aby 
odzyskac nalezne sobie miejsce po wydarzeniach pazdziernikowych 30. 

DIE ROLLE DER GESCHICHTE UND DES HISTORlliERS IN DEN 
INTEGRATIONSPROZESSEN IN DEN WEST- UND NORDGEBIETEN 

Unter zahlreichen Faktoren, die die Integrationsprozesse in den West- und Nord
gebieten förderten, spielte die Geschichte eine wichtige Rolle. Das wachsende 
Interesse für die Geschichte wurde nach 1945 durch zwei grundlegende Tatsachen 
verursacht: die Rückkehr Polens an die Oder und die Ostsee sowie die gesell
schaftliche und politische Revolution und die Machtübernahme durch eine neue 
Gesellschaftsklasse. Die Geschichte, die historische Tradition wurde zu einem der 
wesentlichsten Elemente, die die Adaptation und Integration der heterogenen polni
schen Gemeinschaft in den West- und Nordgebieten begünstigten und beschleunig
ten. Die Rückkehr Polens an die Oder und die Ostsee sowie die revolutionären 
gesellschaftspolitischen Umgestaltungen hatten auch entscheidenden Einfluss auf die 
Wahl der verbreiteten historischen Traditionen. Besondere Bedeutung kam folgenden 
Traditionen zu: 1. den Traditionen des Polentums in den West- und Nordgebieten, 
2. die mit der Übernahme, Besiedlung und Bewirtschaftung der West- und Nord
gebiete verbundene, frisch entstehende "Gegenwartsgeschichte" dieser Gebiete, 
3. die revolutionären und internationalen Traditionen des polnischen Volkes, vor 
allem der polnischen Arbeiterklasse. 

2s „By inni mogli :iyC spokojnie11 

••• , s. 95. 

29 Pamü:tniki asadnik6w ziem odzyskanych, wyd. II, Poznall 1970, s. 542-543. 
30 Szerzej O r z e c h o w s k i, W r z e s i 11 s k i, op. eit. 
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KAROL FIEDOR, BRONISLAW PASIERB 

STAN BADAN NAD 25-LECIEM PRL NA 8Li\SKU I POSTULATY 
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). 



Stan badall i postulaty 35 

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. 
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Sob6tka 1971 1 

KAZJMIERZ PUDLO - OBORNIKI SLf\SKIE 

Chcialbym si" zastanowic nad problematykq metodologicznq. Chodzi 
mi o pewne uSciSlenie poj�cia „integracja". Niestety, naleZy ZalowaC, Ze 

doc. Orzechowski nie m6gl wyglosic dzisiaj swojego referatu, na pewno 
szereg rzeczy byloby calkowicie om6wionych. Mianowicie zajmujqc si" 
od kilku lat problematykq wsp6lczesnych dziej6w Slqska, zwlaszcza prze
mian kulturalnych na Slqsku, natrafiam na szereg trudnosci wlasnie 
z interpretacjq poj"cia „integracja". W kr"gach naukowych r6wniez na 
ten temat istniejq r6znice zdan.. A przeciez my, nauczyciele, staramy si" 
przekazac pewne scisle poj"cia uczniom. Azeby nie byc goloslowny, po
zwol" sobie na niekt6re uwagi. Ot6z poj"cia „adaptacja", ,,integracja" jako 
procesy spoleczne pojawiajq si" w polskiej literaturze socjologicznej, etno
graficznej, a nawet historycznej, dopiero wlasciwie po II wojnie swiatowej 
w zwiqzku z masowymi ruchami migracyjnymi mii,dzy Odrq a Bugiem 
i zasiedleniem ziem zachodnich oraz p6lnocnych. W swiatowej literaturze 
poj"cia te pojawily si" znacznie wczesniej, chociaz r6wniez S1\ r6znie inter
pretowane. Mozemy og6lnie sformulowac, ze adaptacja jest to proces przy
stosowania si" jednostki lub grupy spolecznej do warunk6w bytu natu
ralnego, stosunk6w spolecznych i spelniania okreslonych funkcji w nowym 
srodowisku politycznym, gospodarczym, spolecznym i geofizycznym. 
Integracj" mozemy najog6lniej okreslic jako proces spoleczny polegajqcy 
na powstaniu calosci, i to wzgl"dnie trwalej, z element6w poprzednio 
odri,bnych. Caly czas m6wimy w 25-leciu dziej6w Slqska o integracji. 
Czy si„ ona juz dokonala, czy nie? Jest to sprawa niebagatelna, ale samo 
poj„cie nie jest bezspornie ustawione w literaturze naukowej. Mozna 
poprzec to przykladem. Na konferencji w Zakladzie Socjologii Wsi PAN 
w Warszawie w 1966 r. z udzialem historyk6w, socjolog6w, etnograf6w 
nie znaleziono, niestety, poprawnej definicji, kt6ra zadowalalaby wszyst
kie nauki pokrewne. Charakterystyczna jest wypowiedz doc. Gal"skiego: 
,,Byc moze, ze przedwczesnie podj"lismy temat. Chcielibysmy si" dowie
dziec nie tylko, eo rozumiej<\ przez integracj" ekonomisci, socjologowie, 
etnografowie, historycy, lecz takze, o ile wsp6lne S1\ procesy integracji 

• Glosy nadeslane juZ po oddaniu niniejszego zeszytu da druku bE:dq publiko

wane w nast�pnym. 
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w uj�ciu tych wlasnie dyscyplin. Nie bardzo to nam si� udalo. Moze nie 
do wszystkich osrodk6w trafilismy". W jakim znaczeniu mozemy poslu

giwaC si� terminami „adaptacja" czy „integracja", zwlaszcza „integracja", 

,,acjaptacja" jest bowiem poj�ciem bardziej og6lnym; ponadto przysto
sowanie wlasciwie mamy·za sobq. 

Znamienna jest wypowiedz prof. Rybickiego, kt6ry podaje dwa zna
czenia poj�cia „integracja" wlasnie dla tego kompleksu, jakim Sq ziemie 
zachodnie i p61nocne. Pozwol� sobie j11 zacytowac: ,,Raz chodzi o inte

gracj� jako scalenie Ziem Odzyskanych z reszt11 Polski. Problem scala
nia dzis mozna postawic jako problem istnienia jednego spoleczenstwa, 

tzn. spoleczenstwa, w kt6rym wsp6lnosc warunk6w rozwojowych, wsp61-
nosc kierunku dokonywaj11cych si� proces6w i przemian przewaza nad 
czynnikami specyficznymi i r6znicuj11cymi zycie na jednych i drugich 
obszarach. W tym znaczeniu integracja wydaje si� byc czyms spelnionym. 
Drugi raz rozumiemy integracj� jako procesy, kt6re zachodz11 w obr�bie 
zbiorowosci ludzkich, kt6re wskazuj11 stopien zaawansowania i ksztalto
wania ich zycia spolecznego". W tym uj�ciu, w uj�ciu socjologicznym, 
integracja nigdy nie jest czyms dokonanym bez reszty, jest czyms, co si� 
urzeczywistnia i wciqZ musi byC urzeczywistniane, jest bowiem wciqZ 

zagrozona przez czynniki dezintegruj11ce. Tutaj na sesji byla mowa wlas
nie o tym, ze trzeba ci11gle niekt6re procesy podtrzymywac, azeby nie 
nast11pily d11zenia odsrodkowe. 

Inny problem - to sama historia Dolnego Sl11ska; i tutaj m6glbym 
r6wniez poczynic pewne uwagi. Nauczyciele chyba za malo korzystaj11 
z nauk pokrewnych. Jest wiele artykul6w obrazuj11cych przemiany spo
leczne, gospodarcze, na szerokiej bazie przemian gospodarczych, kulturo
wych z takich dziedzin, jak socjologia lub etnografia. Te artykuly czy 
nawet uj�cia monograficzne s11 dost�pne i chyba warto by bylo z nich 
r6wniez korzystac. Na zakonczenie chcialbym wspomniec, ze od samego 
pocz11 tku procesy spoleczne, o kt6rych m6wimy, przebiegaly przy czyn
nym udziale nauczycieli. Szkola byla tq plac6wk11, kt6ra integrow::tla spo -
leczenstwo zlozone z r6znych grup regionalnych, kt6ra przelamywala 
antagonizmy, niech�ci i kt6ra wreszcie prowadzila r6wniez ozywion11 
dzialalnosc kulturalnc;,-spoleczn11 na rzecz wyr6wnania wzor6w kulturo
wych, zwüizania regionu z kultur11 og6lnonarodow11 i przede wszystkim 
scalenia tych ziem Dolnego Sl11ska z resztq teren6w Polski Ludowej. 
W tej chwili mozna rzeczywiscie m6wic, ze proces jest w pewnym sensie 
skonczony. 

JANINA PIECHOCINSKA - KLODZKO 

Na wst�pie pozwol� sobie wyrazic gl�bokie uznanie i serdeczne po
dzi�kowanie przede wszystkim pionierom, kt6rzy z chwil11 powolania do 
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zycia Uniwersytetu Wroclawskiego zapocz11tkowali w Polsee Ludowej ba
dania nad histori11 Sl11ska i wydaj11c mniejsze lub wi�ksze prace zwi11zali 
z tym terenem gl�boko jego ludnosc. Jednoczesnie chcialaby,m zwrocic 
uwag� na kilka spraw z naszego zycia praktycznego. Prof. Maleczynska 
wskazala, ze do studiow historii garnie si� za malo najlepszych uczniow 
szkol srednich. W pewnym stopniu win� za ten stan ponosi dzisiejsze 
nastawienie na zagadnienia techniczne i ekonomiczne. Mam wielki zal 
do naszych wladz odgornych za obnizenie autorytetu i rangi tego przed
miotu w szkole przez usuni�cie go jako przedmiotu maturalnego. Nie 
przecz�. ze wiadomosci o Polsee wspolczesnej Si\ waznym przedmiotem 
maturalnym, ale niezaleznie od tego sama historia pojmowana jako calosc 
naszych dziejow powinna wejsc w zakres matury. Uczeii wiedz11c, ze 
historia nie jest przedmiotem matury, uwaza j11 za przedmiot malo 
wazny. 

Drug11 kwesti11, kt6r11 chcialam poruszyc, jest zagadnienie prac z hi
storii regionalnej. Istotnie przed mniej wi�cej 8 laty wyszly wkladki 
regionalne do podr�cznikow historii. Sama inicjatywa byla bardzo dobra, 
gdyz wkladka do podr�cznika z historii regionu moglaby wzbudzic g!�b
sze zainteresowanie kazdego ucznia i w ogole srodowiska. Wkladki wy
szly jednak tylko w jednym rzucie i przez Wydzialy Oswiaty zostaly 
rozprowadzone do szkol. Nie przeszly one przez ksi�garnie, na skutek 
czego Si\ one dzis praktycznie nie do nabycia, zwlaszcza ze ukazaly si� 
w nieduzym nakladzie. Uwazam, ze gdyby nauczyciele w jakimkolwiek 
terenie opracowali cokolwiek opartego na zrodlach z historii wsp6lczesnej 
lub dawnej, to praca taka musialaby byc dost�pna na dluzsz11 met� i ze 
wzgl�du na jej funkcj� spoleczn11, i z uwagi na satysfakcj� samego auto
ra. Ponadto uwazam, ze wci11gni�cie nauczycieli do badali regionalnych 
wymaga zainteresowania si� ich prac11 uniwersyteckiej kadry naukowej. 
Z jednej strony bowiem niektorzy nauczyciele maj11 za malo wlasncj 
inicjatywy, z drugiej natomiast nierzadko srodowisko nie pozwala im jej 
wyzwolic. Pracownicy naukowi mogliby im pomoc w przelamaniu tych 
oporow i trudnosci, kierowac ich pracq, uczyc pokonywac wylaniajqce si� 
w jej toku problemy merytoryczne i metodologiczne. Tylko zaintereso
wanie si� uniwersyteckiej kadry naukowej terenem mogloby pchn11c na
przod badania regionalne. Tu na sali znajduje si� kolezanka. ktora przed 
kilku laty opracowala monografi� historyczn11 swej miejscowosci i nie 
wie, eo dalej z ni11 zrobic. Akcja odgorna wylowilaby te wszystkie inicja
tywy i doprowadzila je do kolica. 

Dwa razy do roku nauczyciele szkol srednich odbywaj,i konferencje 

przedmiotowe, omawiaj,ic na nich rozmaite sprawy. Byl czas, ze sporo 
miejsca na nich zajmowaly sprawy regionalne. Obecnie problemy te s,i 

mniej uwzgl�dniane. Jest to zjawisko niepokoj,ice. Wh1snie na tych konfe-
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rencjach problematyce regionalnej powinno si� poswi�cac sporo m1eJsca. 
Byloby celowe przeprowadzanie na nich przykladow lekcji, kt6re by poka
zaly, jak w praktyce szkolnej nauczyciel ma stawiac zagadnienia regional
ne. Tutaj wreszcie mozna by dyskutowac nad sprawq organizowania prac 
nad historiq lokalnq. Prace te b�d'l mogly powstawac tylko w wypadku, 
gdy rozbudzi si� pasj� badawczq wsrod nauczycieli, gdy znajdq oni opie
k� pracownikow naukowych oraz zrozumienie i pomoc wladz lokalnych. 

IRENA CZACHOROWSKA - STRZELIN 

Bardzo dobrze si� stalo, ze doszlo dzisiaj do spotkania mi�dzy nauczy
cielami historii a pracownikami Uniwersytetu. W ostatnich tygodniach -
jak wiemy - mnozq si� artykuly atakujijce w mniej lub bardziej deli
katny spos6b nauczycieli. Wystarczy przeczytac ostatniii „Polityk�", wy
starczy przypomniec artykul sprzed kilku tygodni w „Kulturze", w kt6-
rym red. Mis nazwal wi�kszosc nas pedagogami ad siedmiu bolesci, azeby 
zrozumiec, ze jestesmy pod jakims bardzo mocnym obstrzalem, cz�sciowo 
sprawiedliwym, a cz�sciowo krzywdz„cym. Dlatego tez wydaje mi si�, 
ze dobrze jest pewne sprawy postawic jasno i powiedziec, czego si� ad 
nas zijda i czego my mamy tez prawo Z'ldac. Dzisiejsza konferencja jest 
poswi�cona sprawom naszego regionu i dlatego tez w tych kwestiach 
b�d� przede wszystkim glos zabierac. Nalez� do starszej generacji 
nauczycieli historii, do tych, kt6rzy pracujq na Dolnym Slqsku juz bardzo 
dawno, do tych, kt6rzy z prof. Maleczynskq zaczynali prac� jeszcze jako 
instruktorzy historii czy nawet jeszcze jako studenci. Pami�tam takie 
spotkanie w Kuratorium w jednej z sal konferencyjnych przy Nowym 
Targu, gdy prof. Maleczynska poprosila kilku instruktor6w, m. in. mnie, 
i powiedziala: pami�taJcie, ze najwazniejsza i pierwsza robota, jakq macie 
wykonac, to przede wszystkim zapoznac mlodziez z histori'l Slqska. Sami 
jeszcze tej historii nie znalismy, zaczynalismy od studiowania popularnej 
ksiqzki Dzieje S!qska czy Szkice z dziej6w S!qska. Powoli zaczynaly ro
snljc prace magisterskie dotyczijce naszych miast. Pozniej wkladki regio
nalne, no i nie bez dumy mag� powiedziec, taka byla moja droga do 
doktoratu i do tej najszcz�sliwszej chyba chwili, gdy tu wlasnie stoj'lc, 
w tej auli, w ktorej w 1939 r. w czerwcu zabral glos Herr Rektor Stamm
ler i powiedzial, ze stopa polska na tej niemieckiej uczelni nie stanie, 
ze wlasnie na tej sali razem z kuratorem Szafranskim w obecnosci swojej 
klasy bylam promowana na doktora. To S'l bardzo osobiste dygresje. Pro
sz� wybaczyc, czlowiek po tylu latach pracy jest zawsze sklonny do 
osobistych wynurzen. 

Ale wracajmy teraz do spraw aktualnych. Zostalismy na pewno, i my, 
i nasza mlodziez, dobrze wyposazeni w wiadomosci z dziej6w Sl„ska 
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od czasow najdawniejszych do 1945 r. Gorzej jest z wiadomosciami doty
czqcymi historii najnowszej, a wszak dla naszych nastolatkow historia 
Jat 1945-1950, nawet 1952, bo w tej chwili uczymy rocznik 1954, to S'l 
tez zamierzchle czasy i jak to dzieci mowi'l, jest to material do wykucia 
i do wyuczenia si�. A materialu z tego okresu mamy raczej malo i mimo 
tej obfitosci literatury, ktor'l doc. Fiedor podal, brak opracowan popular
nych, napisanych j�zykiem dost�pnym dla ucznia. I dlatego tez bardzo 
bym prosila, by pomyslec o wydaniu takich wlasnie wypisow historycz
nych, jakie opracowali obecny tu na sali doc. Michalkiewicz i dr Sydor, 
tylko z uwzgl�dnieniem lat 1945-1970, z tym zeby opracowania doko
nywac z myslq i o dzieciach klas mlodszych, bo o ile materialy dla klas 
Jicealnych wlasnie mamy w wypisach historycznych Michalkiewicza i Sy
dora, to zupelnie brak wypisow dla szkoly podstawowej. Bardzo ch�tnie 
widzialabym w podr�cznikach historii szersze uj�cia naszego regionu. Juz 
nie b�d� narzekac na to, ze w tym roku, ktory ma przypiecz�towac re
form� szkoln'l, zaczynamy bez podr�cznikow dostosowanych do progra
mu szkolnego, bo wlasciwie w zadnej klasie Jicealnej w obecnej chwili 
nie ma podr�cznika zgodnego z programem. Nalezaloby jednak zwr6cic 
uwag� autorom na szersze traktowanie naszego regionu. Zupelnie nie 
chodzi mi o sztuczne wyolbrzymianie tego problemu, ale wydaje mi si� 
niedopuszczalne, by w podr�czniku do klasy I licealnej Dowiata wiado
mosci o wojnach obronnych za Chrobrego ograniczaly si� tylko do drugo
rz�dnej wzmianki, zeby nie wspomniano o Niemczy. W tekstach zr6dlo
wych nie ma wyjqtku z kronik niemieckich m6wiqcych o bohaterstwie 
Judu slqskiego. Nawet w podr�cznikach klas podstawowych sprawa ta 
jest szerzej potraktowana. Wojny za Krzywoustego S'l uj�te troch� sze
rzej, ale tez za slabo wyjasnione jako walka „pro libertate Poloniae". 
Sprawa, w jaki spos6b Sl'lsk odpadl od Polski, jak si� bronil od przejscia 
pod panowanie czeskie, w podr�czniku zupelnie nie znalazla uwzgl�dnie
nia. Nawet tak bogaty w wydarzenia rok 1848 tez poza jedn'l wzmiankq, 
ze cos tarn bylo we Wroclawiu, nie sciqga na siebie zupelnie uwagi. 
Wydaje mi si�, ze powinnismy jasno postawic spraw�, zqdamy i doma
gamy si�, aby historia Dolnego Slqska byla w podr�cznikach nalezycie 
potraktowana. Nie wystarczy na pewno, jesli damy mlodziezy pewn'l 
wiedz� o historii Jokalnej tylko w szkole podstawowej. Uczelnia nasza 
nadrabia braki podr�cznika; bo mialam praktykant6w student6w i jed
nemu wypadlo prowadzic Jekcj� w klasie III na temat: rok 1848 na Sl'l
sku. Powiedzialam mu: prosz� tylko zwrocic uwag� na Dolny Slqsk, 
zrobil to bardzo dobrze. Dalam mu tylko wiadomosci o Strzelinie i Jekcja 
jakos poszla. To byl student. Wydaje mi si� jednak, ze tego samego 
mozemy Z'ldac od autor6w podr�cznika. Poza tym jeszcze jeden postulat. 
Czy nie mozna pomyslec o wydaniu wypis6w dla klas podstawowych 

4 - Sob6tka 1/71 
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z tekstow literackich, beletrystycznych, z powiesci historycznych, odno
sz11cych si� do S1';ska? Dziecku nie mozemy przedstawic tego materialu, 
ktory jest zawarty w wypisach doc. Michalkiewicza i dra Sydora. S11 to 
dla dzieci klas V i VII rzeczy stanowczo za trudne, a nawet program zo
bowiqzuje do poszerzania histori11 regionaln'l materialu klas podstawowych. 

Byloby bardzo dobrze, aby obecna konferencja byla kontynuowana 
i zeby zawsze na konferencjach nauczycieli klas Jicealnych byl zaprasza
ny ktos z uczelni, zebysmy mieli ten staly kontakt, zebysmy mogli byc 
informowani o tym, nad czym tutejsi historycy pracujq. Poza tym to, 
eo mowila kol. Piechocinska, moze bym sformulowala troch� inaczej. Nie 
domagalabym si� w ogole wprowadzenia historii przy maturze

,__ 
bo rze

czywiscie mlodziez jest juz zbyt obciqzona, ale dopusci!abym, aby ten, 
kto lubi histori�, kto si� interesuje tym przedmiotem, kto zamierza j,; 
studiowac, kto musi zdawac egzamin z historii, mial prawo wybrac histo
ri� przy egzaminie maturalnym. Istotnie w tej chwili ranga historii 
bardzo zmalala, skoro mozna wybrac. praktycznie kazdy przedmiot oprocz 
historii. A przy egzaminach wst�pnych na wyzsze uczelnie na polonistyk� 
czy prawo uczen nie b�dzie musial tego przedmiotu zdawac? Po kazdych 
egzaminach wst�pnych spadajlj gromy przede wszystkim na . nauczycieli 
historii i cytuje si� w prasie wypowiedzi bl�dne tylko z historii. Gdy to 
czytam, mysl�, czy jestem tez winna, czy nalez� do tych, ktorzy nie 
potrafili nauczyc. Na pewno nie nauczylam wszystkich dobrze i nie po
trafi� tego dobrze zrobic, ale z drugiej strony czyz nauczyciel historii 
nie jest w specjalnie trudnym polozeniu, zwlaszcza bez podr�cznikow, 
bez dobrych programow. Przeciez w tym roku dostalismy program na 
3 dni przed poczqtkiem roku, a niektorzy juz po rozpocz�ciu roku szkol
nego, przy czym my sami widzimy, jak program przeskakuje od takiego 
nastawienia do zupelnie innego, wr�cz odwrotnego. Przeciei temu roczni

kowi, ktory jest teraz w IV klasie licealnej, juz kilkakrotnie zmieniano 
program, a my przeciez jestesmy w tym srodowisku wiele lat i musimy 
naprawd� pracowac, azeby zasluzyc na miano dobrego nauczyciela i do
brego historyka. I dlatego mamy prawo z,;dac, azeby i podr�cznik by! na 
czas przes!any, i program dobrze opracowany. Wtedy b�dzie naszych 
b!�dow mniej. Zarzuca si� nam stale, ze nie uczymy myslec, ze tylko 
wymagamy od ucznia faktow, szczeg6!6w. Chcialam tu pod adresem wyz
szych uczelni skierowac juz nie zapytanie, lecz raczej prosb�, czy na
prawd� ci, eo przychodz,; z wyzszych uczelni, s,; zawsze przygotowani, 
azeby uczyc nowymi metodami, zeby stosowac pomoce audiowizualne, bo 
nam si� zarzuca, ze my tego nie robimy. Prosz� mi wierzyc, spotykam 
studentow, ktorzy wychodz,; z wyzszych szko!, i. to pedagogicznych, a nie 
zetkn�Ji si� z nimi. Wi�c sk,;d pozniej mlody nauczyciel ma umiec je 
stosowaC. 
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ANTON! BOJAKOWSKI - LEGNICA 

Chcialbym przede wszystkim wyrazic swoje zadowolenie z mozliwosci 
uczestniczenia w sesji naukowej przeznaczonej dla nauczycieli historii 

dd!nosli,skich szk6l. Sprawy historii regionalnej interesuji, mnie od wielu 
lat. Znane mi S'! na og6l wazniejsze pozycje bibliograficzne - naukowe 
i popularnonaukowe - poswi�cone S!i,skowi w jego historycznych gra
nicach. Si, one niewi,tpliwie bardzo cenne i przydatne dla nauczycieli hi
storii i milosnik6w ziemi sli,skiej. Ale nie znajduj� wsr6d nich - poza 
kilkoma wyji,tkami - prac popularnych do masowego uzytku dla ucz
ni6w szk6l podstawowych i srednich. Chodzi mi tu o przyst�pne opraco
wania monograficzne miast i powiat6w dolnosl<1skich, dostosowane do 
obowii,zuji,cych program6w nauczania historii i wychowania obywatel
skiego w szkolach podstawowych i srednich. Wydane w 1963 r. przez 
Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich - Zarzi,d Wojew6dzki we Wro
clawiu - wkladki regionalne do podr�cznika historii (Dzieje Klodzka na 

przestrzeni wiek6w, Ziemia Strzeliiiska, Powiat sycowski, Ziemia Wal

brzyska i Ziemia Zqbkowicka) S'! przeciez materialami pomocniczymi dla 
nauczycieli historii w szkolach srednich, a nie byly w sprzedazy ksi�gar
skiej. N alezy w tym miejscu stwierdzic, ze prace te napisane przez dolno
sli,skich nauczycieli powstaly z inicjatywy i dzi�ki wydatnej pomocy pra
cownik6w naukowych Uniwersytetu Wroclawskiego i innych. Wymie
nione wkladki regionalne (6 tytul6w) byly takze recenzowane przez pro
fesor6w i docent6w katedr historycznych. Zalowac mozna, ze ukazaly si� 
one tylko jednorazowo, mimo Ze planowano pierwotnie opracowanie 

i ogloszenie drukiem takich wkladek· dla wszystkich powiat6w woj. wro
clawskiego. Zabraklo, niestety, autor6w sposr6d nauczycieli historii ze 
szk61 podstawowych i srednich. Si,dz�, ze nalezaloby t� spraw� ozywic 
na nowo. Zastanawiam si� r6wniez niekiedy, dlaczego Wydawnictwo 
„S!i,sk" w Katowicach zaniechalo wydawania tak cennych do uzytku 
uczni6w klas V-VIII material6w regionalnych dla szk61 og6lnoksztalci,
cych woj. katowickiego, opolskiego i wroclawskiego pt. Czytanki slqskie. 

Si, to piesni (wiersze) i legendy, wyji,tki z literatury pi�knej, opowiada
nia z dziej6w S!<1ska, o kt6rych wspominala moja przedm6wczyni 
dr I. Czachorowska ze Strzelina. Ostatnie wydanie Czytanek slqskich po
chodzi z 1961 r. Chcialbym postulowac, aby je wznowiono. Nalezaloby 
tez systematycznie zaopatrywac biblioteki szk6l podstawowych i srednich 
w materialy lokalne i regionalne, oparte na aktach archiwalnych i pra

sie sprzed 1945 r. i z okresu 25-lecia Polski Ludowej. 
Jako nauczyciel zakladu ksztalcenia nauczycieli, w kt6rym nie ma kie

runku historli wraz z wychowaniem obywatelskim, widz� pilni, potrzeb� 
organizowania dla studiuji,cej mlodziezy tzw. k6l milosnik6w regionu 
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i spotkar\. z dzialaezami regionalnyeh towarzystw naukowyeh i spoleez
nyeh. Mam tu na mysli przede wszystkim t� mlodziez, kt6ra przyjmowa
na jest na studia niehistoryezne, ma jednak znaezny zas6b wiedzy histo
ryeznej i eheialaby i'l nadal pogl�biac. Niestety, program i organizaeja 
studi6w (bez kierunku historii i wyehowania obywatelskiego) nie zapew
niajq jej tego. W skromnym ehoeiaz zakresie moze podj<1c si� tego zada
nia nauezyeiel dowolnego przedmiotu przez zorganizowanie i spoleezne 
prowadzenie kola naukowego milosnik6w miasta, powiatu ezy regionu. 
Wlasnie na tyeh zasadaeh dziala u nas od 1967 r. Studenekie Kolo Milos
nik6w Ziemi Legniekiej. Tresc zaj�c tego kola obejmuje pradzieje, dzieje, 
terazniejszosc i perspektywy rozwojowe wybranyeh dolnoslqskieh miast, 
powiat6w i osrodk6w przemyslowyeh, np. Legnieko-Glogowskiego Okr�
gu Miedziowego i in. W ramaeh form organizacyjnych naszyeh zaj�c 
realizujemy: referaty, odezyty, wyeieezki do s<1siednieh miast i miaste
ezek, udzial w imprezaeh organizowanyeh przez Legniek<1 Komisj� Opieki 
nad Zabytkami itp. Dzi�ki temu zwiedzilismy dotyehezas z udzialem wy
trawnyeh przewodnik6w PTTK takie miejseowosei, jak Wroclaw, Legni
e�, Legniekie Pole, Proehowiee, Lubin, Zlotoryj�, Chojn6w, Lw6wek Sl<1-
ski, Gryf6w, Mirsk, Swierad6w, Rogoznie�, Swidnie�, Z<1bkowiee Sl<1skie, 
Dzierzoni6w, Klodzko i wiele innyeh miejseowosei w Kotlinie Klodzkiej. 
Ponadto uezestniezylismy w zebraniaeh i sesjaeh popularnonaukowyeh 
organizowanyeh przez Studium Nauezyeielskie, Towarzystwo Milosnik6w 
Legniey i Towarzystwo Przyjaei6l Nauk. S<1dz�, ze jest to jeden z wielu 
sposob6w wyehowania sposr6d studiujqeej mlodziezy przyszlyeh dziala
ezy spoleeznyeh i gorliwyeh opiekun6w zabytk6w. J ezeli i t<1 drog<1 krze
wic b�dziemy wiedz� historyezn<1 o Sl<1sku, jezeli organizowac i prowa
dzic b�dziemy kola milosnik6w regionu - na zasadzie k6l zainteresowar\.' 
w ramaeh zaj�c pozalekeyjnyeh r6wniez w szkolaeh podstawowyeh 
i srednieh - dotrzemy do odleglyeh wsi i miasteezek dolnoslqskieh, przez 
eo wplywac b�dziemy na ozywienie ruehu regionalnego, wsz�dzie po
trzebnego i zawsze aktualnego. Spoleezer\.stwo wiejskie i w matyeh mia
steczkach chce r6wniei: wiedzy o przeszloSci, teraZniejszoSci i przyszlo

sei swoieh. miejseowosei na tle dziej6w ziemi slqskiej. 

Na zakor\.ezenie ehe� ustosunkowac si� do jeszeze jednej sprawy. 
Z dnieln 1 IX 1970 r. wszedl w zycie zweryfikowany program nauezania 

historii i wyehowania obywatelskiego dla klas V -VIII osmioklasowej 

szkoly podstawowej. Nowosc, jak<1 mozna zauwazyc wsr6d hasel progra
mowyeh, dotyezy m. in. tematyki regionalnej na tle dziej6w Polski, zwla
szeza w klasie V. Oto przykladowe hasla: ,,Obrona Gtogowa. Legenda 
o Psim Polu. Znane zabytki romar\.skie i w naszym regionie. Bitwa pod 
Legnieq i jej znaezenie. Stare miasta naszego regionu. Niemieeey osad
niey na Sl<1sku i oslabienie wi�zi Sl<1ska z resztq Polski. Poli tyezne roz-
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bieie Slqska. Podporzqdkowanie ksüiz<1t sl<1skieh kr6Iom Czeeh. Bolko 
Swidnieki - ostatni niezalezny ksi<1z� slqski. Znane zabytki gotyku 
w Polsee i w naszym regionie" (s. 7 i 8). Znaeznie rozbudowane zostaly 
r6wnieZ hasla „Nasza miejscowoSC", ,,Praca na wsi", ,,Przemyslowy za

klad praey" i inne w programie wyehowania obywatelskiego w klasie VII 
szkoly podstawowej (s. 4-9). Wymienione tematy szerzej anizeli dotyeh
ezas traktuj<1 wybrane zagadnienia z dziej6w Slqska i jego miejseowosei. 
J est to ehyba wynik dyskusji i postulat6w zglaszanyeh od wielu lat przez 
nauezycieli historii i praeownik6w naukowyeh, r6wniez Uniwersytetu 
Wroclawskiego. Cieszymy si� z tego. Mam jednak Wqtpliwosei, czy wszy
sey nauezyeiele dolnosl<1skieh szk6l podstawowyeh znajd'! wyezerpujqee 
materialy do realizaeji tyeh i tym podobnyeh temat6w lekeyjnyeh. Po
trzebna bylaby tu pomoe naszyeh osrodk6w naukowyeh i wladz tereno
wyeh, zwlaszeza oswiatowyeh, oraz sekeji i ognisk metodyeznyeh historii 
i wyehowania ·obywatelskiego. W lipeu 1970 r. podezas kursu wakaeyj
nego dla nauezyeieli historii i wyehowania obywatelskiego w Olawie 
przekazano jego uezestnikom pierwsze informaeje w zakresie zweryfiko
wanyeh program6w. W ciqgu roku szkolnego i okres6w wakaeyjnyeh na
lezaloby nadal organizowac wyklady, seminaria i wycieezki do zabY.tk6w 
sl<1skieh i zaklad6w praey (w ramaeh kurs6w sr6droeznyeh i konfereneji 
przedmiotowo-metodyeznyeh przy seislej wsp6lpraey z praeownikami 
naukowymi) w eelu dostarezenia nauezycielom odpowiednieh material6w 
regionalnyeh i lokalnyeh. Wklad praey na tym odeinku nigdy nie b�dzie 
zmarnowany. Swiadezyc moze o tym referat prof. E. Maleezynskiej, kt6-
ry z uwagq wszysey wysluehalismy. 

EWA MALECZYI'ISKA 

Nie zauwazylam nuty dyskusyjnej z wypowiedzi'I moj'!, tylko raezej 
przyezynki i formy realizaeji pewnye];,. postulat6w, kt6re i dla Towarzy
stwa Milosnik6w Historii jako takiego nie powinny ehyba byc jako jakas 
linia wsp6ldzialania oboj�tne. Pomin�!am w swoim referaeie i nie wy
plyn�lo w dys)rnsji jeszeze jedno ogniwo. Przepraszam za pytanie osoby 
w pelni nieswiaclomej, ale eo si� dzieje ze Zwi<1zkiem Absolwent6w Uni
wersytetu Wroclawskiego, kt6ry przeeiez zaistnial, odbyl sw6j zjazd 
i mial r6zne szerokie plany? Jezeli tu byla mowa o zwü1zkaeh milosni
k6w region6w, istniejq zreszt& te, ze tak powiem, urz�dowe stowarzysze
nia mil0Snik6w. Wierz�, Ze to, eo si� tworzy oddolnie, jest Zywsze, ale 

wydaje mi si�, ze ehoeiaz nie wszysey absolwenei naszego Uniwersytetu 
praeuj& na ziemi d0Inosl11skiej, ale tarn gdzie jest kilku absolwent6w na
szej uezelni, zw!aszeza historyk6w na r6znyeh stanowiskaeh i funkejaeh, 
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tarn jakas ich spo!eczna praca mog!aby i w kierunku szerzenia akcji 
oswiatowej, i w kierunku wydawniczym niejedno zdzialac. Moze jednak 
warto pomyslec w 25-lecie Uniwersytetu m. in., co si� z tym w!asnie 
zrzeszeniem dzieje? 

ROMAN HECK 

Wydaje mi si�, ze nasza sesja by!a pozyteczna. Wprawdzie mozna si� 
by!o po niej spodziewac wi�cej, ale rzeczywistosc nie zawsze wygh;da 
tak, jak nasze wyobrazenie o niej. Sesja przynios!a jednak pewne rzeczy 
praktyczne. Referaty mobilizuj'l do dalszej wzajemnej wsp6!pracy na
szych srodowisk. Szczeg6lnie referat doc. Fiedora i dra Pasierba po 
opublikowaniu w dost�pnej Panstwu „Sob6tce" b�dzie cenn<1 pomoc'l dla 
okresu 1945-1970, do kt6rego uskarzano si� w dyskusji na brak mate
ria!u. Wydaje mi si� tez, ze dyskusja wnios!a wiele konkretnych wnio
sk6w zar6wno w cz�sci teoretycznej (wyst<1pienie p. Pud!y z Olawy), jak 
i praktycznej. J esli chodzi o kwesti� wznowienia wkladek, oczekujemy 
pewnej inicjatywy ze strony nauczycielstwa. Gdyby si� znalezli ch�tni, 
wrociawskie srodowisko historyczne oraz w!adze oswiatowe stara!yby si� 
zainteresowac t<1 spraw'l CRZZ i wydawnictwa. Moze by si� nawet uda!o 
wznowic te wkladki nie tylko na prawach r�kopisu. Moim zdaniem, 
mgr Piechocinska poruszy!a tutaj bardzo istotn<1 kwesti� pokazowych 
lekcji regionalnych. Postulat ten rozszerzy! mgr Bojanowski o wycieczki 
regionalne w ramach ksztalcenia metodycznego nauczycieli i zwr6cenia 
szerszej uwagi na postulat regionalizmu w pracy metodycznej z nauczy
cielami. Bardzo interesuj<1ce S'l propozycje dr Czachorowskiej dotycz<1ce 
wypis6w do historii Sl<1ska w latach 1945-1970. Nie jest wykluczone, ze 
te propozycje zostan<1 podchwycone i zrealizowane przez nasze srodo
wisko historyczne. Juz tutaj na zywo zg!aszano mi ch�ci opracowania 
takich wypis6w. '.l'owarzystwo w miar� mozliwosci b�dzie si� stara!o t� 
inicjatyw� poprzec. S!uszny jest r6wniez postulat sporz<1dzenia i wyda
wania wypis6w literackich, dzi�ki czemu ze s!owem o Sl<1sku b�dzie moz
na docierac do dzieci najmlodszych. Przeciez w pami�ci najbardziej zo
staje to, co si� wczesniej, w m!odosci przyswoi!o. Sesja nasza by!a przed
si�wzi�ciem roboczym, skromnym, ale to, cosmy tutaj uslyszeli, na pew
no b�dzie mia!o jakis wp!yw, oby jak najlepszy, na nasz<1 dalsz'l prac�. 
Dzi�kuj� Panstwu za przybycie i za udzial w sesji. 



ARTYKULY I STUDIA MATERIALOWE 

Sob6tka 1971 1 

EDWARD DLUGAJCZYK 

ORGANI.ZOWANIE POLSKICH WLADZ SZKOLNYCH NA SLA,SKU 
W LATACH 1918-1922 

Artykul niniejszy z problematyki dotycza,cej szkolnictwa polskiego na 
Gornym Sla,sku w okresie powstali i plebiscytu omawia wycinek w�zszy, 
mianowicie sprawy zwia,zane z tworzeniem polskich wladz szkolnych. 
0 budowie zr�bow polskiej administracji szkolnej na Gornym Sla,sku 
pisali w szerszym kontekscie zagadnieli J. Madeja i T. Musiol 1. Udost�p
nieriie dla badaii naukowych akt Naczelnej Rady Ludowej na Gornym 
Sla,sku i Wydzialu Oswiecenia Publicznego Urz�du Wojewodzkiego Sla,
skiego, przechowywanych w Wojewodzkim Archiwum Paiistwowym 
w Katowicach, pozwala dorzucic do znanych faktow garsc nowych oraz 
blizej wyjasnic i sprostowac niejeden szczegol. Sam temat nastr�cza jed
nak w da!szym cia,gu sporo klopotow, zwazywszy niedostateczny stan 
wiedzy o polskich wladzach i organach przedstawicielskich na tym te-
renie, o ich cz�stych. zmianach i reorganizacjach wewn�trznych. 

Cesarstwo niemieckie do 1918 r. nie wypracowalo jednolitego systemu 
szkolnego. Stqd mozna mowic co najwyzej o szkolnictwie poszczegolnych 
par\stw wchodza,cych w sklad Rzeszy. W palistwie pruskim najwyzsza, 
instancja, w sprawach szkolnych bylo Ministerstwo Nauki, Sztuki 
i Oswiaty, przy czym szkoly przemyslowe i handlowe podlegaly ministro
wi przemyslu i handlu, a szkoly rolnicze - ministrowi rolnictwa. W ob
r�bie prowincji szkolnictwo podlegalo nadprezydentowi prowincji, ktory 

1 J. Made ja, Sprawy szkolne za czas6w plebiscytowych (Kwartalnik Opolski 
1960, nr 2, s. 51-84); t e n Z e, Z dziej6w walki o polskie szkolnictwo na G6rnym 

Slq.sku w czasach plebiscytowych (Przeglijd Historyczno-0.Swiatowy 1960, nr 2, 

s. 17-32); t e n i: e, Emanuel Imiela - Jan Zemelka - Ryszard Wydra - Bernard 

Krawczyk, zaslu.ieni nauczyciele i dzialacze- plebiscytowi (Kornunikat nr 42 Insty
tutu Slc\skiego w Opolu, Opale 1960). Prace te zawierajq sporo pomylek i nie
Scislo.Sci. T. Mus i o l, Szkolnictwo polskie w rejencji opolskiej 1919-1939, Kato

wice 1964. Por. te± F. K 1 o n, Ksztalcenie nauczycieli w okresie plebiscytowvm 

(Kwartalnik Opolski 1960, nr 2, s. 85-99). 
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byl przewodnicz,icym prowincjonalnego kolegium szkolnego. W prowincji 

sl,iskiej, sk!adaj,icej si� z trzech obwod6w rejencyjnych (legnickiego, 

wroclawskiego i opolskiego), istnialo Prowincjonalne Kolegium Szkolne 
we Wroclawiu. Kompetencje kolegi6w byly ustalane szczeg61owymi roz
porz,idzeniami w!adz prowincji. Podlegalo im w pierwszej instancji szkol
nictwo srednie og6lnokszta!c,ice w dzisiejszym rozumieniu tego slowa 

oraz seminaria nauczycielskie. W zwi,izku z tym sprawowalo ono nadz6r 
pedagogiczny nad wspomnianymi szkolami, ustala!o programy nauki, opi
niowalo podr�czniki szkolne, zajmowalo si� rekrutacj,i kandydat6w na 
kursy nauczycielskie, bylo wladz,i dyscyplinarn,i dla nauczycieli podle
glych szk6!. Do obowi,izk6w prowincjonalnych radc6w szkolnych, kt6rzy 
wchodzili w sk!ad kolegium, nalezalo m. in. wizytowanie szk61 i zasiadanie 

w komisjach egzaminacyjnych 2. W obwodach rejencyjnych szkolnictwem 
zajmowal si� Oddzia! II Rejencji. Podporz,idkowane mu byly szkoly po
wszechne w dzisiejszym znaczeniu oraz tzw. szkoly pomocnicze dla dzieci 
slabo rozwini�tych i kalekich, a takze pod wzgl�dem administracyjnym -
wyzsze szkoly chlopc6w i dziewcz,it, nad kt6rymi nadz6r pedagogiczny 
sprawowalo prowincjonalne kolegium szkolne. Oddzial II mianowal nau
czycieli i rektor6w wymienionych szk61, organizowal siec szkolnictwa 

w obr�bie rejencji, ustalal budzet na potrzeby oswiatowe, wprowadzal 
do uzytku podr�czniki zatwierdzone przez ministerstwo. 

Nadz6r nad szkolnictwem przyslugiwal tylko panstwu 3. Podzial ad
ministracyjny obwodu rejencyjnego nie pokrywal si� z podzialem na 
okr�gi nadzoru pedagogicznego. W granicach 26 powiat6w rejencji opol
skiej bylo 58 powiatowych inspektorat6w szkolnych. Kierowali nimi, 
przewaznie jednoosobowo, inspektorzy, kt6rzy mogli byc g!6wni lub po
boczni, w zaleznosci od tego, czy funkcje swoje traktowali jako jedyne, 
czy tez dodatkowe zaj�cie. Inspektorami .pobocznymi byli zazwyczaj dy

rektorzy seminari6w nauczycielskich albo pastorzy. Po rewolucji listo
padowej 1918 r. zniesiono inspektoraty pobocz11e, zarz,idzane przez dyrek

tor6w seminari6w. Na obszarze plebiscytowym, kt6ry nie pokrywal si� 
z obszarem rejencji opolskiej, istnialo 36 powiatowych inspektorat6w "· 

2 M. von B r a u c h  i t s c h, Die neuen preussischen Verwaltungsgesetze, Berlin 
1907, t. VII, s. 54-59. 

3 Schulaufsichtsgesetz vom 11. März 1872; Gesetz Sammlung 1872, s. 183. 
4 Byly to: 1. Bytom I, 2. Bytom II, 3. Bytom III, 4. Kr6lewska Huta I, 5. Kr6-

lewska Huta II, 6. Ko:i.le I, 7. KoZle II, 8. Gliwice I, 9. Gliwice II, 10. Pyskowice, 
11. Katowice I, 12. Katowice II, 13. Katowice III, 14. Myslowice, 15. Kluczbork I, 
16. Kluczbork II, 17. Glubczyce 1, 18. Glubczyce II, 19. Lubliniec I, 20. Lubliniec II, 
21. Glog6wek, 22. Opale I, 23. Opale II, 24. Pok6j, 25. Pszczyna, 26. Mikol6w, 27. 
Racib6rz I, 28. Racib6rz II, 29. Olesno, 30. Rybnik I, 31. Rybnik II, 32. Strzelce, 
33. LeSnica, 34. Tarnowskie G6ry, 35. Zabrze I, 36. Zabrze II. 2r6dlo: WAP Kat., 
UWSL OP 2760. 
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Inspektorzy powiatowi pelnili nadz6r nad szkolnictwem elementarnym. 
Nadz6r ten wykonywali przede wszystkim poprzez czi,ste wizytacje (darn\ 
klasi, szkolrn\ nalezalo odwiedzic co najmniej 2 razy w roku). Byli oni 

ponadto wladzq przelozonq pierwszej instancji dla nauczycieli Judowych s. 
Inspektorom powiatowym pomagali tzw. miejscowi inspektorzy w zakre
sie kontroli nad wypelnianiem przez dzieci obowiqzku szkolnego, reali
zowania program6w nauki, nadzorowania nauczycieli it'p. 

Utrzymywanie szk61 spoczywalo w zasadzie na barkach gmin na pod
stawie ustawy z 28 VII 1906 r., zmienionej czi,sciowo ustawq z 7 X 1920 r.6 
W tym celu gminy tworzyly zwiqzki szkolne bqdz p,ojedyncze dla jednej 
gminy, bqdz zbiorow� obejmujqce kilka gmin. W gminach miejskich 
organem zarzqdzajqcym w sprawach szkolnych byla deputacja szkolna, 
w gminach wiejskich - zarzqd szkolny, kt6rego sklad zalezal od tego, 
czy tworzyli go przedstawiciele zbiorowego czy pojedynczego zwiqzku. 
Ponadto w gminach miejskich mozna bylo zakladac ciala mniejsze w po
staci komisji szkolnych, bi,dqce organami wlasciwych deputacji. Zwiqzki 
szkolne, jako instytucje prawa publicznego, zdolne byly nabywac, posia
dac i zbywac majqtek ruchomy i nieruchomy. Do ich zadari nalezalo 
zapewnienie srodk6w materialnych potrzebnych do prowadzenia nauki. 
Pokrywaly one wydatki zwiqzane z remontami budynk6w, staraly sii, 
o opal, swiatlo, sprzi,ty, pomoce naukowe i wyposazenie bibliotek. Depu
tacje i zarzqdy szkolne zajmowaly sii, ustalaniem budzetu szkolnego, za
rzqdzaly powierzonym majqtkiem, wreszcie, aby nie wyliczac drobiaz
gowo ich uprawnieri, byly zasti,pstwem prawnym gmin w zagadnieniach 
nauki i oswiaty. 

Ustalenie najwczesniejszej fazy zabieg6w wok6l organizowania pol
skiego szkolnictwa na G6rnym Sl'!sku po I wojnie swiatowej jest dosc 
trudne. Z okresu tego nie zachowaly sii, prawie zadne materiaJy zro
dlowe. Sil'l rzeczy oprzec sii, trzeba na archiwaliach nieco p6zniejszych, 
tzn. na relacjach sporzqdzanych w okresie dzialalnosci Polskiego Komi
sariatu Plebiscytowego i Nacz�Jnej Rady Ludowej na G6rnym S]qsku 
(1920-1922). Przekazy te, choc w niedostatecznym stopniu naswietlajq 
genezi, interesujqcych nas spraw, Sq w chwili obecnej zr6dlem jedynym. 
Ich wiarygodnosc w zasadzie nie budzi W'\tpliwosci, gdyz sporzqdzali je 
Judzie, kt6rzy od poczqtkti parali sii, dzialalnosciq narodow'l, a jednak 
w odniesieniu do szczeg6l6w zauwa:ZyC w nich mo:Zna pewne rozbieZnoSci. 

5 Dokladne wyliCzenie obowiijzk6w inspektor6w powiatowych zawiera instruk
cja Rejencji Opolskiej z 1 III 1873 r. P. Ko e h l e r, E. Me n s c h  i g, Verordnungen 

betreffend das Volksschulwesen des Regierungsbezirks Oppeln, Wroclaw 1911, 
$. 73-76. 

6 Gesetz, betreffend die Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen (G. Sam., 
1906, nr 30); Gesetz, betreffend die Abänderung der Zusammensetzung der Schul
deputationen, Schulvorstände und Schulkommissionen (G. Sam., 1920, nr 52). 
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Przede wszystkim sprecyzowania wymaga moment, w kt6rym zaj�to 
si� na G6rnym Sh1sku sprawami szkolnymi w spos6b zorganizowany 
i planowy. Wyjasnienia wymaga takze udzial w tych pracach Jana 
Eckerta, dyrektora Banku Ludowego. Podkomisariat bytomski Naczelnej 
Rady Ludowej w Poznaniu wprawdzie powstal w grudniu 1918 r., ale 
nie od razu zdolal objqc swoim zasi�giem wszystkie dziedziny, koncen
truj!jc si� w pierwszym rz�dzie na najistotniejszych zagadnieniach natury 
politycznej. Choc jako polski osrodek par\stwowotw6rczy mial on tak:i:e 
przejqc niemieckq administracj�, to jednak problemy te wobec niesprzy
jaj!jcego rozwoju wypadk6w zeszly na drugi plan. Podkomisariatem kie
rowal z polecenia wladz poznar\skich adwokat Kazimierz Czapla. W miar� 
narastania spraw i potrzeb Czapla korzystal z uslug r6:i:nych ofiarnych 
dzialaczy, nie zatrudnionych etatowo w bytomskiej plac6wce. Wydaje 
si�, :i:e podobnie rzecz miala si� z Eckertem, kt6ry na przeci'lg bardzo 
kr6tkiego czasu i raczej przypadkowo zetkn!jl si� ze sprawami szkolnic
twa. Tak:i:e praca Emanuela Imieli pocz!jtkowo nie byla skoordynowana. 
Jedna z relacji zr6dlowych m6wi, :i:e ju:i: w styczniu 1919 r. nawi!jzal on 
za posrednictwem Suchowiaka i Kukuckiego kontakty z Polskim Towa
rzystwem Pedagogicznym w Poznaniu, a tak:i:e z ks. drem Kozelkiem 
z Szerokiej, kt6remu Sejm Dzielnicowy, obraduj'ICY w pierwszych dniach 
grudnia poprzedniego roku w Poznaniu, zlecil jakies zadania z zakresu 
oswiaty. Brak jednak o tych faktach bli:i:szych danych. 

0 zorganizowanej pracy szkolnej w ramach Podkomisariatu mo:i:na 
m6wic dopiero ad kwietnia 1919 r., kiedy to Czapla wezwal da siebie 
Imiel� i powierzyl mu caloksztalt spraw szkolnych. Imiela zaprosil da 
wsp6lpracy nauczyciela gimnazjum :i:er\skiego w Kr6lewskiej Hucie Lud
wika Schirmeisena, a tydzier\ p6zniej dra Jana Reginka z seminarium 
m�skiego w Raciborzu 7• Wszystko to, oczywiscie, odbywalo si� tajnie. 
Schirmeisen i Reginek pozostali na swoich poprzednich, posadach nau
czycielskich i tylko ad czasu da· czasu przyje:i:d:i:ali da Bytomia. Imiela 
oplacany byl natomiast przez Podkomisariat. Prac� w Wydziale Szkolnym 
podzielono w ten spos6b, :i:e Schirmeisen zostal kierownikiem, zajmujqc 
si� r6wnoczesnie szkolnictwem srednim, Reginek opracowywal szkoly 
powszechne, a Imiela agitowal wsr6d nauczycieli, pr6buje1c ich pozyskac 
dla sprawy narodowej. ,,Dz_ialalnosc tego Wydzialu - czytamy w p6zniej
szym sprawozdaniu B - polegala na zbieraniu materialu statystycznego, 
zwlaszcza ca da nauczycieli w szkolach wszelkiego typu. Szlo o wyszu
kanie nauczycieli, kt6rych by mo:i:na bylo postawic na czele okr�g6w 

7 W AP Kat., UW$1. OP 2760; PKom. Pleb. 152, k. 47. Niekt6re relacje archi

walne fakt powierzenia spraw szkolnych Imieli przesuwajq na maj 1919 r. W wi�k
szo.Sci przewa:Zajq jednak dane, Ze stalo siE: to w kwietniu tegoZ roku. 

8 W AP Kat., UW$1. OP 2760. 
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jako m�z6w zaufania, aby przez nich dzialac na innych. Starano si� przy
gotowac kursy dla nauczycieli szk61 powszechnych. Zebrano spisy szk61 
powszechnych wedlug inspektorat6w na tym obszarze, kt6ry mial przy
pasc Polsee. Zestawiono je, oczywiscie, na p6dstawie urz�dowych rocz
nych sprawozdan o stanie szkolnictwa powszechnego. W ten sam spos6b 
z urz�dowego materialu zestawiono spis szk6l srednich z uwzgl<,dnieniem 
typ6w, ilosci klas, uczni6w i posad nauczycielskich ... " 14 V 1919 r. roz
porz11dzeniem wladz niemieckich Podkomisariat zostal rozwi11zany. Po
cz11tkowo pr6bowal an jeszcze dzialac na miejscu nielegalnie pod firm& 
biura informacyjnego dla prasy polskiej, wkr6tce jednak jego pracownicy 
w obawie przed aresztowaniem musieli opuscic G6rny Sl11sk. Podkomi
sariat przeni6sl si� da Poznania, dok11d uszli takze Imiela i Reginek. 
Schirmeisen pozostal w Kr6lewskiej Hucie. 

Najwyzsz11 wladz11 na obszarze bylego ·zaboru pruskiego byla Naczelna 
Rada Ludowa i jej organ wykonawczy - Komisariat NRL. Kompetencje 
Komisariatu w stosunku da wladz pierwszej i drugiej instancji nie zostaly 
scisle okreslone, choc og6lnie powiedziec mozna, ze z chwil11 obj�cia wla
dzy przej11l an funkcje centralnych organ6w Prus i Rzeszy w takim za
kresie, w jakim wladz� t� sprawowaly berlinskie ministerstwa 9. Sprawy . 
szkolne na tym najwyzszym, ,,ministerialnym" niejako szczeblu skupily 
si� w Wydziale IIa (Spraw Koscielnych i Oswiaty) Komisariatu. Nie 
zmienily si� natomiast pocz11tkowo kompetencje wladz nizszych instancji. 
Utrzymano stanowisko nadprezydenta prowincji, a jesli chodzi o rejencje, 
to faktycznie dzialala tylko Rejencja Poznanska, kt6ra obj�la swym za
si�giem cz�sc obwodu bydgoskiego, gdyz sama Bydgoszcz pozostala po 
stronie niemieckiej, poza lini& demarkacyjnq. Jak dawr:iiej pracowala 
administracja szkolna: Prowincjonalnemu Kolegium Szkolnemu w Poz
naniu podlegalo szkolnictwo srednie, nad szkolami ludowymi na calym 
obszarze zaj�tym przez wojsko powstancze piecz� sprawowal Oddzial II 

Rejencji Poznanskiej. , 
Stan ten trwal da sierpnia 1919 r., kiedy to Komisariat NRL zostal 

zast11piony przez Ministerstwo Bylej Dzielnicy Pruskiej, zniesiony zostal 
zarz11d prowincjonalny i podzial na obwody rejencyjne. Wprowadzono 
podzial na dwa wojew6dztwa: poznanskie i pomorskie. W obr�bie nowego 
ministerstwa problematyk& szkoln& zaj&l si� Departament Wyznan Reli
gijnych i Oswiecenia Publicznego, kierowany przejsciowo przez ks. Sta
nislawa Lukomskiego, dawnego naczelnika Wydzialu IIa Komisariatu, 
a ad grudnia 1919 r. przez jego wsp6lpracownika, dyrektora gimnazjal
nego Ignacego Steina, tego samego, kt6ry p6zniej organizowal szkolnictwo 
g6rnosl11skie. Dzialalo w dalszym ci11gu Prowincjonalne Kolegium Szkolne, 

9 M. Ja b c z y n. s k i, Dziesi�C lat szkoly polskiej w poznari.skim okrt:gu szkol

nym. Poznail. 1929, s. 43-44. 
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uzywajqc odtqd nazwy Kolegium Szkolnego Wojew6dztwa Poznari
skiego 10. Zakres obowiqzk6w Oddzialu II Rejencji przeszedl na Urzqd 
Wojew6dzki. Nie byla to jednak ostatnia zmiana. Na poczqtku 1920 r. 
polqczono Kolegium Szkolne i istniejqce przy urz�dach wojew6dzkich 
oddzialy do spraw wyznaniowych i szkolnych oraz decernaty szk6l zawo
dowych w osobne dla kazdego wojew6dztwa komisje do spraw wyzna
niowych i szkolnych. Komisje te mialy si� dzielic na cztery oddzialy, 
a mianowicie: szk6l srednich, powszechnych, zawodowych i spraw wy
znaniowych 11. Utworzenie wymienionych komisji bylo pierwszym kro
kiem na drodze do wyodr�bnienia administracji szkolnej z zakresu admi
nistracji og6lnej, a zarazem realizowalo dqzenia do polqczenia wladz 
szkolnych drugiej instancji w jedno cialo, kt6remu na wz6r pruski po
zostawiono jeszcze kolegialny charakter 12. 

Tak w pobieznym zarysie wyglqdalo zarzqdzanie szkolnictwem wielko
polskim w poczqtkowej fazie niepodleglosci. Uwagi te, naturalnie, nie 
wyczerpujq tematu. Ich wprowadzenie mialo jedynie ulatwic zrozumie
nie dalszych wywod6w, dotyczqcych ponownie szkolnictwa na G6rnym 
Slqsku. Wsp6lny los obu dzielnic pod panowaniem Prus, liczne powiq
zania personalne oraz dqzenie polityk6w wielkopolskich do umocnienia 
swoich wplyw6w na zachodnich kraricach Rzeczypospolitej - oto przy
czyny, dla kt6rych nie mozna rozpatrywac paristwowotw6rczych poczy
na'n na S!qsku w izolacji, a co wi�cej, stalyby si� one niepelne lub wr�cz 
niezrozumiale, gdyby pominqc te momenty, kt6re wskazujq na prob� 
przeszczepienia pewnych wzor6w poznariskich na grunt s]qski. Nie ma 
chyba potrzeby wyjasniac, ze nie chodzilo tu jedynie o formy czysto 
zewn�trzne. Pod ich powlokq kryl si� gl�bszy sens polityczny, byly bo
wiem one wyrazem okreslonych koncepcji ustrojowych rodzqcego si� 
paristwa polskiego. 

W pierwszych dniach sierpnia 1919 r. Podkomisariat bytomski zwr6-
cil si� do Wydzialu Spraw Koscielnych i Oswiaty Komisariatu NRL 
z wnioskiem o utworzenie na wz6r tniejscowy Komisji Szkolnej dla G6r
nego Slqska. Zadaniem Komisji mialy byc dorazne cele agitacyjne w za
kresie oswiaty ludowej, a r6wniez poczynienie dalszych przygotowari do 
przej�cia i spolszczenia szkolnictwa. Na przewodniczqcego Komisji wy
suni�to prof. Wladyslawa Komischkego z Wroclawia, a na czlonk6w -

10 Por. tymczasowe przepisy sluZ.bowe dla Kolegium Szkolnego Wojew6dztwa 
Poznaiiskiego; W AP Kat., PKom. Pleb. 106. 

11 Rozporzqdzenie o polijczeniu dotychczasowego Prowincjonalnego Kolegium 
Szkolnego, oddzial6w dla spraw szkolnych i wyznaniowych oraz decernat6w dla 
szk61 zawodowych kai:dego wojew6dztwa b. dzielnicy pruskiej w Komisji dla Spraw 
Wyznaniowych i Szkolnych (Dz. Urz�dowy Min. B. Dz. Prus., nr 10, poz. 90). 

12 Ja b c z y 11 s k i, op. cit., s. 70-71. 
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Reginka i Imieli, 13, Wniosek zostal zatwierdzony i wymienione osciby 
przeszly na etat Wydzialu Ila Komisariatu, a potem do Departamentu 
WRiOP w Ministerstwie Bylej Dzielnicy Pruskiej 14, gdzie prowadzili 
dalsze prace organizacyjne. 

Tymczasem na G6rnym Slqsku bqdz to przy wsp6ludziale Poznania, 
bqdz samodzielnie do pracy narodowej przysbipili niekt6rzy nauczyciele. 
Bezposrednio po pierwszym powstaniu kilku nauczycieli powiatu pszczyn
skiego zwr6cito sii, z propozycjq wsp6lpracy do adwokata Mildnera. On, 
a takze ks. Krzoska, kt6ry podoqno juz wczesniej zorganizowal jakqs 
blizej nie znanq sekcji, szkolnq na powiat zabrski, oraz ks. Kowalczyk 
z Katowic i kilka innych os6b utworzyli odri,bny Wydzial Szkolny dla 
G6rnego Slqska. Niedlugo p6zniej odbyl sii, pierwszy zjazd nauczycieli 
Polak6w, na kt6ry zjawito sii, zaledwie 10 zainteresowanych. Celem ze
brania bylo wzajemne nawiqzanie kontakt6w. Poznali sii, na nim nau
czyciele, kt6rzy znajqc sii, nawet osobiscie ukrywali przed sobq swoje 
narodowe sympatie. Na zjezdzie ukonstytuowal sii, Tymczasowy Zarzqd 
Zwiqzku Nauczycieli G6rnos]qzak6w. Przewodniczqcym obrano Wodarza 
z Nowego Bytomia 1s, w sklad Zarzqdu weszli: Jan Zemelka, Wojciech 
Baron, Florian Krawiec i Wicherkiewicz6wna 16. 

Dowiedziawszy sii,, ze w Poznaniu istnieje wladza szkolna dla G6r
nego Slqska, Mildner wyslal tarn swojego delegata w celu nawiqzania 
wsp6lpracy. W wyniku tego w dniu 3 XI 1919 r. Imiela zjawit sii, na 
Slqsku. Wydzial Szkolny Mildnera, wysluchawszy opinii i uwag o pro
gramie pracy organizacyjnej w Poznaniu, rozwiqzal sii, dobrowolnie. 
Imiela tymczasem skoncentrowal sii, przede wszystkim na umocnieniu 
wspomnianej organizacji nauczycielskiej. Stale urzi,dowal, o ile warunki 
na to pozwalaly, w Bytomiu w siedzibie bylego Podkomisariatu przy ul. 
Sqdowej 4. Pomagal mu Schirmeisen, kt6ry 2-3 razy tygodniowo do
jezdzal z Kr6lewskiej Huty. W styczniu 1920 r. dolqczyl sii, do nich 
dr Jan Kopiec. 

Pod koniec 1919 r. Korfanty rozpoczql montowanie aparatu plebiscy
towego. Kadri, dzialaczy szkolnych stanowili funkcjonariusze g6rnos]qscy 
z Departamentu WRiOP Ministerstwa Bylej Dzielnicy Pruskiej, a takze 

13 WAP Kat., PKom. Pleb. 8. 

14 Po przybyciu ·cto Poznania Imiela i Reginek znaleili pocuitkowo zatrudnienie 

w Rejencji Poznaf>.skiej; WAP Kat., PKom. Pleb. 152, k. 47. 
15 Owczesna nazwa Friedenshütte. 
16 WAP Kat., UWS1. OP 2760. Zr6dla archiwalne sprawy powstania Zwiqzku 

nie przedstawiajq jednoznacznie. Por. WAP Kat., PKom. Pleb. 152, k. 47 - sprawo

zdanie Wydzialu Szkolnego... w sprawie polskich zwic1zk6w nauczycieli g6rnoS1q

skich. Na relacji tej oparli si� Mus i o l, op. cit., s. 59, i Ma d e  j a, Sprawy szkol

ne ... , s. 55. 
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osoby zwerbowane przez Imiel� na G6rnym Sl11sku. Tworzyli oni obecnie 
Sekcj� Szkoln11 Komisariatu Plebiscytowego, dzia!aj11c11 jeszcze oficjalnie 
w Poznaniu oraz majqcq swojego wys!annika na S!11sku w osobie Imieli 17. 
Co do ustroju Sekcji Szkolnej postanowiono 18, ze organizuje si� ona 
wedlug wzor6w komisji szkolnych w wojew6dztwach poznanskim i po
morskim. Mia!a ona pod nadzorem komisarza plebiscytowego wykony
wac funkcje najwyzszych polskich w!adz szkolnych na obszarze plebi
scytowym w zakresie dozwolonym przez administracj� koalicyjnq. Sekcja 
postawila sobie nast�puj11ce zadania :. spolszczenie szk6!, staranie si� 
o dob6r odpowiednich nauczycieli, organizowanie kurs6w j�zyka pol
skiego, wysuwanie kandydat6w do administracji szkolnej oraz wydawa
nie i wprowadzanie do uzytku szkolnego polskich podr�cznik6w. W sk!ad 
Sekcji wchodzili: Komischke jako kierownik oraz Schirmeisen, Reginek, 
Imiela i Kopiec 11l. Wkr6tce potem Komischke i Reginek przeniesli si� 
z Poznania do Bytomia, dobrano dalszych pracownik6w i zmieniono naz
w� Sekcji Szkolnej na Wydzia! Szkolny zgodnie z obowü1zuj<1c<1 w Komi
sariacie nomenklaturq. 

Przez prawie caly rok Wydzia! nie posiada! scisle okreslonego podzialu 
czynnosci. Na tle ambicjonalnym dochodzi!o pomi�dzy pracownikami do 
cz�stych nieporozumien. Przykladem mogq byc zatargi z Wawrzyncem 
Magier<\, kt6ry zreszt<1 w czasie III powstania samowolnie opuscil swoje 
stanowisko i zosta! zwolniony z urz�du. Sytuacja do tego stopnia si� 
zaognila, zwlaszcza gdy w grudniu 1920 r. Komischke z powodu choroby 
wyjechal do Poznania, ze sam Korfanty zmuszony byl interweniowac. 
Dla uzdrowienia atmosfery w Wydziale Szkolnym odbylo si� w styczniu 
i lutym 1921 r. kilka konferencji z u_dzialem komisarza, w kt6rych wyniku 
dokonano wyraznego podzia!u pracy. Odpowiedni akt podpisany przez 
Korfantego 10 lutego tegoz roku przewidywal nast�puj<1cy podzia! czyn
nosci: Sekcja I - obejmujqca uniwersytety ludowe, szkoly srednie, opiek� 
nad G6rnosl11zakami ucz11cymi si� w gimnazjach Rzeczypospolitej oraz 
sprawy finansowe. Sekcja podlega!a drowi Kopcowi, kt6ry pelni! r6wniez 
odt11d funkcj� szefa Wydzia!u. Referentem pomocniczym byl Londonski; 
Sekcja II - seminaria, kursy seminaryjne oraz opieka nad mlodziez11 
sl11sk11 ucz11c11 si� w seminariach polskich. Na czele Sekcji stal Tadeusz 
Przysiecki; Sekcja III - szk61 ludowych i wydzia!owych, kierowana przez 
Paw!a Kaisera; Sekcja IV - szk61 zawodowych z kierownikiem Wojcie
chem Baronem; Sekcja V - kurs6w j�zyka polskiego, kt6re nadzorowa! 
Wawrzyniec Magiera; Sekcja VI - ochronek, prowadzona przez ks. Ema-

17 Imiela wszystkie pisma urzE:dowe oznaczal nagl6wkiem Wydzial Szkolny. 
18 Akt zatwierdzony przez Korfantego w dniu 5 II 1920 r. 
19 WAP Kat., NRL 14, k. 1-2. 
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nuela KrzoskG; Sekcja VII - obejmowala nadz6r nad stowarzyszeniami 
nauczycielskimi. Sprawami tymi ad pocz<1tku zajmowal siG Imiela 20. 

Wydzial Szkolny byl osrodkiem dyspozycyjnym, skupiajqcym wszyst
kie polskie poczynania w zakresie szkolnictwa i zwi<1zanej ze szkolnic
twem akcji plebiscytowej. Cele swoje Wydzial staral siG realizowac po
przez wywieranie wplywu na istniej<1c<1 administracjG prusk<1 oraz poprzez 
tworzenie odrGbnych polskich instytucji. W obu przypadkach zalozenia 
byly zbiezne, choc w dalszej perspektywie tym drugim przypadla rola 
pomocnicza, postanowiono bowiem budowac szkolnictwo wedlug zasta
nych form ustrojowych. Stqd wysilki skierowano przede wszystkim na 
uzyskanie mozliwosci kontrolowania niemieckich urzGd6w oraz na wpro
wadzenie do nich urzGdnik6w przychylnie nastawionych do polskosci. 
J esli w radach gminnych i niekt6rych miejskich powstaly silne frakcje 
polskie, to administracja powiatowa i rejencyjna byla silnie obwarowana 
przez Niemc6w. Aby przynajmniej w czGsci te dysproporcje zniwelowac, 
Komisja MiGdzysojusznicza zmuszona byla powolac do niekt6rych dzia
l6w administracji tzw. doradc6w. I tak rozporz<1dzeniem z 9 V 1920 r.21 

ustanowila w celu dozorowania nauki religii oraz czytania i pisania w jG
zyku polskim naczelnego doradcG rejencyjnego przy Rejencji Opolskiej, 
powiatowych doradc6w szkolnych oraz doradc6w seminaryjnych 22. 

Wszyscy oni byli nauczycielami, kt6rzy uzyskali urlop ad zajGc szkol
nych na czas pelnienia obowi<1zk6w doradcy. Mianowala ich Komisja 
MiGdzysojusznicza na wniosek strony polskiej. Naczelnemu doradcy przy
slugiwalo prawo wgl<1du (za posrednictwem szefa Wydzialu Oswiaty 
w Departamencie Spraw WewnGtrznych Komisji) do akt Oddzialu II 
R�jencji Opolskiej oraz prawo z<1dariia zawieszenia wszystkich rozpo
rz<1dzen, kt6re szkodzilyby interesom ludnosci polskiej. Podobne upraw
nienia w odniesieniu do nadzorowanych instytucji mieli doradcy szkolni 
powiatowi i seminaryjni. Tak bylo jednak tylko w teorii, bo w praktyce 
egzekwowanie podanych uprawnien okazalo siG wrGCZ niewykonalne. 
Komisja MiGdzysojusznicza nie zamierzala dokonac glGbszych przeobra
zen w pruskiej administracji. Wedlug oswiadczenia jednego z urzGdnik6w 
koalicyjnych, powoluj<1c doradc6w Komisja chciala tylko moralnie usa
tysfakcjonowac ludnosc polsk<1, nie kwapila siG natomiast z nadaniem im 
szerszych uprawnieii. 

Skutki takiego nastawienia byly az nadto widoczne. Praktycznie od 
pazdziernika 1920 r. osobiste kontakty naczelnego doradcy z Rejencj<1 
zostaly zerwane. Wszystkie sprawy zalatwial on odt<1d albo pisemnie, albo 

20 TamZe, k. 17. 
21 „Journal Officiel de Haute snesie'\ nr 3. 
22 Tytuly doradc6w podano zgodnie z ustaleniem przyj�tym przez Komisj� 

Mi�dzysojusznicza, w rozporza,dzeniu z 30 XI 1920 r.; ,.Journal Officiel. .. " nr 9. 
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poprzez Komisj� Alianckq 23. Dopiero po usuni�ciu w lutym 1921 r. kie
rownika Oddzialu II Pietscha uzyskal naczelny doradca moznosc blizszego 

kontaktu z urz�dnikami rejencyjnymi 24. Ale nie na dlugo, bo z chwilq 

wybuchu powstania Schirmeisen, kt6ry od poczqtku, tj. od lipca 1920 r., 

pelnil funkcj� naczelnego doradcy, opuscil Opale i wi�cej tarn nie powr6-
cil, a urzqd sw6j w ograniczonym zakresie sprawowal w Bytomiu, a po

tem w Kr6lewskiej Hucie. W r6wnie trudnej sytuacji znalezli si� doradcy 

seminaryjni. Dyrektorzy seminari6w, aby nie dopuscic do jakiejkolwiek 

kontroli, zas!aniali si� argumentami, ze ich wladzq przelozonq jest Pro

wincjonalne Kolegium Szkolne we Wroclawiu, kt6re nie podlega usta

wodawstwu koalicyjnemu. Schirmeisen proponowal nawet, aby Komisja 
Mi�dzysojusznicza powolala w Opolu odr�bne kolegium szkolne, ale 

wnioski te nie znalazly odzewu 2s. Oficjalnie nie uzyskala ludnosc polska 

zadnego wplywu na szkolnictwo srednie og6lnoksztalc'lce i na szkolnictwo 
zawodowe. Sukcesem bylo juz to, ze na liczne zqdania Rejencja Opolska 

zmuszona byla zezwolic na nieobowiqzkowq nauk� j�zyka polskiego 

w szkolach doksztalcajqcych 26. 
Da!szymi osrodkami, za kt6rych pomocq Wydzial Szkolny kierowal 

w swoim zakresie pracami plebiscytowymi byly stowarzyszenia skupia

jqce nauczycieli oraz opieki i komisje szkolne. Opieki szkolne, kt6re za

cz�to organizowac po gminach pod koniec 1920 r., byly tworem wylqcznie 

polskim, powstalym poza instytucjami niemieckimi. Dzi�ki wprowadzeniu 
do nich zaufanych ludzi staly si� one nowq form'! reprezentowania opinii 
ludnosci polskiej. Ich zadaniem bylo czuwanie nad wychowaniem dzieci 

w duchu narodowym i religijnym, jednak bez ingerowania w spos6b 

merytorycznego prowadzenia nauki. Skladaly si� one z 4 przedstawicieli 

rodzic6w, wyslannika rady gminnej, miejscowego duchownego oraz repre

zentanta grona nauczycielskiego, wybieranych na og6lnym zebraniu gmin

nym, zwolanym z inicjatywy komitetu plebiscytowego 27• Pr6bowano 
takze w niekt6rych gminach tworzyc podobne w zalozeniach komisje 

szkolne. Mialy one wysylac swoich delegat6w do komisji szkolnej powia

towej, w kt6rej zasiadal polski doradca szkolny. W zakres komisji powia
towej wchodzily wszystkie sprawy dotyczqce szkolnictwa, ze szczeg61-

nym uwzgl�dnieniem nauki j�zyka polskiego w szkolach ludowych 28. 

23 WAP Kat., PKom. Pleb. 168. 
24 Tamze, UWSL OP 2760. 
25 TamZe, PKom. Pleb. 121, k. 17 i 168, k. 3. 
2G TamZe, NRL 328, k. ,16. 
21 Tam:Ze, PKom. Pleb. 121 - statut opieki szkolnej."Por. teZ Made j a, Spra

wy szkolne ... , s. 67-68; M u s ·i o l, op. cit., s. 63. 
28 WAP Kat., PKom. Pleb. 126, k. 16 - statut komisji szkolnej na powiat 

zabrski. 
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Po przeprowadzeniu plebiscytu rozpocz�la si� likwidacja Komisariatu 
Plebiscytowego. Prace nad przygotowaniem administracji wkroczyly w no
Wq faz�. Spodziewano si�, ze wkr6tce zapadnie decyzja mocarstw sprzymie
rzonych co do dalszych los6w G6rnego SJ11ska. Czas naglil. Ustalono wtedy, 
ze sprawy szkolne i wyznaniowe w przyszlym wojew6dztwie sl11skim sku
pione zostanq we wsp61nym organie, kt6ry - powoluj11c si� na statut 
organiczny z 15 VII 1920 r. - otrzyma nazw� departamentu 29_ Przygo
towaniami w tym kierunku zajmowal si� tez dr Potyka, kt6rego Korfanty 
wyznaczyl szefem Departamentu Spraw Szkolnych i Wyznan Religijnych. 
Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia utworzono komisj� rzeczoznawc6w, 

maj11c11 opracowac programy dla poszczeg61nych rodzaj6w szk61. Komisj� 
t� podzielono na kilka sekcji i dla kazdej wyznaczono przewodnicz11cego 
i wsp6lpracownik6w. Wydzial Szkolny mial stac si� cz�sciq wspomnia
nego Departamentu ao. 

Prace te okazaly si� jednak nietrwale. Wkr6tce wybuchlo nowe pow
stanie, kt6re zahamowalo tok przygotowan. Potyka objql Wydzial Spraw 
Wojskowych przy Naczelnej Wladzy na G6rnym SJ<1sku i do szkolnictwa 
juz nie powr6cil. Kopiec i Londonski jako oficerowie wst11pili do armii 
powstanczej. W powstaniu bral r6wniez udzial ks. Krzoska w charak
terze kapelana ,vojskowego. Prof. Komischke, kt6ry na pocz11tku kwietnia 
powr6cil do pracy w Wydziale i zostal mianowany zast�pcq Potyki, nie 
czul si� jeszcze zdrowy i wyjechal ponownie do Poznania. Jego urlop prze
dluzal si�, tak ze na Sl11sk juz nie powr6cil. Przerwana zostala l<1cznosc 
z Opolem, gdy Schirmeisen i Reginek zmuszeni byli ujsc ze swojej pla
c6wki. W tej sytuacji Korfanty wezwal do pomocy wicekuratora poznan
skiego Ignacego Steina, kt6ry energicznie i z wie]kq znajomosciq rzeczy 
zabral si� do unormowania wszystkich zagadnien szkolnych. Wydzial 
Szkolny przeni6sl si� na pocz11tku czerwca z Bytomia do Szopienic, staj11c 
do dyspozycji Naczelnej Wladzy. Ale na podj�cie skuteczniejszej akcji bylo 
juz za p6zno, podj�to jq bowiem dopiero w momencie, gdy powstanie wy
gaslo. Zresztq dotyczylo to nie tylko szkolnictwa, ale r6wniez innych dzie
dzin, kt6rych kierownictwo powstania nie potrafilo we wlasciwym czasie 
i w odpowiedni spos6b rozwi11zac, licz11c na rychle zakonczenie walki. 
Rezultatem takiego nastawienia byly nie przemyslane decyzje oraz brak 
konsekwentnej linii post�powania. 

Naczelna Wladza starala si� przede wszystkim o wznowienie nauki 
szkolnej, gwarantuj11c nauczycielom niemieckim bezpieczenstwo osobiste 

d11z<1c do obsadzenia opuszczonych plac6wek polskimi silami nauczy-

29 Z lansowania tej nazwy zrezygnowano dopiero pod koniec 1921 r. po decyzji 
Ministerstwa Spraw Wewn�trznych zalecajqcej, aby wszystkie kom6rki wchodzqce 
w sklad Urz�du Wojew6dzkiego nazwaC wydzialami. 

30 WAP Kat., PKom. Pleb. 133 i 233 oraz UWSl. OP 2760. 
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cielskimi. Nie zdobyla si� natomiast na calkowite opanowanie administra

cji, choc argumenty o ustanowieniu nowych wladz mialy wkr6tce prze
m6wic za utrwaleniem ruchu powstanczego 31. Przede wszystkim nie zo
stali usuni�ci powiatowi inspektorzy szkolni. Poczqtkowo zanosilo si�, 
ze zastqpiq ich polscy doradcy. Poprzestano jednak na zaostrzeniu kontroli 
ich poczynan. Taki cel przyswiecal wydaniu rozporzqdzenia z 27 czerwca 
w przedmiocie ustanowienia inspektor6w szkolnych. Nawiasem m6wiqc, 
ustawodawca dopuscil si� w tym przypadku pewnych niescislosci termi
nologicznych. Powolal mianowicie inspektor6w szkolnych, kt6rzy z ra
mienia Naczelnej Wladzy mieli nadzorowac powiatowych radc6w szkol
nych, a wiadomo, ze inspektor i radca byl w urz�dowym nazewnictwie 
tq samq osobq; inspektorom przyslugiwal jedynie tytul powiatowego 
radcy szkolnego. Nie zachowal si� komentarz do wspomnianego rozporzq
dzenia, trudno wi�c przesledzic tok wywod6w legislatywnych. Nie ulega 
Wqtpliwosci, ze nowymi inspektorami, kt6rzy z biegiem czasu rzeczywi
scie zastqpi!i niemieckich, mieli juz wtedy zostac polscy doradcy. Nie 
chciano ich jednak wprost wymieniac, gdyz formalnie podlegali oni wla
dzom koalicyjnym i jako tacy powinni byli w czasie konfliktu zachowac 
neutralnosc. 

Pomimo wszystkie niedociqgni�cia wyplywajqce z polityki kierow
nictwa, ograniczonej zresztq aktualnymi mozliwosciami, przyznac nalezy, 
Ze w dziedzinie szkolnictwa, choC p6Zno, unormowano wszystkie najwaZ

niejsze sprawy wynikajqce z biezqcej chwili. Rozporzqdzenia polskie 
z tego okresu nie zawsze mogly byc realizowane, jednak Naczelna Wladza 
wydawala je prawie do samego konca swojego istnienia, wytyczajqc tym 
samym kierunek post�powania i wskazujqc na problemy, kt6re w pierw
szym rz�dzie doczekac si� powinny rozwiqzania. 

Gdy w pierwszych dniach lipca 1921 r. ostatnie oddzialy powstancze 
rozwiqzaly si� lub przekroczyly granic� Rzeczypospolitej, na obszarze 
plebiscytowym nastqpil formalnie nawr6t do stanu prawnego sprzed 
powstania. 30 lipca ukonstytuowala si� Naczelna Rada Ludowa na G6rnym 
Slqsku, kt6ra w mysl zalozen programowych byla najwyzszq reprezen
tacjq pqlitycznq spoleczenstwa polskiego. Przej�la ona wszystkie agendy 

31 z okresu III powstania pochodzq nastE:pujqce akty normatywne, ogloszone 
w „Dzienniku RozporZE\dzeii Naczelnej Wladzy na G6rnym Slctsku": Rozporzqdze
nie z dnia 9 VI 1921 r. w przedmiocie szkolnictwa powszechnego na zaj�tym 
obszarze (nr 12, poz. 44); Rozporz&dzenie z dnia 10 VI 1921 r. w przedmiocie no
wych wybor6w deputacji szkolnych, zarzqd6w szkolnych i komisji szkolnych (nr 11, 

poz. 43) i Rozporzqdzenie z dnia 27 VI 1921 r. w przedmiocie ustanowienia inspekto
r6w szkolnych (nr 14, poz. 57) i Rozporzqdzenie z dnia 27 VI 1921 r. w przedmio

cie praw inspektor6w szkolnyCh w deputacjach i zarzqdach szkolnych (nr 14, poz. 
58). Rozporzqdzenie z dnia 27 VI 1921 r. w przedmiocie uruchomienia szkolnictwa 
powszechnego (nr 14, poz. 59). 
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Komisariatu Plebiscytowego i Naczelnej Wladzy, w tym r6wnie:i; Wydzial 
Szkolny, kt6ry odtiid nazywal si� Wydzialem Oswiecenia Publicznego. 
W tymczasowym regulaminie czynnosci Wydzialu z 5 X 1921 r. czytamy: 
,,Wydzial Oswiecenia Publicznego jest organem wykonawczym Naczel
nej Rady Ludowej w zakresie spraw szkolnych i oswiatowych, kt6re 
Rada ta obj�la w odezwie z dnia 30 VII 1921 r. oraz kt6re w przyszlosci 
uzna za stosowne wcielic w program swego dzialania i poruczyc Wydzia
lowi Oswiecenia Publicznego, a nadto tych, kt6re przej�la po Wydziale 
Szkolnym b. Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla G6rnego Slii
ska" 32. Zgodnie z regulaminem do naczelnika 33 Wydzialu nalezalo m. in. 
kierowanie pracii Wydzialu, sprawy personalne pracownik6w, sprawy 
gospodarcze, ustalanie preliminarza budzetowego, sprawozdawczosc, calo
ksztalt spraw zwiiizanych z dzialalnosciii naczelnego doradcy szkolnego, 
likwidacja Wydzialu Szkolnego Komisariatu Plebiscytowego i przygoto
wanie projekt6w organizacji szkolnictwa w przyszlym wojew6dztwie 
sliiskim. Zakres dzialania oddzial6w, wchodziicych w sklad Wydzialu, nie 
zmienil si�, z tii r6znicii, ze Oddzial Kurs6w J�zyka Polskiego znajdowal 
si� ju:i; od maja 1921 r. w likwidacji. 

Do konca 1921 r. Wydzial OP zachowal takii organizacj�, jakii nadal 
Korfanty Wydzialowi Szkolnemu w lutym tegoz roku. Nowe reorgani
zacje i cz�sto zmieniajiice si� projekty szly w kierunku przystosowania 
ustroju wewn�trznego Wydzialu do zadan, jakie mial spelnic w przy
szlosci. Do grudnia zlikwidowal si� calkowicie Oddzial Kurs6w J�zyka 
Polskiego. Z nowym rokiem szkolnictwo zawodowe przejiil Wydzial Prze
myslu i Handlu NRL. Zbyteczna okazala si� r6wniez w mniemaniu 6w
czesnych dzialaczy opieka nad stowarzyszeniami nauczycielskimi, zacz�to 
przeto zwijac Oddzial VII - Organizacyj Nauczycielskich. Sprawy semi
nari6w i kurs6w seminaryjnych (Oddzial II) wliiczono do szkolnictwa 
powszechnego. Podzial pracy w Wydziale coraz bardziej zblizal si� do 
schematu: I. Oddzial Og6lny (zwiiizany z kierownictwem); II. Oddzial 
Szk61 Powszechnych, Seminari6w Nauczycielskich i Wychowania Przed
szkolnego; III. Oddzial Szk61 Srednich; IV. Oddzial Oswiaty Pozaszkol
nej 34. Naczelnikiem Wydzialu zostal od 23 VIII 1921 r. Ignacy Stein, 
kt6ry po zakonczeniu powstania wyjechal do Poznania, skiid powr6cil 
na prosb� prezesa NRL, J6zefa Rymera. Na wiosn� 1922 r. funkcj� naczel
nika objiil Jan Kopiec, kt6ry jako pornosliizak zostal tez pierwszym na
czelnikiem Wydzialu Oswiecenia Publicznego w Urz�dzie Wojew6dzkim 
Sliiskim. W Wydziale pr6cz dawnego personelu pracowali niekt6rzy do-

32 W AP Kat., NRL 316. 

33 W komisariacie na czele wydzial6w stali szefowie, w NRL naczelnicy. 
" WAP Kat., NRL 318, k. 68 - projekt z 7 11 1922 r. 
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radcy szkolni, h1cznie z Schirmeisenem, kt6rym Niemcy uniemozliwili 
powr6t na zajmowane stanowiska. Do prac nad organizacj11 szkolnictwa 
Stein zaangazowal r6wniez Jana Szwemina, naczelnika wydzialu w Kura
torium Okr�gu Szkolnego Poznar\skiego. Szwemin bral ponadto udzial 
w rokowaniach poprzedzaj11cych zawarcie konwencji genewskiej. 

W 1922 r. S!11sk Cieszyr\ski wszedl w sklad .wojew6dztwa sl11skiego, 
dlatego kilka sl6w trzeba poswi�cic ustrojowi w!adz szkolnych, jaki 
uksztaltowal si� na tych terenach. 

N ajwyzsz11 wladz11 szkoln11 dla SI11ska Cieszyr\skiego i Opawskiego 
by!a do 1918 r. Rada Szkolna Krajowa. Byla to samoistna instytucja 
rz11dowa pozostaj11ca pod kierownictwem prezydenta rz11du krajowego 
jako jej przewodnicz11cego. U str6j i zakres dzialania Rady opieral si� na 
ustawie z 28 II 1870 r. o nadzorze szkolnym, kilkakrotnie p6zniej zmie
nianej i uzupelnianej 35. Radzie podlegaly wszystkie szkoly i zaklady wy
chowawcze na obszarze jej dzialania. W tym zakresie naleza! do niej 
nadz6r nad radami szkolnymi powiatowymi i miejscowymi. Kierowni
k6w szk6l i nauczycieli ludowych mianowal na wniosek gminy Wydzial 
Krajowy, a RSzK zatwierdzala nominacj�. Nauczycieli szk6! srednich 
mianowalo Ministerstwo Kultury i Nauki na wniosek RSzK, kt6ra ponad
to posiadala pewne uprawnienia w zakresie bupowy i utrzymania szk6!, 
a takze opiniowala podr�czniki i plany nauki. Rada Szkolna Krajowa za
latwiala wazniejsze sprawy kolegialnie na posiedzeniach, w kt6rych ucze
stniczyli prezydent krajowy lub jego zast�pca z tytulem wiceprezydenta 
RSzK, czterej czlonkowie wybierani przez Wydzial Krajowy, inspektorzy 
szkolni, przedstawiciele poszczeg6lnych wyznar\, delegaci nauczycielstwa 
niemieckiego, czeskiego i polskiego i inni. Pozostale sprawy Rada zalat
wiala prezydialnie, przy czym przewodnicz11cy mial obowi11zek zlozyc 
o nich sprawozdanie na najblizszym posiedzeniu. 

Stan ten przetrw�l do 1918 r. Par\stwo polskie, rozszerzaj11c panowanie 
na obszary bylych zabor6w, utrzymalo przejsciowo formy ustrojowe 
b�d11ce spuscizn11 po czasach zaborczych oraz fotmy wytworzone lokalnie 
w wyniku nowej sytuacji politycznej. Proces unifikacji ustrojowej byl 
skomplikowany i przeci11gn11l si� na dlugie lata. Za przyklad tego mog11 
sluzyc r6wniez burzliwe dzieje S!11ska Cieszyr\skiego do momentu decyzji 
mocarstw koalicyjnych z 1920 r. w sprawie podzialu spornego terytorium, 
a pod wzgl�dem ustrojowym do chwili pol11czenia z G6rnym Sl11skiem 
w 1922 r. Po upadku Austro-W�gier na obszarach Sl11ska Cieszyr\skiego 
znajduj11cych si� pod wp!ywami polskimi wladz� obj�la Rada Narodowa 

as J. K a s p r z y k i e w i c z, Landesgesetze für Schlesien, Cieszyn 1910, t. II, 

s. 507-542. 



Polskie wladze szkolne na Sl�sku 69 

Ksi<,stwa Cieszynskiego, kt6ra zorganizowala r6wniez nadzorcza, wladz<, 

szkolna, w postaci Komisji Szkolnej Ksi<,Stwa Cieszynskiego. Rza,d polski 
stan ten zatwierdzil. Uchwala, Rady Ministr6w z dnia 25 XI 1918 r. 
o tymczasowej organizacji szkolnictwa na S!a,sku Cieszynskim 36 Mini

sterstwo WRiOP w Warszawie obj<,lo wszelkie agendy w zakresie szkol
nictwa, naleza,ce do centralnych wladz wiedenskich. Natomiast agendy 

w kwestiach lokalnych, naleza,ce dota,d do zakresu dzialania Rady Szkol
nej Krajowej i Wydzialu Krajowego w Opawie, przeszly tymczasowo na' 
wspomniana, Komisj<, Szkolrni Ksi<,stwa Cieszynskiego 37. Pomina,c w tym 
miejscu wypadnie sprawy struktury wewn<,trznej Komisji Szkolnej oraz 
urz<,d6w nizszej instancji, a takze sprawy wynikle ze spor6w kompeten
cyjnych pomi<,dzy wladzami warszawskimi i cieszynskimi, ograniczaja,c si<, 
do stwierdzenia, ze ustr6j nadany szkolnictwu cieszynskiemu w uchwa:le 
rza,dowej z 25 XI 1918 r. w grubszych zarysach obowüizywal do 1922 r. 
W tym czasie Komisja Szkolna, na kt6rej czele stal Ernest Farnik, miala 
pod swoim nadzorem 4 gimnazja, 1 liceum, 6 seminari6w nauczycielskich, 
szkol<, przemyslowa, w Bielsku, szkol<, handlowa, w Cieszynie, 120 szk61 
powszechnych z 480 nauczycielami oraz 100 nauczycieli szk61 srednich 
og6lnoksztalc<1cych i zawodowych 38. 

Tw6rc6w, kt6rym przyszlo ukladac podwaliny administracji i szkol
nictwa na G6rnym S!a,sku, czekalo niezwykle trudne zadanie. Projekty 
organizacyjne musialy godzic nakazy statutu organicznego wojew6dztwa 
sla,skiego z da,zeniami do pewnej unifikacji z resztq ziem polskich. Statut 
organiczny, og6lnie rzecz bior<1c, przesa,dzal o pozostawieniu dawnych 
form pruskich i austriackich. Bacz<1c na powyzsze ograniczenia, przyj<,to 
kilka og6lnych zalozen. Najistotniejsza byla zasada jednolitosci, kt6ra 
m6wila, ze dla calego wojew6dztwa musi istniec jedna wladza szkolna, 
obejmuja,ca cale szkolnictwo. Wladza ta ze stanowiska historycznego po
winna obejmowac kompetencje pruskich i austriackich wladz szkolnych, 
wyla,czajqc zmiany wprowadzone na Sla,sku Cieszynskim od 1918 r. Zga
dzano si<, na og61 eo do ograniczenia zakresu dzialania wladz szkolnych 
tylko do spraw wychowania i oswiaty wraz z oswiat<1 pozaszkolna, z po

mini<,ciem spraw koscielnych i wyznaniowych. Oddzielenie tych gal<,zi 
mialo pewne uzasadnienie w praktyce utrwalonej juz w okresie Komi
sariatu Plebiscytowego i NRL, w obr<,bie kt6rych istnial Wydzial Kos
cielny. Agendy tego Wydzialu, przemianowanego potem na Wydzial Wy-

36 „Dziennik Urz�dowy Ministerstwa WRiOP", nr 7, poz. 5; por. teZ M. P o lla k; 
Organizacja wladz szkolnych II instancji w ciq.gu dziesil;ciolecia Polski odrodzonej 

(O.Swiata i Wychowanie 1929, s. 112-113). 
37 Akta Komisji przechowuje W AP - Oddzial Terenowy w Cieszynie. 
38 WAP Kat., NRL 318. 
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znari. Religijnych, z biegiem czasu wl.iczone zostaly do Wydzialu Admini
stracyjnego Urzi,du Wojew6dzkiego. 

Nieco wii,cej klopot6w sprawilo ustawienie nadzoru nad szkolnictwem 
zawodowym. Dylemat pozostawienia szk61 zawodowych na wz6r pruski 
w dotychczasowych zwü\zkach z wlasciwymi dziedzinami gospodarki lub 
w!.iczenia ich pod nadz6r wladz oswiatowych rozstrzygnii,to po mysli 
pierwszego wariantu. Wyrazem tego bylo wspomniane juz przekazanie 
'szkolnictwa zawodowego z dniem 1 I 1922 r. Wydzialowi Przemyslu 
i Handlu NRL. W 1924 r. wr6cilo ono ponownie do Wydzialu Oswiecenia 
Publicznego. Tak wii,c zasada postulujqca powolanie jednej wladzy dla 
catego szkolnictwa zostata zrealizowana dopiero po dw6ch latach. 

Sporo dyskusji wywotat problem wcielenia wladz szkolnych do Urzi,
du Wojew6dzkiego bqd:i: utworzenia samodzielnej instytucji. Poji,cie sa
modzielnosci w tym przypadku nie byto r6wnoznaczne z pozbawieniem 
wptyw6w lokalnych wtadz administracyjnych na szkolnictwo, jak sii, 
to stato na pozostatych ziemiach polskich 39. Na obszarze autonomicznego 
wojew6dztwa slqskiego kierownictwo nad calq administracjq, w tym r6w
niez szkolnq, przystugiwalo wojewodzie i Radzie Wojew6dzkiej. Stqd roz
lu:i:nienie lqcznosci moglo sii, dokonac tylko w takich granicach, w jakich 
,,samodzielnosc" ti, posiadalo Prowincjonalne Kolegium Szkolne we Wro
clawiu i Rada Szkolna Krajowa w Opawie. Projekt wytqczenia spraw 
szkolnych na prawach organu administracji niezespolonej spotkal sii, ze 
sprzeciwem prezesa NRL, kt6ry stwierdzil, ze „zasadniczq tendencjq przy 
wszystkich pracach organizacyjnych jest chi,c ujednostajnienia w pierw
szym okresie wszystkich instytucji zwiqzanych z Urzi,dem Wojew6dz
kim". W przeciwnym razie nalezatoby sii, liczyc z podobnymi propozy
cjami ze strony innych wydziat6w, kt6re wedtug dawnych przepis6w 
pruskich i austriackich, a nawet nowszych polskich tez mogq miec pod
stawy do pewnej odri,bnosci 40. 

W jednym z projekt6w w nasti,pujqcy spos6b okreslono kompetencje 
Wydzialu: ,,Wydzial Oswiecenia Publicznego jest czi,sci& skladow& Urzi,du 
Wojew6dzkiego na G6rnym Sl&sku i organem wykonawczym wojewody 
w zakresie spraw szkolnych i oswiatowych, kt6re na obszarze G6rnego 
Sl&ska przyznanym Rzeczypospolitej Polskiej wchodzily w zakres dzia
lania Oddzialu II dla spraw koscielnych i szkolnych Rejencji w Opolu, 

39 Ustawa z dnia 4 VI 1920 r. o tymczasowym ustroju wladz szkolnych (DzURP, 
nr 50, poz. 304) stanowila, Ze kierownictwo naczelne i nadz6r zwierzchni nad wycho
waniem publicznyrn w Polsee sprawuje minister wyznati. religijnych i o.Swiecenia 
publicznego i podlegli mu kuratorzy okr�g6w szkolnych, kt6rych mianuje naczelnik 

pallstwa na wniosek wspomnianego ministra. Por. P o  11 a k, op. cit., s. 118-119. 

<1.0 WAP Kat., NRL 318, k. 30. Pismo Rymera do Ignacego Steina z 12 I 1922 r. 
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a na obszarze Sl&ska Cieszynskiego - w zakres dzialania Komisji Szkol
nej, z tym zastrzezeniem, ze z zakresu dzia!ania tej Komisji wchodz'l 
w zakres dzia!ania Wydzia!u Oswiecenia Publicznego tylko te sprawy, 
kt6re na obszarze Slqska Cieszynskiego nie przekraczaj'l dawniejszego 
zakresu dzia!ania Rady Szkolnej Krajowej, Wydzialu Krajowego i prezy
denta krajowego w Opawie" 41. 

Tak zorganizowany Wydzia! mia! zatrudniac 42 w sumie 35 os6b, w tym 
2 wizytator6w szk6! srednich, 4 wizytator6w szk6! powszechnych 43, 1 re
ferenta prawnika, 2 referent6w oswiaty pozaszkolnej, 1 referenta szk6! 
srednich, 2 referent6w szk61 powszechnych i 1 instruktora wychowania 
przedszkolnego. Naczelnik Wydzia!u mia! byc zarazem kierownikiem 
Oddzia!u Og6lnego. Przewidywano, ze Oddzia!owi Szk6! Srednich bi,dzie 
podlegac 26 szk6! na G6rnym Sl&sku i 5 szk61 na Cieszynskim, a Od
dzialowi Szk6! Powszechnych i Seminari6w - 480 na G6rnym i 120 
na Cieszynskim. 

Niewielkie zmiany wprowadzono do organizacji inspektorat6w powia
towych. Nie zmienily sii, dotychczasowe uprawnienia starost6w w odnie
sieniu do szkolnictwa na terenie powiatu. Takze stosunek inspektor6w 
do wladz powiatowych i wojew6dzkich opieral si� na dawnych przepisach. 
Na skutek wytyczenia nowej granicy zmodyfikowano jedynie podzial na 
okr�gi szkolne. Projekt z 22 II 1922 r. przewidywal utworzenie 14 okr�
g6w, z kt6rych 12 mialo pozostac w dotychczasowych siedzibach, d�a 
dw6ch nowych, okreslonych jako Bytom II i Bytom III, przewidziano 
siedziby w Wielkich Hajdukach i Bielszowicach. Obsada stanowisk po
wiatowych inspektor6w szkolnych nie sprawila wi�kszego klopotu. Kan
dydatami byli polscy doradcy szkolni posiadajqcy z racji pelni<inych 
obowiqzk6w pewne doswiadczenie urz�dowe. Oni tez pelnili w momencie 
przejmowania wlad,zy obowiqzki komisarzy rzqdowych do obji,cia mienia 
w okr�gach szkolnych «. 0 wiele wi�cej trudnosci sprawilo rekrutowanie 
nauczycieli. Sl'lsk pod tym wzgl�dem nie m6gl zaspokoic potrzeb we wlas
nym zakresie. Juz na kilka miesi�cy przed zmian'l suwerennosci Wydzial 
OP rozpoczql akcj� werbowania kandydat6w na posady nauczycielskie, 
pochodz&cych z innych dzielnic Polski. Sprawozdanie z maja 1922 r., 
a wi�c z okresu kiedy akcja nie zostala jeszcze calkowicie zakonczona, 

" Tamze, NRL 14, k. 90-91. 
42 Wedlug etatu z 7 II 1922 r.; tamZe, NRL 318, k. 70. 
li3 J'ednolita nazwa „wizytator'' odpowiadala pruskim tytulom stuZbowym: pro

wincjonalny radca szkolny lub radca rejencyjny i szkolny, oraz austriackiemu po
j�ciu Landesschulinspektor, oznaczajc1cemu funkcjonariusza, kt6ry wizytowal za
r6wno szkoly powszechne, jak i Srednie. 

" WAP Kat., NRL 319. 
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wylicza, ze najwi�cej kandydat6w pochodzilo z Malopolski, a nast�pnie 
z Wielkopolski 'i Pomorza 45. 

Gdy w czerwcu 1922 r. Polska · obj�la przyznarni jej cz�sc obszaru 
plebiscytowego, wladze szkolne byly calkowicie gotowe do wypelnienia 
nalozonych na nie zadan. Stalo si� to mozliwe dzi�ki kilkuletniej prncy 
przygotowawczej. J ej przesledzenie swiadczy dowodnie o zlozonosci pro
blemu oraz o trudnych warunkach, w jakich przyszlo rozwü1.zywac skom
plikowane sprawy szkolnictwa. Na wzorcach w6wczas wypracowanych 

. opieraly si� dalsze przeksztalcenia i poszukiwania ustrojowo-organiza
cyjne. Ale temat to do osobnego opracowania. 

BILDUNG DER POLNISCHEN SCHULBEHÖRDEN IN SCHLESIEN IN DEN 
JAHREN 191S-1922 

In den Jahren 1918-1922, in der Zeit der Aufstände und des Plebiszits. wurden die Grundlagen für die Tätigkeit der polnischen Verwaltungsbehörden in Oberschlesien geschaffen. Der Verfasser beschränkt sich in seinen Ausführungen auf das Schulwesen. Nach einleitenden Bemerkungen über die Organisation der Schulbehörden im preussischen Staat vor dem ersten Weltkrieg schildert der Verfasser die ersten Versuche, polnische Schulbehörden im Jahre 1919 beim Unterkommissariat des Hauptvolksrates in Bytom (Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej) zu berufen. Einige Bemerkungen schenkt der Verfasser den Schulbehörden in Grosspolen nach der Befreiung von der preussischen Gewaltherrschaft und weist auf den Einfluss der grosspolnischen Schulfunktionäre auf die Gestaltung des polnischen Schulwesens in Oberschlesien. Ferner wird die innere Struktur und die personale Besetzung der Schulabteilungen bei den einzelnen, aufeinander folgenden Organen: dem Polnischen Plebiszitkommissariat in Bytom, der Hauptbehörde (Naczelna Wladza) aus der Zeit des III. Aufstandes und schliesslich beim Hauptvolksrat in Oberschlesien. Auf etwas anderen Grundlagen fusste das Schulwesen im Cieszyner Schlesien, das zusammen mit dem oberschlesischen Teil die Wojewodschaft Schlesien bilden sollte
„ 

Nach der Besprechung dieser Besonderheiten beschliesst der Verfasser seine Ausführungen mit der Beantwortung der Frage, inwieweit die polnischen Schulbehörden organisiert waren in der Zeit, als die oberschlesischen Abstimmungsgebiete an Polen und Deutschland überwiesen wurden (Juni 1922). 
45 Zgloszeni kandydaci do szkOl ludowych wedlug stanu z 24 V 1922 r.: 

Pochodzenie 
GOrny Slqsk polski GOrny Slc\Sk niemiecki Slc\sk Cieszyii.ski Wielkopolska i Pomorze Malopolska Kongres6wka 

Razem 
Zr6dlo: WAP Kat., NRL 328, k. 28. 

1 Kiero"".nicy I Nauczycielel Nauczy�iele szkol pomocmczy 
92 82 56 52 21 31 23 47 88 78 10 140 209 9 24 64 10 

419 501 119 
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JAN DUDEK 

SZKOLNICTWO SREDNIE OGÖLNOKSZTALC,\CE DLA . 
MNIEJSZOSCI NARODOWYCH NA DOLNYl\I SL,\SKU 

Po II wojnie swiatowej Polska w nowych granicach stala si� panstwem 
jednolitym narodowo. Jest niemniej rzeczq zrozumialq, ze w latach bez
posrednio powojennych w sytuacji dokonujqcych si� dopiero repatriacji 
i migracji znajdowaly si� na terytorium Polski mniejsze lub wi�ksze 
grupy r6znych narodowosci, z biegiem lat wyraznie malejqce. Dolny 
Slqsk zalicza si� do tych obszar6w Polski Ludowej, na kt6rych w pierw
szych latach powojennych znalazla si� duza liczba ludnosci niepolskiej. 
Nalezeli do niej Czesi, Niemcy, Zydzi, Ukraincy, Grecy, Macedonczycy 
i Cyganie. Poza Cyganami wszystkie wyzej wymienione mniejszosci na
rodowe mia!y zapewniony rozw6j kulturalny w swoim ojczystym j�zyku 
w szko!ach organizowanych dla nich przez polskie wladze oswiatowe. 
Dzia!alnosc i los tych szk6! oraz ich rola w procesach integracyjnych 
i adaptacyjnych Dolnego Slqska nie zosta!y dotychczas opracowane nawet 
przez najbardziej zainteresowanych, tj. przez przedstawicieli wspomnia
nych narodowosci 1. 

Zasadniczy trzon niniejszego opracowania zosta! przedstawiony na 
podstawie materia!6w archiwalnych, kt6re nie S'l ani chronologiczne, ani 

1 Pierwsze kr6tkie informacje o szkolach Srednich og6lnoksztalcqcych z niepol
skim jE;zykiem nauczania podlegaji:tcych Kuratorium OkrE;gu Szkolnego Wroclaw
skiego zawiera publikacja: J. Du d e  k, Stan i potrzeby szkolnictwa Sredniego og6l
noksztalcq.cego na Dolnym Slqsku, Warszawa 1959, wydana przez RadE; Naukowc1 
TRZZ. Og6Iniejszej natury wzmianki znajdujq siE; w pracy A. K w i 1 e c k  i e g o, 
MniejszoSci narodowe w Polsee (Kultura i Spoleczet1stwo, 1963, t. VII, nr 4). Kr6tkc\ 
wstawkE; o szkolnictwie podstawowym z niemieckim jE;zykiem nauczania na Dol
nym Slqsku zawiera wydana ostatnio rozprawa A. S m  o l a 1 s k i e g o, Szkolnictwo 

podstawowe na Dolnym Slqsku w latach 1945-1965, Wroclaw 1970, notujqc przy tej 
sposobnoSci fakt istnienia klas licealnych z niemieckim j�zykiem nauczania przy 
I Liceum OgOlnoksztalcqcym w Walbrzychu. SzczegOlowe natomiast wiadomoSci 
o szkolach podstawowych z niemieckim j�zykiem nauczania w pow. walbrzyskim 
w latach 1950-1958 zamieScil jako materialy w „Przeglqdzie Historyczno-0Swiato
wym", 1970, nr 1, W. Redka. 



74 Jan Dudek 

rzeczowo uporzqdkowane i posiadajq sporo luk. Dla ich uzupelnienia 
potrzebne byly wywiady z osobami, kt6re mialy wplyw na te sprawy. 
Autor niniejszego opracowania bral w tych sprawach czynny udzial w la
tach 1946-1960 najpierw jako wizytator, a potem jako kierownik Od
dzialu Lice6w Og6lnoksztalcqcych Kuratorium Okr"gu Szkolnego Wro
clawskiego. 

Uruchomienie i lokalizacja sz)<:6! dla mniejszosci narodowych na Dol
nym Shisku pozostawa!y w scislym zwü1zku z zastam\ przez wladze pol
skie na tych terenach strukturf\ narodowosciow'l oraz z p6zniejszymi ru
chami migracyjnymi. Przedstawiajiic zagadnienie szk6l srednich· musimy 
w pewnym stopniu uwzgl"dnic szkolnictwo podstawowe stanowiiice baz" 
rekrutacyjnf\ dla lice6w og6lnoksztalciicych. Sposr6d ludnosci z dawna 
osiadlej na Dolnym Slqsku najwczesniej zorganizowano Czechom szkoly 
podstawowe w ojczystym j"zyku nauczania: jednq w Gosci"cicach, pow. 
Strzelin, a drugii w Kudowie, pow. K!odzko (1948). Uczono w nich w j"
zyku czeskim j"zyka ojczystego, historii, fizyki, biologii i spiewu, inne 
natomiast przedmioty prowadzone byly w j<,zyku polskim. Nauczycielami 
w tych szkolach byli cz"sciowo Czesi i cz<,sciowo Polacy. Nauczyciele 
czescy przybywali do Gosci"cic i Kudowy z Czechoslowacji, ale zazwy
czaj po rocznym okresie czasu rezygnowali ze swoich stanowisk. Nauczy
ciele Polacy dobrze znali j"zyk czeski i na nich gl6wnie spoczywa!o pro
wadzenie obu szk6l. Mialy one sporo trudnosci dydaktycznych, sposr6d 
kt6rych na czolo wysuwal si" brak dostatecznej ilosci sprowadzanych 
z Czechoslowacji podr"cznik6w do przedmiot6w prowadzonych w j"zyku 
czeskim, kt6re ponadto nie zgadzaly si" z programami ukladanymi przez 
polskie wladze oswiatowe 2. 

Stan dzialalnosci obu szk6l obrazuje nast<,pujqce zestawienie: 

MiejscowoSC Data 
Stopieil 1 Liczba J Nauczycieli 

organizacyjny uczni6w 

1. GoSCiE;cice 3 1949 5-klasowa 101 1 Polak, kierownik 
szkoly, i 2 nauczycieli 

z Czechoslowacj� 
1950 

-II-

85 

1952 -,,- 67 

1953 7-klasowa 74 

1954/55 -,,- 47 

2 Materialy KOS Wr. Dzial I, Pismo Towarzystwa Spoleczno-Kulturalnego Cze
ch6w i S1owak6w w Polsee. Zarzqd Gl6wny Warszawa z 24 VI 1957 do Komisji 
KC PZPR d/s NarodowoSciowych. 

3 Materialy KOS Wr. Dzial I, Notatka slui:.bowa z 24 X 1949 i Protok6l z po
siedzenia mii:dzywydzialowego Kuratorium OkrE;gu Szkolnego Wrodawskiego z 2 II 
1952. 
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2. Kudowa 2 Polacy i 2 Czesi 1949 7-klasowa 153 
Zdr6j 

1950 -,,- 158 
1952 -,,- 30 
1953 -u- 10 
1954/55 przestala istnieC 

Zmniejszenie si� liczby dzieci czeskich w szkole w Kudowie spowo
dowa!o zamian� jej na szkol� z niemieckim j�zykiem nauczania 4, a w 
kor\.cu w roku szkolnym 1959/60 jej likwidacj� 5. Wskutek zmniejszaj,icej 
si� liczby dzieci czeskich uleg!a r6wniez likwidacji szko!a w Gosci�
cicach i na zyczenie rodzic6w zosta!a zamieniona na szkol� polsk,i 6. 

Zbyt kr6tki okres istnienia obu szk6l z czeskim j�zykiem nauczania 
nie da! mozliwosci rozwini�cia si� im do tego stopnia, by mogly dostar
czyc uczni6w narodowosci czeskiej do szk6! srednich w Strzelinie i K!odz
ku, kt6re organizowa!yby dla nich chociazby komplety nauki j�zyka 
czeskiego. 

Zupelnie inaczej przedstawia!a si� sprawa zorganizowania szk6! dla 
dzieci i m!odziezy mniejszosci niemieckiej, kt6ra po zakor\.czeniu dzialar\. 
wojennych pozostala na terenie Dolnego Sl,iska. Perspektywa przesie
dlenia Niemc6w za Odr� i Nys� Luzyck,i, brak odpowiednich pod wzgl�
dem politycznym nauczycieli oraz podr�cznik6w dostosowanych do nowej 
sytuacji politycznej sprawia!y, ze sami Niemcy nie zabiegali o zorgani
zowanie szk6! podstawowych i srednich dla swoich dzieci. Sytuacja 
zmieni!a si� radykalnie dopiero w6wczas, gdy rz,id PRL zawarl z Nie
mieck,i Republik,i Demokratyczm1 6 VII 1950 r. uk!ad w Zgorzelcu. W 20 
dni p6zniej Ministerstwo Oswiaty wyda!o zarz,idzenie w sprawie otwarcia 
przedszkoli i szk6! z niemieckim j�zykiem nauczania 7 w brzmieniu nast�
puj,icym: ,,Dla dzieci i m!odziezy narodowosci niemieckiej, kt6rych prawni 
przedstawiciele pragn,i je ksztalcic w ich j�zyku ojczystym, otwierane 
b�d,i przedszkola oraz szko!y og6lnokszta!c,ice stopnia podstawowego 

'" Archiwum KOS Wr., teczka nr 13, np. Szkoly z niepolskim jE:ZYkiem naucza
nia i Materialy KOS Wr. - Projekt sieci szk61 z niepolskim jE:ZYkiem nauczania na 
r. szk. 1953/54. Pismo Wydzialu OSwiaty Prez. WRN da Ministerstwa 0Swiaty 
z dnia 23 IV 1953, nr Osw. S P 9CC/6/.S3. 

5 Archiwum KOS Wr. - teczka nr 13, np. Pismo Wydzialu 0Swiaty Prez. PRN 
w Klodzku do KOS Wr. z 20 VI 1962. 

6 Archiwum KOS Wr. - teczka nr 13, np. Szkoly z niepolskim j�zykiem naucza
nia 1962 r. i Pismo Wydzialu 0Swiaty i Kultury Prez. PRN w Strzelinie z 7 VII 
1962 do KOS Wr.: ,,Wydzial 0Swiaty i Kultury zawiadamia, :ie po przeprowadzonej 
rozmowie kierownictwa Szkoly Podstawowej w Go:Sci�cicach z rodzicami nikogo 
nie zgloszono na nauczanie j�zyka czeskiego. Wg relacji kierownictwa szkoly og61-
nie rodzice stwierdzajq, :ie ich dzieci sq narodowoSci polskiej". 

7 Zarzqdzenie Ministerstwa 0Swiaty z 26 VII 1950, ,,Dziennik Urz�dowy Min. 
0Swiaty" 1950, nr 14, poz. il.77. 
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i licealnego z niemieckim j"zykiem nauczania. Przy zakladaniu przed
szkoli i szk6l z niemieckim j"zykiem nauczania stosowane b"d;i te same 

zasady organizacyjne i nQrmy, jakie stosuje si" przy zakladaniu analo
gicznego typu szk6l z polskim j"zykiem nauczania". 

Dalszy bardziej szczeg6lowy tok post"powania przy organizowaniu 
szk6l z niemieckim j"zykiem nauczania regulowala osobna instrukcja 
Ministerstwa Oswiaty s, kt6ra okreslala spo�6b skladania deklaracji przez 
rodzic6w, opracowania ich przez Wydzialy Oswiaty Prezydium PRN 
i przez kuratoria. Sporz;idzone przez kuratoria zgodnie z t'! instrukcj'! 
projekty organizacji przedszkoli i szk6l byly przekazywane w terminie 
do 20 sierpnia Ministerstwu Oswiaty, kt6re je zatwierdzalo i w oparciu 
o podane w projekcie organizacji liczby uczni6w ustalalo na nowy rok 
szkolny ilosc podr"cznik6w potrzebnych dla dzieci i mlodziezy uczqcej 
si" w szkolach z niemieckim j,:zykiem nauczania. Dalsze wytyczne in
strukcji zwracaly uwag,: na lokalizacj,: przedszkoli i szk6l tak, by umo
zliwic korzystanie z nich najwi,:kszej liczbie dzieci i mlodziezy. Uporz;id
kowane zostaly r6wniez tak wazne sprawy, jak program nauczania i j,:zyk 
wykladowy. Do czasu wydania dalszych zarzqdzer\. obowiqzujqcy byl 
program nauki dla analogicznych typ6w szk6l z polskim j,:zykiem nau
czania z tq r6znic'I, ze j,:zyk polski jako przedmiot nauczania wprowa
dzony byl do klasy trzeciej szkoly podstawowej, natomiast j,:zyk nie
miecki jako j,:zyk ojczysty obowi;izywal od klasy pierwszej. Przewiduj'!C 
trudnosci w doborze odpowiedniej liczby wychowawc6w i nauczycieli 
instrukcja zalecala organizowanie kr6tkoterminowych kurs6w przygoto
wawczych dla kandydat6w na wychowawczynie przedszkoli i nauczy
cieli, kt6rych nalezalo rekrutowac sposr6d post,:powych robotnik6w 
i innych pracownik6w narodowosci niemieckiej wladajqcych j,:zykiem 
polskim. 

Zarzqdzenie Ministerstwa Oswiaty z 26 VII 1950 r. i instrukcja po
szerzaj;ica je zostaly powitane przez ludnosc niemieck'! z duzym zado
woleniem, zwlaszcza ze na terenie Dolnego Slqska liczba tej ludnosci 
wynosila 36 463 osoby. Najwi,:ksze jej skupienia byly w pow. walbrzy
skim (8899), w Walbrzychu miescie (7731), w pow. klodzkim (3604), we 
Wroclawiu miescie (2000), w Legnicy (1568) oraz w pow. swidnickim 
(1621) 9. W oparciu o wymienione rozporz;idzenie i instrukcje Wydzial 
Oswiaty Prezydium WRN (tak'I nazw,: mialo wtedy kuratorium) urucho
mil w 1950 r. 28 szk6l siedmioklasowych z 96 nauczycielami dla 3079 

8 Instrukcja z 3 VIII 1950, .,Dziennik Urz�dowy Min. 0Swiaty 1950, nr 14, poz. 
180. 

9 Materialy KOS Wr. ,.Dane statystyczne o ludno.Sci niemieckiej zamieszkalej 
·w wojew6dztwie wroclawskim na dziell 1 X 1951 r." - przekazane przez Prezy
dium WRN we Wroclawiu Wydzial Spoleczno-Administracyjny. 
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uczni6w, w tym w pow. walbrzyskim 15 szk61, w Walbrzychu 5 szk61, 
w pow. klodzkim 5 szk61, kamieniog6rskim 2 szkoly i w jeleniog6rskim 
1. W roku nast1epnym mialy byc uruchomione szkoly podstawowe z nie
mieckim j1ezykiem nauczania w powiatach Jawor, Sroda Sleiska, Zloto
ryja 10. Stan i rozw6j tego szkolnictwa w latach 1950-1953 przedstawial 
site nast1epujeico: 

Liczba 
Rok Szk6! 

uczni6w nauczycieli oddzial6w 

1 IX 1950 28 3079 96 150 

1 X 1951 42 4065 124 

1 X 1952 51 4203 148 

15 VI 1953 54 4299 151 
' 

W projekcie organizacji szk6l z niemieckim j1ezykiem nauczania na 
rok szkolny 1953/54 Wydzial Oswiaty Prezydium WRN we Wroclawiu 
przewidywal prowadzenie szk6l podstawowych w 45 miejscowosciach dla 
4306 uczni6w w 154 oddzialach 11. Mimo tych zabieg6w ze strony wladz 
oswiatowych nie wszystkie dzieci niemieckie w terenie byly obj1ete po
wszechnym nauczaniem. Nieliczna tylko grupa Niemc6w posylala swoje 
dzieci do polskich szk6l srednich (36 uczni6w) i do szk6l wyzszych 
(2 student6w) 12. 

Juz w roku szkolnym 1950/51 szkoly podstawowe z niemieckim j1ezy
kiem nauczania posiadaly dostatecznei liczbte uczni6w klas VII (131) 13, 
aby na ich podstawie zapoczeitkowac uruchomienie szkoly sredniej. 
Zrobiono to w roku szkolnym 1952/53, otwierajeic w Swidnicy przy pol
skim Liceum Pedagogicznym r6wnoleglei klas1e pierwszei z niemieckim 
j1ezykiem nauczania. Starania o zorganizowanie liceum og6lnoksztalcei
cego z niemieckim j1ezykiem nauczania zostaly podj1ete dopiero w 1953 r., 
gdy Wydzial Oswiaty Prezydium WRN zwr6cil site do Ministerstwa 
Oswiaty z wnioskiem o uruchomienie klasy VIII rozwojowego liceum 
og6lnoksztalceicego z niemieckim j1ezykiem nauczania, proszeic r6wno
czesnie o dodatkowe etaty i kredyty na utrzymanie tej klasy od 1 IX 

10 Materialy KOS Wr., Pismo Wydzialu 0Swiaty Prez. WRN we Wroclawiu do 
Ministerstwa 0Swiaty Nr 5 - 5215/51. 

u Materialy KOS Wr Dzial I, Pismo Wydzialu 0Swiaty Prez. WRN we Wro
clawiu z 23 IV 1953 r. do Ministerstwa 0Swiaty zawierajqce projekt sieci szk6l 
z niemieckim j�zykiem nauczania na r. szk. 1953/54. 

12 Materialy KOS Wr. Dzial I, Dane statystyczne o ludnoSci niemieckiej za
mieszkalej w wojew6dztwie wroclawskim na dziell 1 X 1951. 

IJ Materialy KOS Wr. Dzial I, Zestawienie szk6l z niemieckim jE:ZYkiem na� 
uczania. Stan z 12 VIII 1950. 
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do 31 XII 1953 r. oraz o zwi�kszenie limitu uczni6w klasy VIII dla woj. 
wroclawskiego o 40 1�. Poniewaz w Walbrzychu i pow. walbrzyskim 

bylo najwi�cej szk6l podstawowych VII-klasowych z niemieckim j�zy

kiem nauczania (12 na og6lm1 liczb� 20 w calym wojew6dztwie 15), zloka� 
lizowano nowq rozwojow& szkol� licealn& z niemieckim j�zykiem naucza

nia w Walbrzychu, wi&:i:&c i'l organizacyjnie ze Szkol& Podstawowq i Li
ceum Og6lnokszta!c&cym nr 1, kt6rej dyrekcja zapewnila nowemu liceum 
lokal, wyposazenie w sprz�t, pomoce naukowe i skompletowanie kadry 
nauczycielskiej. 

Proces dydaktyczno-wychowawczy w nowo utworzonej klasie VIII, 
a nast�pnie w pe!nym liceum og6lnokszta!c&cym z niemieckim j�zykiem 
nauczania prowadzony by! zgodnie z zarz&dzeniem Ministerstwa Oswiaty, 
kt6re okresla!o, ze poza j�zykiem polskim, nauk& o Polsee i swiecie 
wsp6lczesnym, wychowaniem fizycznym, przysposobieniem sportowym 

i przysposobieniem wojskowym wszystkie inne przedmioty nalezalo pro
wadzic w j�zyku niemieckim 16. Nielatwy to by! jednak problem do roz
wi&zania. Na miejscu brak by!o nauczycieli Niemc6w z pelnymi kwalifi
kacjami i politycznie wyrobionych. Trzeba wi�c by!o si�gnqc do robotni
k6w i urz�dnik6w Niemc6w zatrudnionych w Walbrzychu. Jedna tylko 
nauczycielka Niemka, kt6ra ukonczyla germanistyk� w 1953 r. na Uni
wersytecie Wroclawskim, na podstawie nakazu pracy zostala skierowana 
do Walbrzycha i uczyla w klasach z niemieckim j�zykiem nauczania j�zy
ka ojczystego i historii. Przedmioty prowadzone w j�zyku polskim mialy 

nauczycieli o pelnych kwalifikacjach, kt6rzy potrafili pos!ugiwac si� j�
zykiem niemieckim 17• Trzeba stwierdzic, :i:e noy.,o utworzone klasy. lice

alne z niemieckim j�zykiem nauczania znalazly si� w korzystniejszych 
warunkach anizeli szkoly podstawowe. Te ostatnie nie mialy w wi�kszo

sci wypadk6w odpowiedniego lokalu 18. R6wniez obsadzanie stanowisk 
nauczycielskich w szkolach podstawowych z niemieckim j�zykiem nau
czania by!o bardzo trudne, poniewaz nie bylo wsr6d Niemc6w, a takze 
wsr6d Polak6w znaj&cych j�zyk niemiecki (32 pracowalo w szkolach pod-

1� Materialy KOS Wr. Dzial I, Pismo Wydzialu 0Swiaty Prez. WRN we Wro
clawiu do Ministerstwa 0Swiaty z 30 VI 1953. Nr 0Sw. SP 14 f/29/53. 

1s Materialy KOS Wr. Dzial I, Projekt sieci szk6l z niemieckim j�zykiem 

nauczania na r. szk. 1953/54. 
IG Materialy KOS Wr. Dzial I, Rozporzqdzenie Ministerstwa OSwiaty nr II 

N-4347/51 z 26 VI 1951. Organizacja r. szk. 1951/52 o 2 szkolach z niepolskim 
jt::zykiem nauczania. 

17 Archiwum KOS Wr., Akta personalne i Archiwum I Liceum Og6lnoksztal

cqcego w Walbrzychu. 
18 Materialy KOS Wr. Dzial I, Pismo Wydzialu OSwiaty Prez. WRN we Wro

clawiu z 15 VI 1951. Nr 5-5215/51 do Ministerstwa 0Swiaty w sprawie przewidzia
nych zmian w szkolach z niepolskim j�zykiem nauczania w r. 1951/52. 
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stawowych z niemieckim j�zykiem nauczania), ch�tnych do pracy 
w szkole 19. 

N owo utworzone klasy liceum og6lnoksztalcqcego z niemieckim j�zy
kiem nauczania wymaga!y ze wzgl�du na kadry nauczycielskie wi�kszej 
opieki ze strony nadzoru pedagogicznego anizeli licea og6lnoksztalc&ce 
z polskim j�zykiem nauczania. Opiek� nad t& kadrq z ramienia Wydzia!u 
Oswiaty Prezydium WRN, podobnie jak nad szkolami podstawowymi 
z niepolskim j�zykiem nauczania, obj&l osobny wizytator (M. Kierecki) 
i kierowniczka sekcji j�zyka niemieckiego Wojew6dzkiego Osrodka Dosko
nalenia Kadr Oswiatowych (H. Kosciriska). Organizowa!a ona dla nauczy
cieli Niemc6w konferencje sierpniowe, kursokonferencje i kursy waka
cyjne, na kt6rych dawala wytyczne do realizacji programu, zaznajamiala 
z podstawowymi zasadami dydaktyki i uczyla poprawnego prowadzenia 
lekcji 20. Tego rodzaju pomoc ze strony Wydzialu Oswiaty Prezydium 
WRN byls1 konieczna, gdyz nauczanie w pocz&tkowej fazie istnienia szk6! 
z niemieckim j�zykiem nauczania bylo niezmiernie trudne. Brak bylo 
bowiem programu nauczania j�zyka niemieckiego, brak podr�cznik6w, 
lektury obowi&zujqcej, czasopism mlodziezowych oraz pedagogicznych 
i metodycznych dla nauczycieli. Stan ten ulegl zmianie zw!aszcza od tego 
czasu, gdy PZWS zacz�ly wydawac podr�czniki, a lektury nadchodzic 
z NRD21. 

W takich warunkach rozwijalo swoj& dzialalnosc takze liceum og6lno
ksztaleqce z niemieckim j�zykiem nauczania w latach 1953-1958. Byl 
to okres stosunkowo kr6tki, ale pozwoli! · mlodziezy niemieckiej ksztalcic 
si� na stopniu srednim w warunkach podobnych do warunk6w w pol
skich szkolach. Uczniowie Niemcy byli traktowani na r6wnych prawach 
z polskimi. Dostawali nagrody i pobierali stypendia, jezdzili na obozy, 
brali udzial w szkolnych zawodach sportowych. W sp6lzycie ich z ucznia
mi Polakami by!o bardzo poprawne. Nie sprawiali szkole klopot6w wy
chowawczych, odznaczali si� zdyscyplinowaniem 22• Pobyt ich w I Lice
um Og6lnoksztalc&cym w Walbrzychu pozostawil przyjemne wspomnie
nie, a kontakty korespondencyjne z dyrekcjq niekt6rych uczni6w i na
uczycieli po wyjezdzie do Niemiec byty utrzymywane przez dtugi czas 23. 

19 Niemcy jako niekwalifikowani nauczyciele musieli si� doksztakaC w Komisji 
Rejonowej, ale nie brali udzialu w ksztalceniu ideologicznym. Materialy KOS Wr. 
Dzial I, Organizacja szkolnictwa z niemieckim jE:ZYkiem nauczania - stan z 5 IX 
1952. 

20 Wywiad z wizytatorem M. Kiereckim opiekujqcym siE: szkolami niemieckimi 
i kierowniczkq sekcji jE:zyka niemieckiego OOM we Wroclawiu H. KoSciflskq. 

21 Materialy KOS Wr. Dzial I, Pismo Wydzialu OSw.iaty Prez. WRN we Wro
clawiu do Mi�isterstwa OSwiaty z 15 VI 1951. Nr 15-5215/51. 

2.2 Ksi�ga protokol6w z posiedzefl Rady Pedagogicznej. 
23 Wywiad z dyrektorem I Liceum Og61noksztakc\cego w Walbrzychu W. Glo

uszkiem. 
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Okres istnienia i dzialalnosci liceum og6lnoksztalcqcego z niemieckim 

j�zykiem nauczania w Walbrzychu byl kr6tki. Organizacja jego oddzia
l6w oraz przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego ksztaltowaly si� 
swoiscie i odmiennie niz w liceach z zydowskim i ukrailiskim j�zykiem 
nauczania tak ze wzgl�du na powiqzanie ze szkolq polsk'l, jak i duz'! 
fluktuacj� uczni6w wywolanq. wyjazdami do Niemiec. W ciqgu 5 lat 
(1953-1958) - jak wykazuje tabela - przewin�lo si� przez t� szkol� 
335 uczni6w. 

Rok szkolny I Klasa VIII I Klasa IX Klasa X Klasa XI 

1953/54 40 

1954/55 37 35 

1955/56 34 33 21 

1956/57 31 25 24 20 

1957/58 16 8 4 

Byla to mlodziez w przewazajqcej wi�kszosci pochodzenia robotni
czego. Wi�kszosc mieszkala w Walbrzychu, a reszta w najblizszych 
miejscowosciach. Tylko jedna .uczennica pochodzila z woj. opolskiego. 
W zwiqzku z repatriacjq Niemc6w do NRD i NRF w ramach akcji lqcze
nia rodzin bardzo maly procent uczni6w ukoliczyl liceum i otrzymal 
swiadectwo dojrzalosci. Pierwsza matura odbyla si� 29 V 1957 r. Zlozylo 
w6wczas egzamin 16 uczni6w, a do drugiej matury w rok p6zniej (30 V 
1958) zasiadlo i zdalo egzamin tylko 4 uczni6w. W obu wypadkach ucz
niowie otrzymali swiadectwo dojrzalosci wystawione w j�zyku polskim 

i w j�zyku niemieckim (Reifezeignis des allgemeinbildenden Lyceums) 24. 
Po likwidacji liceum og6lnoksztalc'lcego z niemieckim j�zykiem na

uczania liczba szk6l podstawowych z niemieckim j�zykiem nauczania na 
Dolnym Slqsku malala systematycznie i w czerwcu 1960 r. wynosila juz 
tylko: 1. Legnica 42 dzieci; 2. Kudowa 26 dzieci; 3. Walbrzych 32 dzieci; 
4. Wrodaw 24 dzieci. W roku szkolnym 1964/65 liczba ta spadla do dw6ch 
szk6l: Legnica ksztalcila 18 uczni6w i Wrodaw 7 uczni6w 25. Obecnie na
terenie Dolnego Slqska nie ma szk6l z niemieckim j�zykiem nauczania. 
Ta niewielka liczba Niemc6w, jaka tu jeszcze pozostala (2-2,5 tys. os6b), 
to ludzie starzy, rozproszeni po calym wojew6dztwie, dla kt6rych pro
blem szk6l nie istnieje. Tylko w Walbrzychu tworz'l wi�ksze skupienie 
i skromnq organizacj� w ramach klubu 26. W pami�ci mieszkalic6w miej-

2li Archiwum I Liceum Og61noksztalcqcego w Walbrzychu. 
25 Materialy KOS Wr. Dzial I, Szkolnictwo z niepolskim j�zykiem nauczania. 

26 Wywiad z kier. Urzf;du Spraw Wewn�trznych Prez. WRN we Wroclawiu 

K. Markiewiczem. 
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scowosci, w kt6rych szkoly z niemieckim j�zykiem nauczania istnialy, nie 
pozostawily one zadnych reminiscencji. Okres ich dzialalnosci na Dolnym 
Slqsku byl bowiem stosunkowo kr6tki. Polskie wladze szkolne wykazaly 
pelne zrozumienie potrzeb oswiatowych ludnosci niemieckiej, a ta nato
miast nie wysuwala pod ich adresem pretensji. Jest rzeczq zrozumialq, 
ze szkoly te nie mogly byc czynnikiem integrujqcym spoleczeiistwo nie
mieckie z polskim. Jedna i druga strona zdawaly sobie bowiem z tego 
spraw�, ze dzialalnosc szk6l z niemieckim j�zykiem nauczania jest tylko 
czasowa i

1
ze musi dojsc do ich likwidacji w miar� wyjazdu ludnosci 

niemieckiej do NRD i NRF. 
Mysl zorganizowania szk6l og6lnoksztalcqcych z zydowskim j�zykiem 

nauczania na Dolnym 8lqsku powstala zaraz po zakoiiczeniu dzialaii wo
jennych. 17 VI 1945 r. zebrala si� w Dzierzoniowie pierwsza wojew6dzka 
konferencja komitet6w zydowskich Dolnego Slqska i w czasie jej obrad 
zostala powzi�ta uchwala w sprawie organizowania szk6l podstawowych. 
Realizacja tej uchwaly stala si� aktualna dopiero w 1946 r. Komitety 
zydowskie, kt6rych liczba wzrosla do 43, pocz�ly zakladac szkoly z zy
dowskim j�zykiem nauczania w takich miastach, jak Wroclaw, Legnica, 
Walbrzych, Dzierzoni6w, Bielawa i w wielu innych. Byly to szkoly pry
watne finansowane przez Centralny Komitet Zyd6w w Polsee. W ich 
wyposazeniu bralo udzial spoleczeiistwo zydowskie zar6wno w kraju, jak 
i z zagranicy 27• Taki byl r6wniez pocz'lt.ek liceum og6lnoksztalcqcego 
z zydowskim j�zykiem nauczania we Wroclawiu. Powstalo ono jako lice
um prywatne utrzymywane z fundusz6w Centralnego Komitetu Zyd6w 
w Polsee 28. 

Wszystkie powyzsze szkoly zostaly obj�te paiistwowym planem i bu
dzetem w 1949 r. przez Ministerstwo Oswiaty, kt6re przeksztalcilo je 
w szkoly paiistwowe og6lnoksztalcqce z zydowskim. j�zykiem nauczania 
wprowadzajqc do nich program szk6l paiistwowych z pewnymi odchyle
niami w klasach podstawowych i licealnych 29. R6znice te odnosily si�: 
a) do j�zyka polskiego - systematyczne nauczanie tego przedmiotu za
czynalo si� od klasy II, b) do przedmiot6w judaistycznych, tj. j�zyka 
zydowskiego, kt6ry wprowadzono od klasy I, historii narodu zydowskiego 
od klasy IV i j�zyka hebrajskiego od klasy V. Wszystkie inne przed
mioty na stopniu podstawowym i licealnym prowadzone byly w j�zyku 

21 S. Ba t, LudnoSC Zydowska na Dolnym Slt1sku (Rocznik Wroclawski, 1961, 
s. 141-164). 

28 Du d e  k, op. cit., s. 5, i Materialy KOS Wr., Sprawozdanie Inspektoratu 
w Jaworze z 5 IV 1949 z wizytacji spolecznej szkoly i:ydowskiej w Jaworze. 

29 „Dziennik Urz�dowy Min. 0Swiaty", 1949, nr 9, poz. 163, i Ok61nik Min. 
Oswiaty z 17 VI 1949 Nr II P - 2338/49/. 

6 - Sob6tka 1/71 
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polskim. Rozporz,idzenie ministerialne podkreslalo ponadto, :i:e w szko
lach z :i:ydowskim j�zykiem nauczania u:i:ywane b�d,i podr�czniki i inne 
pomoce naukowe w j�zyku zydowskim b,idz polskim lub hebrajskim, na 
kt6re Ministerstwo Oswiaty wyrazilo zgod�. Z uwagi na to, :i:e w wyniku 
wojny i okupacji liczba dzieci zydowskich w poszczeg6lnych rocznikach 
wieku szkolnego byla bardzo nieznaczna oraz ze program szk61 z zydow
skim j�zykiem nauczania zawieral przedmioty judaistyczne, Ministerstwo 
Oswiaty wyrazilo zgod� na zakladanie szkoly stopnia podstawowego 
w obwodzie licz,icym eo najmniej 25 dzieci w wieku szkolnym, a na uru
chomienie klas licealnych przy liczbie eo najmniej 15 uczni6w w ka:i:dej 
klasie. Jako uzupelnienie tego rozporz,idzenia zostaly wydane przepisy 
wykonawcze, kt6re regulowaly przeksztalcanie szk61 prywatnych w pari
stwowe, likwiduj,ic przy tym wszystkie klasy licealne istniej,ice w6wczas 
w szkolach Centralnego Komitetu Zyd6w w Polsee z wyj,itkiem· klas 
licealnych w Lodzi i we Wroclawiu, oraz normowaly zatrudnianie na
uczycieli w szkolach z :i:ydowskim j�zykiem nauczania 30. Przepisy po
wyzsze zakladaly r6wnie:i: dalsze r6:i:nice w zakresie administracji szk61 
z :i:ydowskim j�zykiem nauczania, a mianowicie ustalaly, :i:e dzienniki 
lekcyjne, napisy na klasach, ksi�gi protokol6w, ogloszenia wewn�trzne 
b�d,i prowadzone w j�zyku zydowskim, a ksi�gi ocen, nazwy szk6l na 
szyldzie, piecz�cie i swiadectwa mialy byc redagowane w dw6ch j�zy
kach, tj. w j�zyku polskim i w j�zyku zydowskim 31. Pr6cz tych prze
pis6w natury og6lnej Ministerstwo Oswiaty wydalo w odniesieniu do 
Dolnego Sl,iska, kt6ry byl nota bene najwi�kszyrri skupiskiem Zyd6w 
w Polsee Ludowej, szczeg6lowy ok6lnik, ustalaj,ic, ze w ci,igu roku szkol
nego 1948/49 powinno byc przygotowane otwarcie nast�puj,icych szk61 
og6lnoksztalc,icych: a) szkoly stopnia podstawowego i licealnego (VII LO) 
wl! Wroclawiu; b) szk61 stopnia podstawowego w Dzier:i:oniowie, Pieszy
cach, Bielawie i Zag6rzu (pow. Dzierzoni6w), w Klodzku, Swidnicy 
i Strzegomiu, w Z,ibkowicach i Zi�bicach, w Legnicy, Walbrzychu i Za
rach 32. 

Nie wszystkie z wymienionych szk61 dlugo si� utrzymaly. Ich istnie
nie i dzialalnosc zalezaly wyl,icznie od ruch6w migracyjnych ludnosci 
:i:ydowskiej. Tu te:i: tkwila przyczyna gwaltownych skok6w w stanach 
liczbowych uczni6w w poszczeg6lnych klasach. Cz�sciow,i ilustra-

ao „Dziennik Urz�dowy Min. OSwiaty", 1949, nr 9, poz. 163. 

3t Na podstawie bezpoSrednich wieloletnich kontakt6w ze szkolami z :iydow
skim ji:zykiem nauczania mogl': stwierdziC, Ze powyZsze przepisY nie zostaly wpro

wadzone w :iycie, poniewa:i m. in. ich stosowanie uniemoZliwialoby sprawowanie 
nadzoru pedagogicznego przez pracownik6w K'.OS Wr. 

32 uDziennik Urzt:dowy Min. OSwiaty, 1949, nr 9, poz. 174. 
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cj& takiego zjawiska moze byc projekt organizacji szk6! z zydowskim 

j�zykiem riauczania na rok szkolny 1953/54 sporz&dzony przez KOS we 
Wroc!awiu na podstawie nades!anych z terenu zg!oszeri. 33. 

A. Szkolnictwo podstawowe 

Powiat IMiejscowoscl Liczba · 1 Liczba Najwyi:sza 
·nauczyc1eh uczni6w klasa 

Dzieri:oni6w Bielawa 5 101 VII 
Dzier:ioni6w 6 232 VII 
Pieszyce 56 VII 

Legnica 266 VII 
Swidnica 50 VII 
Walbrzych 176 VII 
Zqbkowice Zi�bice 40 VI 

B. Szkolnictwo Srednie 
Szkola og6lnoksztakflca stopnia podstawowego i licealnego we Wroclawiu: 

klasy 1-VII 224 uczni6w 
klasy VIII - 35 uczni6w, IX - 39, X - 27, XI - 11. 

Ponadto w budynku 11-latki by!a ulokowana klasa Jicealna pedago
giczna licz&ca 10 uczni6w, kt6ra jednak nie mia!a na celu przygotowania 

nauczycieli do szk6! z zydowskim j�zykiem nauczania, gdyz nauka w niej 
odbywa!a si� w j�zyku polskim. 

Z projektu organizacyjnego wynika!o, ze baza rekrutacyjna dla jedy

nego w6wczas Jiceum og6lnokszta!c&cego z zydowskim j�zykiem naucza
nia by!a wystarczaj&ca, gdy wezmie si� pod uwag� ca!e wojew6dztwo, 

ale zbyt szczup!a, gdy stanowic i'l b�d'l tylko klasy podstawowe 11-latki 

we Wroc!awiu. Dlatego przy 11-latce prowadzony by! internat, w kt6rym 
zapewniono miejsca dla uczni6w pozamiejscowych. Mimo tych starari. 
zdarza!y si� w VII Liceum Og6lnokszta!c&cym lata kryzysowe, kiedy 

Jiczba uczni6w mala!a tak dalece, ze trzeba by!o niekt6re klasy zlikwi
dowac a•. 0 tym, jak dalece fluktuacje migracyjne odbija!y si� na sta
nach liczbowych klas podstawowych i Jicealnych, swiadcz& do!&czone 

zestawienia. Pierwsze przedstawia gwa!towny spadek dzieci w klasach 
podstawowych w latach 1966-1969; drugie natomiast liczby uczni6w 
klas Jicealnych w latach 1957/58 - 1967/68 35. 

33 Materialy KOS Wr. Dzial I, Pismo do Ministerstwa OSwiaty z 23 IV 1953. 
Nr 0Sw. SP gcc/6/53. Nie wymienia si� w nim Zag6rza, Strzegomia, Zqbkowic. Zary 
od 1950 r. nalei:aly do woj. zielonog6rskiego. 

M D u d e k, op. cit., s. 15. 
35 B a t, op. cit., s. 141-164, i Materialy KOS Wr. Dzial I „0 sytuacji w szkol

nictwie z niepolskim j�zykiem nauczania w 1959/60 r." 
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K.lasy podstawowe 

Data 

30 V 1966 10 
20 VI 1967 -

2 IV 1968 -

11 XI 1968 -

28 II 1969 -

Klasy licealne 

Jan Dudek 

Liczba uczni6w w poszczeg6lnych klasach 

1 1 II I III I IV I V I VI I VII I VIII ,
Razem 

11 12 16 17 15 10 - 91 
10 11 9 13 13 12 9 77 
- 5 8 6 9 10 10 48 
-

,- 3 6 4 4 6 22 
- - 2 4 4 4 6 2Q3B 

1 
Liczba uczni6w 

Rok szkolny ___ w_p_o_s_zc_z_e_g6_l _n _y_ch�k-la_s_a _ch�- -
VIII IX X I XI 

Razem 

1957/58 15 16 - 10 41 
1958/59 14 16 8 - 38 
1959/60 12 15 13 - 40 
1960/61 36 15 14 11 76 
1961/62 VIIIa 29 26 15 13 107 

VIIIb 24 
1962/63 39 IXa 24 20 10 113 

lXb 20 
1963/64 29 36 37 21 123 
1964/65 22 21 30 36 109 
1965/66 31 

1 

15 23 28 97 
1966/67 - 19 15 19 53 
1967/68 - - 15 14 2937 

Od roku 1967 /68 VII Liceum Og6lnoksztalc11ce we Wroclawiu prze

ksztalca si� w szkol� polskq przez przyj�cie do klasy I 88 uczni6w na

rodowosci polskiej. Koniec tego procesu przypada na poczqtek roku szkol

nego 1968/69. Obecnie w I, II i III klasach licealnych jest tylko 5 uczni6w 

narodowosci zydowskiej as. 

Podobne byly losy i dzieje Szkoly Podstawowej i III Liceum Og6lno

ksztalcqcego z zydowskim j�zykiem nauczania w Legnicy. Powstala ona 

w roku szkolnym 1959/60 jako 11-latka rozwojowa o bardzo duzej liczbie 

36 Zestawienie ruchu uczni6w prowadzone przez sekretariat VII Liceum Og61-
noksztalcqcego. 

37 Tami:e. 
38 Tam:ie i Materialy KOS Wr., wedlug kt6rych w czerwcu 1967 r. do klasy I 

szkoly podstawowej zglosilo siE: 6 uczni6w, a do klasy I licealnej 9 uczni6w. Pismo 
KOS Wr. do Min. Osw. z 15 VI 1967 r. 
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uczni6w w klasach podstawowych (793) i jednej klasie licealnej (VIII -
33 uczni6w) 39. Wyniesiona na wysokiej fali repatriacyjnej juz po 2 la
tach prowadzic b�dzie skromny zywot. Zmniejszac si� b�dzie liczba ucz

ni6w klas podstawowych, a klasy licealne przez caly okres istnienia nie 
si�galy nawet 80 uczni6w. Ilustruje to ponizsza tabela: 

Liczba uczni6w w klasach 
1 Razem Rok licealnych 

VIII IX X XI 

1959/60 33 33 
1960/61 VIiia 27 10 73 

Vlllb 36 
1961/62 48 17 6 71 

1962/63 25 32 11 6 74 
1963/64 23 22 20 11 76 
1964/65 28 15 13 19 75 
1965/66 14 11 12 13 50 
1966/67 7 8 9 24 
1967/68 9 1740 

Wobec zmmeiszaj'lcej ,si� liczby uczmow w okresie ostatnich trzech 
lat Wydzial Oswiaty Prezydium PRN w Legnicy postanowil zlikwidowac 
III Liceum Og6Inoksztalcqce z zydowskim j�zykiem nauczania w roku 
szkolnym 1967 /68, kieruj'lc pozostalych 8 uczni6w z klasy X i 9 z klasy 
XI do I i IV Liceum Og6Inoksztak'lcego, aby tarn ukoriczyli szkol� sred
niq 41. 

Rozpatrujqc dzialalnosc obu lice6w og6Inoksztalqcych z zydowskim 
j�zykiein nauczania, nalezy rozpatrzyc w jakich warunk11ch one praco
wa!y. Przede wszystkim trzeba stwierdzic, ze powstaly one w czasie, gdy 
lepsze budynki szkolne byly juz zaj�te na szkoly polskie. Wprawdzie 
Centralny Komitet Zyd6w w Polsee oraz komitety rodzicielskie i opie

kuncze wydatnie pomagaly szko!om, ale pieni'ldze te by!y obracane prze
waZnie na doZywianie i dowoZenie dzieci aniZeli na wyposa:ienie. W re-

39 Materialy KOS Wr. Dzial I, Sprawozdanie powizytacyjne z 2-5 XII 1959 r. 
i Archiwum KOS Wr. Arkusze organizacyjne szk6l Srednich og6lnoksztalcqcych 
za r. szk. 1959/60. 

40 Archiwum III LO w Legnicy przechowywane w IV LO w Legnicy. Dzienniki 
lekcyjne. 

u Wywiad z kierownikiem Wydzialu 0Swiaty Prez. PRN w Legnicy Wl. Stawi
kiem. W czerwcu 1967 r. zglosilo si� w Legnicy do k.lasy I z Zydowskim jt:zykiem 
nauczania 3 uczni6w i do klasy I licealnej 3 uczni6w. Materialy KOS Wr., Pismo 
KOS Wr. z 15 VI 1967 do Min. Oswiaty. 
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zultacie obie szkoly mialy gorsz.:i baz� lokalow.:i niz polskie szkoly. Takze 
wyposazenie w pomoce naukowe pozostawialo duzo do zyczenia. Dopiero 
w r. 1966, a wi�c pod koniec istnienia szk61, baza materialna wydatnie 
si� poprawila 42. Kadra nauczycielska w liceach og6lnoksztalc.:icych z zy
dowskim j�zykiem nauczania nie skladala si� wyl.:icznie z Zyd6w, prze
ciwnie wi�kszosc gron nauczycielskich stanowili Polacy, np. w VII Lice
um Og6lnoksztalc.:icym we Wroclawiu poza dyrektorem, nauczycielem 
j�zyka zydowskiego i historii narodu zydowskiego wszystkie inne stano
wiska obsadzone byly przez Polak6w 43. Nie wi�c dziwnego, ze szkola 
wedlug wypowiedzi samych nauczycieli Zyd6w nie posiadala cech cha
rakterystycznych dla szkoly zydowskiej. Brak w niej bylo mowy zydow
skiej, napis6w i uzewn�trznien swiadcz.:icych o jej na.rodowym charakte
rze. Takze dzieci zydowskie nie rozmawialy po zydowsku ani w domu, 
ani w szkole. J�zyk zydowski byl dla nich za trudny i niezrozumialy. 

Wydawac by si� moglo, ze przy malej liczbie uczni6w w obu liceach 
wyniki nauczania b�d.:i dobre, a zabiegi wychowawcze nie b�d.:i natrafiac 
na zadne trudnosci. W rzeczywistosci bylo inaczej, zwlaszcza w VII Lice
um Og6lnoksztalc.:icym we Wroclawiu. Uczniowie nastawiani przez rodzi
c6w na wyjazd z Polski zbyt lekko podchodzili do swoich obowi.:izk6w. 
Atmosfera tymczasowosci odbijala si� na ich post�powaniu, lekcewazyli 

uwagi nauczycieli, cz�sto z op6znieniem przychodzili do szkoly, uciekali 

z lekcji i w rezultacie nagminnym zjawiskiem bylo obnizanie wszystk:im 

uczniom w klasie ocen ze sprawowania. Przyczyn.:i trudnosci wychowaw
czych w VII Liceum Og6lnoksztalc.:icym byl chyba sam fakt organizacji 

szkoly, eo doprowadzilo do tego, ze uczniowie VII Liceum Og6lnoksztal

c.:icego wedlug relacji nauczycieli czuli si� odizolowani od mlodziezy pol
skiej, z kt6r.:i nie mieli mozliwosci nawüizania r6znych kontaktow osobi
stych i dlatego twierdzili na godzinach wychowawczych, ze nie maj.:i 

kolegow poza wlasn.:i szkol.:i i nie zzywaj.:i si� ze srodowiskiem polskim, 

od kt6rego zostali oderwani 44. 

Obecnie nie ma juz potrzeby wznowienia dzialalnosci szkol srednich 

�2 Materialy KOS Wr. Dzial I, Informacja o Szkole Podstawowej i Liceum 
Og6lnoksztalcqcym Nr VII we Wroclawiu na podstawie inspekcji z 29-30 VI 
1966 r. 

43 Archiwum KOS Wr., Arkusze organizacyjne lice6w og6lnoksztalcqcych. 
-M Materialy KOS Wr. Dzial I, Protok6l z posiedzenia Rady Pedagogicznej z 24 

VI 1961 r. oraz Archiwum VII LO, Ksi�ga protokol6w z posiedze6 R. P. Autorowi 
trudno si� zgodziC z ocem, pracy nauczycieli Polak6w wyraZom\ w niniejszym pro
tokole, gdyZ w oparciu o dlugotrwale wlasne obserwacje stwierdzal powaZny i kon
struktywny ich wklad w proces dydaktyczno-wychowawczy oraz w atmosfer� pracy 
w szkole. 
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og6lnoksztalcqcych z zydowskim j"zykiem nauczania 45. Mozna w tej 
chwili na dzialalnosc szk6l zydowskich patrzec jako na zakonczone zja
wisko historyczne. Wprawdzie Wojew6dzki Komitet Towarzystwa Spo
!eczno-Kulturalnego Zyd6w we Wroclawiu do ostatniej chwili chcia! 
utrzymac swoje plac6wki oswiatowe, ale rzeczywistosc wykazywala, ze 
ko!a historii cofnqc nie mozna. Na to, ze zbliza si" nieuchronny koniec 
szk6! podstawowych a takze lice6w og6lnoksztalcqcych z zydowskim j"
zykiem nauczania, wskazywa! juz rok szkolny 1964/65, w _ kt6rym dzia
!alnosc szk6! zydowskich ograniczy!a si" tylko do trzech miejscowosci -
Legnicy, Walbrzycha i Wroc!awia, ale i los tych szk6l byl przesqdzony, 
gdyz na nie zbyt duzy wp!yw wywierala atmosfera wyjazdowa. Naj
bardziej krzewila si"' ona w VII Liceum Og6lnoksztalcqcym, z kt6rego 
grupa uczni6w w oparciu o kontakty z ambasadq Izraela w Warszawie 
agitowa!a od 1965 r. za wyjazdem do wlasnego panstwa 46. 

Podsumowujqc dzialalnosc szk61 z zydowskim j"zykiem nauczania, 
stwierdzic mozna, ze nie stanowi!y one czynnika integrujqcego, zespala
jqcego spoleczenstwo zydowskie ze spo!eczenstwem polskim, ale przeciw
nie przygotowywa!y dzieci i m!odziez zydowsk'l do emigracji z Polski. 

W zupe!nie innych warunkach anizeli licea og6lnoksztalcqce z nie
mieckim i zydowskim j"zykiem nauczania powstalo na Dolnym Slqsku 
liceum og6lnoksztalcqce ·z ukrainskim j"zykiem nauczania. Ukraincy, kt6-
rzy pozostali na ziemiach Polski Ludowej, znalezli si" w 1947 r. na tere
nie Dolnego Sl<!ska w ramach akcji „Wisla" 47. Poniewaz ulokowano ich 
w bardzo duzym rozproszeniu, nie wystqpi!a w6wczas potrzeba zorgani
zowania dla nich osobnych szk6!. Dzieci i mlodzi_ez ukrainska pobieraly 
wtedy naukia w szkolach polskich. Dopiero po zlikwidowaniu band UPA 
i skutk6w ich dzialalnosci Biuro Polityczne KC PZPR podj"lo w 1952 r. 
uchwal" w sprawie ludnosci ukrainskiej, wskazuj'!C'l na koniecznosc roz
wijania szkolnictwa .ukrainskiego zgodnie z politykq w!adz partyjnych 
i panstwowych w kwestiach narodowosciowych, aby zapewnic wszystkim 
obywatelom niezaleznie od ich pochodzenia i narodowosci socjalistyczne 
r6wnouprawnienie w dziedzinie politycznej, ekonomicznej, spolecznej 

45 Ostatni meldunek o istnieniu szkoly podstawowej w Walbrzychu nr 11 o 16 
uczniach zostal przyslany do KOS Wr. w 1968 r. Materialy KOS Wr., Referat Planu 

i Bud:Zetu - arkusz GUS K-0-1'/. 
46 Materialy KOS Wr., Informacja o sytuacji w szkolnictwie z Zydowskim j�

zykiem nauczania w r. szk. 1964/65 i Informacja o Szkole Podstawowej i LO nr VII 

z Zydowskim j�zykiem nauczania na podstawie inspekcji z 29-30 V 1966. 
47 J. Ge r h a r d, Vuny w Bieszczadach, Warszawa 1969, s. 562-563 i J. L o

v e 11, Polska jakiej nie znamy, Krak6w 1970, s. 73-74. 
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i kulturalnej 48• Wynikiem tej uchwaly bylo pismo ok6lne Wydzialu 
Oswiaty Prezydium WRN z 26 IX 1952 r. do prezydi6w PRN, by podle
gle im Wydzialy Oswiaty organizowaly nauk� j�zyka ukrainskiego w kla
sach lub kompletach tworzonych na wyrazne zyczenie zainteresowanych 
rodzic6w. N auk� j�zyka ukrainskiego mia!y szkoly rozpocz&c od klasy II, 
przeznaczaj&c na klas� b&dz komplet licz&cy eo najmniej 10 uczni6w 
3 godziny tygodniowo. Nauczycielami tego przedmiotu winni byc nauczy
ciele Ukrainscy, a w braku tychze nauczyciele Polacy znaj&cy j�zyk ukra
inski 49. Niedlugo po rozprowadzeniu do szk6! tego ok6lnika zacz�ly na
plywac z Wydzial6w Oswiaty Prez. PRN zestawienia, z kt6rych wynika
lo, ze nauka j�zyka ukrainskiego b�dzie prowadzona w 5 powiatach w 17 
szkolach (w pow. boleslawieckim 1 szkola,, legnickfm 7 szk6l, lubinskim 
4 szkoly, wolowskim 4 szkoly i zlotoryjskim 1 szkota), przy czym ·w 10 
zespolach praca ju:i; si� rozpocz�ta, a w pozostatych organizacja tych prac 
dobiegala konca so. 

Brak stalej troski i opieki nad szkolnictwem z niepolskim j�zykiem 
nauczania oraz nieznajomosc przepis6w Ministerstwa Oswiaty w sprawie 
nauki j�zyka ukrainskiego w szkotach polskich przez nadz6r pedagogicz
ny niekt6rych Wydziat6w Oswiaty i Kultury doprowadzity po ki!ku la
tach do pewnego obnizenia, a nawet przerywania dziatalnosci komple
t6w. Kuratorium Okr�gu Szkolnego Wroctawskiego na podstawie prze
prowadzonych inspekcji wydalo wi�c polecenia inspektorom szkolnym 
w 1962 r., by zadbali o wtasciwy przydziat pomieszczen dla komplet6w, 
o punktualne rozpoczynanie si� zaj�c w tych plac6wkach, o nalezyt& fre
kwencj� oraz p hospitowanie komplet6w przez kierownik6w szk6t 51. Mi
mo tych zalecen tylko niekt6re szkoly mogty wykazac si� wi�kszymi 
sukcesami. Obraz tych osi&gni�c przedstawia zestawienie powiat6w i miej
scowosci obj�tych nauczaniem j�zyka ukrainskiego w latach 1952-
-1968 52. 

48 TreSC uchwaly Biura Politycznego KC PZPR „0 poprawie warunk6w gospo
darczych i kulturalnych ludnoSci ukrairi.skiej" w materialach nadeslanych do KOS 
Wr. przez UTSK. 

49 Materialy KOS Wr., Pismo W"ydzialu 0Swiaty Prez. WRN we Wroc'lawiu do 
Prez. PRN z 26 IX 1952. 

50 Tami:e. Zestawienie szk6l wedlug powiat6w, w kt6rych zorganizowano naukE: 
jE:zyka ukrairi.skiego w kompletach. 

s1 Materialy KOS Wr., Pismo KOS Wr. do Wydzial6w 0Swiaty Prez: PRN 
w sprawie nauczania ji:zyka ojczystego dzieci narodowoSci niepolskiej Nr KOS Wr. 
I SP-13np/2/62. 1 

52 Zestawienie zrobione na podstawie nadsylanych do KOS Wr. arkuszy GUS 
K-0-17, K-0-21, oraz material6w KOS Wr. i Archiwum KOS Wr. Dzial IV, Plan 
i budi:ety. Przy miejscowoSciach podana jest liczba uczni6w zgloszonych na kom
plety j�zyka ukraillskiego. 
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Nazwa miejscowo.Sci 

Gromadka, pow. Boleslawiec 

Modla 

Rosochata, pow. Legnica 

Legnickie Pola 

Gniewomierz 
1 

Jakuszow 

Mierzowice 

Wc1dr0Ze Wielkie 

Kawice 

Lasowice 

Mikolajowice 

Miniat6w, pow. Lubin Legn. 
Rudna 

Siedlec 

Buk6wna 

Michal6w 

Moskierzyna 

Gawrony, pow. Wol6w 

Nieszczyce 

Lubic1Z 

Maj�cice 

Pelczyn 

Orzeszk6w 

Orsk 

Ratoszyce 

Chomic1Za, pow. Sroda SI. 

Kowary 

Kostomloty 

Zamienice, pow. Zlotoryja 

Jarosz6wka 

Liczba dzieci zgloszonych 

w poszczeg6lnych latach 

11, 12 

26, 33, 29, 35, 38 

13 

24 

17, 13, 8 

10 

13 

15 

10 

10 

7, 10 

13 

18 

11 

46, 36, 9, 28 

12 

10, 9, 10 

13, 10, 31, 17 

13 

15 

12 

10 

8, 7, 8, 8 

10 

7 

34 

19 

54, 61, 43, 45,, 46, 50, 46, 39 

89 

Z zestawienia wynika, ze najwi�ksz<1 trosk� o tworzenie komplet6w, 
kt6re zreszt<1 nie byly zjawiskiem stalym raz z braku nauczycieli, drugi 
raz z braku zgloszen, wykazaly: Modla, pow. Boleslawiec, Buk6wna, 
pow. Lubin Legnicki, Gawrony, pow. Wol6w i przede wszystkim Jaro
sz6wka, pow. Zlotoryja, w kt6rej to wsi powstala szkola z ukrainskim 
j�zykiem nauczania. W innych miejscowosciach trudno bylo tworzyc 
komplety zwlaszcza w tym wypadku, gdy skromne zgloszenia obejmo
waly wszystkie klasy, a wi�c uczni6w o bardzo zr6i,nicowanym poziomie 
umys!owym. Przykladem w tym wypadku mogq byc Mikolajowice, pow. 
Legnica, gdzie ch�c korzystania z komplet6w zglosili uczniowie nast�pu
j<1cych klas: II - 2, III - 2, IV - 1, V - 3, VI - 2 53. Byly r6wniez 

53 Archiwum KOS Wr. Dzial IV, Plan i budiety. Szkoly z niepolskim j�zykiem 

nauczania Arkusze GUS K-0-17, K-0-21. 
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wypadki, :i:e rodzice po przeprowadzeniu z nimi konsultacji nie wyra:i:ali 

zyczen, by ich dzieci uczyly si,: j,:zyka ukrainskiego, np. w pow. legnic

kim bylo w 25 szkolach podstawowych 214 dzieci ukrainskich i z tej 

liczby uczylo si,: j,:zyka ukrainskiego 28, a chcialo si,: uczyc 42 54. 

Uruchomione od 1952 r. komplety j�zyka ukrainskiego daly Ukrain

skiemu Towarzystwu Spoleczno-Kulturalnemu podstaw,: do podj,:cia sta

ran o zorganizowanie liceum og6lnoksztalci,cego z ukrainskim j�zykiem 

nauczania na terenie woj. wroclawskiego. Starania te przypadly na okres 

po r. 1956, w kt6rym uchylono obowieizujeice w latach 1947-1955 lud

nosc ukrainskei i !emkowskei, przesiedlonei w akcji „Wis!a", ogranicze

nia 55. W tym te:i: czasie Ministerstwo Oswiaty realizuji,c zasady polityki 

os.wiatowej PRL wydalo ok6lnik (4 XII 1956) w sprawie organizowania 

nauki j,:zyka ukrainskiego dla dzieci i mlodzie:i:y narodowosci ukrainskiej 

w szkolach podstawowych i licealnych 56. Poszerza! on istniejeice dotych

czas przepisy w sprawie nauki j,:zyka ukrainskiego dla dzieci i mlodzie:i:y 

narodowosci ukrainskiej odnosnie do tworzenia komplet6w, anga:i:owania 

i oplacania nauczycieli niezawodowych, utrzymywania kontakt6w z tere

nowymi oddzialami Ukrainskiego Towarzystwa Spoleczno-Kulturalnego 

i w koncu zmierzal do tego, aby w wi�kszych skupiskach ludnosci ukra

inskiej na :i:yczenie i wniosek rodzic6w organizowac szkoly podstawowe 

i licea og6lnoksztalceice z ukrainskim j�zykiem nauczania, w kt6rych 

wszystkie przedmioty powinny byc nauczane w j�zyku ukrainskim z wy

ji,tkiem j,:zyka polskiego i wychowania fizycznego. Wprowadzenie w :i:y

cie tego zalo:i:enia w zakresie liceum og6lnoksztalci,cego okazalo si� nie

mo:i:liwe, gdy:i: nie ma w Polsee Ludowej takiej wy:i:szej uczelni, kt6ra 

mog!aby przygotowac specjalist6w do wszystkich przedmiot6w z ukrain

skim j,:zykiem nauczania. Realne bylo natomiast dalsze zalecenie ok6lni

ka, by na zeidanie rodzic6w lub uczni6w organizowac w liceach z pol

skim j�zykiem nauczania klasy r6wnolegle dla mlodzie:i:y ukrainskiej. 

Klasy te - glosil ok6lnik - powinny byc otwierane nawet w wypadku, 

gdyby zglaszaji,ca si,: mlodzie:i: nie posiada!a dostatecznej znajomosci 

j�zyka ojczystego i nawet gdyby Wydzial Oswiaty nie byl w stanie za

pewnic od razu pelnej obsady nauczycieli znaji,cych j�zyk ukrainski. 

W klasach tych nale:i:y stopniowo wprowadzac nauczanie w j�zyku ukra
inskim, aby przeksztalcic je z czasem calkowicie na klasy z ukrainskim 

j�zykiem nauczania 57. 

54 Materialy KOS Wr., Pismo Wydzialu OSw. Prez. PRN w Legnicy do KOS 
Wr. w sprawie dzieci ukraillskich w 1959/60 r. oraz pismo Wydzialu OSwiaty Prez. 
PRN w Miliczu do KOS Wr. z 14 III 1960. 

55 K w i 1 e c k  i, op. cit., s. 98. 
56 „Dziennik Urzt:dowy Min. 0Swiaty", 1956, nr 15, poz. 148. 
57 Tam:Ze. 
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Wykorzystuja,c powyzsze zalecenie Ukrainskie Towarzystwo Spolecz
no-Kulturalne za zgoda, Kuratorium Okr<,gu Szkolnego Wroclawskiego 
juz w 1957 r. doprowadzilo do uruchomienia w Szkole Podstawowej 
i Liceum Og6lnoksztalca,cym z polskim j<,zykiem ·nauczania w Zlotoryi 
jednej r6wnoleglej klasy VIII dla mlodzie:i:y ukrainskiej 58. Zglosila si<, 
do niej mala stosunkowo liczba uczni6w (17). Ulokowano ja, dlatego w Zlo
toryi, poniewa:i: budynek polskiego liceum posiadal w6wczas do dyspo
zycji wolne izby lekcyjne oraz wlasny internat, a pod bokiem znajdowala 
si<, szkola podstawowa z ukrainskim j<,zykiem nauczania w Jarosz6wce. 
Uczniowie klasy VIII dla mlodziezy ukrainskiej podlegali dyrekcji pol
skiego liceum i uczyli si<, wszystkich przedmiot6w w j<,zyku polskim 
poza j<,zykiem ukrainskim, do kt6rego zreszta, mieli bardzo slabe przygo
towanie. W cia,gu dw6ch nast<,pnych lat powstala klasa IX i X, a stan 
liczbowy tych trzech klas przedstawial si<, nast<,puja,co: kl. VIII - 24, 
kl. IX - 18, kl. X - 9, razem 51 uczni6w 59. W czasie pobytu mlodzie:i:y 
ukrainskiej w Zlotoryi wsp6l:i:ycie jej z mlodzieza, polska, ukladalo si<, 
pomyslnie dzi<,ki wlasciwie prowadzonej pracy wychowawczej szkoly 
oraz wsp6lnie organizowanym uroczystosciom, kt6re prowadzily do lep
szego wzajemnego poznania si<, 60. 

Po 3 latach okazalo si<,, ze Zlotoryja nie posiada najkorzystniejszych 
warunk6w do rozwoju oddzial6w ukrainskich. Zostaly one ,przeto prze
niesione w 1960 r .. do Legnicy jako punktu centralnego dla powiat6w 
maja,cych najwi<,cej zgloszen na komplety j<,zyka ukrainskiego. Tarn 
przez dwa lata pozostawaly za zgoda, Ministerstwa Oswiaty pod kierow
nictwem dyrekcji Szkoly Podstawowej i III Liceum Og6lnoksztaka,cego 
z zydowskim j<,zykiem nauczania. Praktyka zyciowa wykazala jednak, 
:i:e ulo:i:enie i realizacja jednokierunkowego planu dydaktyczno-wycho
wawczego dla mlodziezy obu szk61 o skrajnie odmiennej psychice i ten
dencjach narodowych natrafialy na duze trudnosci. Dlatego Ukrainskie 
Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne i Zydowskie Towarzystwo Spoleczno
Kulturalne przy pelnym poparciu terenowych wladz partyjnych i oswia
towych zwr6cily si<, do Ministerstwa Oswiaty z wnioskiem o utworzenie 
samodzielnego liceum z ukrainskim j�zykiem nauczania. Nasta,pilo to 
31 VII 1962 r. Wydzielone klasy licealne z ukrainskim j�zykiem naucza
nia otrzymaly nazw� IV Liceum Og6lnoksztalca,cego w Legnicy z ukra
inskim j<,zykiem nauczania 61. 

ss Dud e k, op. cit., s. 16. 
59 Archiwum KOS Wr., Arkusze organizacyjne z r. 1958/59, 1959/60. 
60 Materialy KOS Wr., Sprawozdanie z wizytacji szkoly 11-letniej w Zlotoryji. 
61 Archiwum KOS Wr. - LO - teczka: Organizacja szk6l 1962 r. Pis mo KOS 

Wr. do Min. 0Swiaty z 9 VII 1962 r. i Pismo Min. 0Swiaty do KOS Wr. z 31 VII 
1962 r. 
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Wydzielenie oddzial6w ukrainskich w obr�bie liceum nie wplyn�lo 
na popraw� warunk6w dzialalnosci nowego zakladu. Byly one bardzo 
trudne. Budynek szkolny nie pokrywal potrzeb biez11cych, dawal tylko 

moznosc zorganizowania 4 izb Jekcyjnych. Szkola nie posiadala pracowni, 
sali gimnastycznej, auli. W tym samym budynku miescil si� internat, 

kt6ry m6gl zapewnic tylko podstawowe mozliwosci bytowe dzieciom 

chlopskim maj11cym zly dojazd do Legnicy oraz uczniom narodowosci 

ukrainskiej z innych wojew6dztw. Brak odpowiedniej kadry spowodowal, 

ze w szkole tej uczono i nadal ucz11 w j�zyku ukrainskim tylk0 j�zyka 

i literatury ukrainskiej, a wszystkie inne przedmioty s11 prowadzone 

w j�zyku polskim. Jako liceum jednoci11gowe IV Liceum Og6lnoksztal

c11ce z ukrainskim j�zykiem nauczania w Legnicy nie moze poszczeg61-

nych przedmiot6w obsadzac .specjalistami i musi korzystac z nauczycieli 

uzupelniaj11cych swoje godziny etatowe w innym zakladzie. Baza loka

lowa IV Liceum Og6Jnoksztalc11cego z ukrainskim j�zykiem nauczania 

polepszyla si� dopiero w roku szkolnym 1967/68, gdy szkola przeniosta 
si� do wydzielonej cz�sci gma·chu dawnego Liceum Pedagogicznego, a caly 

dawny budynek mogta zamienic na internat. Obecnie warunki tak samej 

szkoly, jak internatu s11 dobre. IV Liceum Og6lnoksztaleqce w Legnicy 

maj11c wlasne pomieszczenia dla klas, pracowni fizyczno-chemicznej 

i administracji korzysta jeszcze z pracowni biologicznej i zaj�c technicz
nych, sali gimnastycznej i boiska I Liceum Og6lnoksztalc11cego oraz 

w oparciu o grono tego zakladu uzupelnia tez swoje potrzeby kadrowe. 
W internacie bez nadmiernego zag�szczenia mozna teraz ulokowac 80-90 

uczni6w rekrutuj11cych si� ze wszystkich wojew6dztw zamieszkalych przez 

mniejszosc ukrainskq 62. 

Nowe warunki, w jakich znalazlo si� IV Liceum Og6lnoksztalc11ce 
w Legnicy po r. 1967/68, powinny wplyn11c nie tylko na rozw6j kultury 
narodowej wsr6d mlodziezy ukrainskiej, ale takze na wyniki nauczania. 

Byly one zawsze w tej szkole slabe, poniewaz do niej dostawal si� slaby 
element uczniowski, kt6ry odpadl przy egzaminach do polskich lice6w 

og6Jnoksztalc11cych 63. Stan szkoly w okresie 13-letniego istnienia ilustruje 
tabela na s. 93. 

Istniej11cy stan posiadania nie zagraza istnieniu szkoly, ale nie jest 
on wcale pomyslny. Okazuje si� bowiem, ze IV Liceum Og6lnoksztalc11ce 

z ukrainskim j�zykiem nauczania w Legnicy staje si� coraz mniej atrak
cyjne dla mlodziezy ukrainskiej naszego wojew6dztwa. Uczniowie woje-

62 Zabiegi o nowe warunki lokalowe i przy tym o zachowanie odr�bnoSci szkoly 

przedstawione sq w Materialach KOS Wr. 
63 Materialy KOS Wr., ,,0 sytuacji w szkolnictwie z niepolskim jE:zykiem 

nauczania". 
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Liczba W tym 

Lata oddzial6w Uczni6w Absolwen- przyj�tych 

w szkole og61em t6w kl. XI na studia 
wyi.sze64 

1957/58 1 17 - -

1958/59 2 48 - -

1959/60 3 51 - -

1960/61 4 70 5 -

1961/62 4 94 13 2 

1962/63 4 99 16 3 

1963/64 4 108 15 1 

1964/65 4 128 16 5 

1965/66 4 130 18 2 

1966/67 3 95 22 5 

1967/68 3 99 28 

1968/69 3 104 25 

1969/70 3 111 -

w6dztwa wrodawskiego stanowia, tylko 450/o bieza,cego stanu, reszta ucz
ni6w rekrutuje si<, z innych region6w Polski. W roku szkolnym 1968/69. 
bylo uczni6w (por. zestawienie na s. 94). 

Rozpatruja,c bieza,cy stan szkolnictwa z ukraiitskim j<,zykiem naucza
nia mozna dojsc do kilku og6lniejszej natury wniosk6w. Wladze Polski 
Ludowej zapewnily dzieciom i mlodziezy ukraiitskiej mozliwosci ksztal
cenia si<, w j<,zyku narodowym w ramach komplet6w i osobnych szk61 
podstawowych i srednich z ukraiitskim j<,zykiem nauczania. Wykorzy
stanie istnieja,cych mozliwosci zalezy od samych Ukraiitc6w, od osobistego 
stosunku do nauki w j<,zyku ukraiitskim poszczeg6lnych rodzic6w. Zazna
cza si<, to na przykladzie IV Liceum Og6lnoksztalca,cego z ukraiitskim 
j<,zykiem nauczania w Legnicy. Jest ono jedynym liceum og6lnoksztal
ca,cym dla mniejszosci ukraiitskiej w PRL. 180-tysi<,czna mniejszosc 
ukraiitska z trudem dostarcza kandydat6w do jednocia,gowej szkoly sred
niej, daja,c dow6d, ze liczba mlodziezy korzystaja,cej z nauki j<,zyka oj
czystego powaznie spadla. (Zlikwidowano Liceum Og6lnoksztalca,ce 
w Przemyslu i Liceum Pedagogiczne w Bartoszycach). Na 104 uczni6w 
IV Liceum Og6lnoksztalca,cego z ukraiitskim j<,zykiem nauczania w Legnicy 
(wedlug ostatniego zestawienia) 4 7 pochodzi z woj. wrodawskiego, a resz
ta, tj. 57, z wojew6dztw nadgranicznych prawie calej Polski, eo unie
mozliwia szkole kontakty z wi<,kszoscia, rodzic6w. Okazuje si<,, ze pelna 
tolerancja naszych wladz i danie mniejszosci ukraiitskiej mozliwosci 

M Materialy zebrane w szkole za lata 1960/61-1969/70 i Archiwum KOS Wr., 
Liczba uczni6w oddzial6w ukrail1.skich w latach 1957/58-1959/60 ustalona na pod
stawie arkuszy organizacyjnych SP i LO w Zlotoryi. 
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Wojew6dztwo wroclawskie 

powiat Boleslawiec 

Legnica 

Lubin 

G6ra 

Sroda SI. 

Wol6w 

Zlotoryja 

Wojew6dztwo zielonog6rskie 

m. Zielona G6ra 

powiat Glog6w 

Szprotawa 

Jan Dudek 

kl. I -21 kl. II -9 

4 

kl. I-1 kl.II-3 

Wojew6dztwo gda
_
n
_
s
_
k

_
i• 
__ __ _ _ _ _ __ __ _ 

kl. I -0 kl. II - 1 

powiat Kwidzyn 

Wojew6dztwo koszali6skie 

powiat Bialogard 

Czluchöw 

Miastko 

Walcz 

Wojew6dztwo szczeciilskie 

powiat Starogard 

Wojew6dztwo olsztyilskie 

powiat Bartoszyce 

Braniewo 

GiZycko 

K�trzyn 

Morqg 

Pasl�k 

Wojew6dztwo bialostockie 

powiat Goldap 

Wojew6dztwo lubelskie 

powiat Wlodawa 

Wojew6dztwo rzeszowskie 

powiat Gorlice 

Leska 

Sanok 

kl. I -5 

kl. I - 3 

kl. I - 6 

kl. I -5 

kl. I -0 

kl. I -2 

kl.II-2 

kl. II -0 

kl. II -8 

2 

4 

kl. II - 5 

kl. II -0 

kl.II-3 

kl. XI -17. Razem -47 

6 

4 

3 

kl. XI -2. Razem - 6 

kl. XI - 0. Razem - 1 

kl. XI -4. Razem -11 

2 

kl. XI -0. Razem - 3 

kl. XI -2. Razem -16 

1 

k!. XI - 3. Razem -13 

kl. XI -!. Razem - 1 

kl. XI-!. Razem - 6 

Razem kl. I - 43 kl. II - 31 kl. XI - 30. Og61em 10 4 

65 Material statystyczny zebrany w szkole. 

uczni6we:i: 

w szkole 
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pelnego rozwoju kulturalnego nie powoduje separacji tej mmeJszosc1 od 
spoleczenstwa polskiego, ale przyspiesza proces wüizania si<, jej ze spole
czenstwem polskim. Odchodzenie mlodziezy ukrainskiej od uczenia si<, 
w swoim j<,zyku narodowym jest w jakims stopniu odbiciem proces6w 
integracyjnych ogarniajqcych wraz z · calym spoleczenstwem polskim 
r6wniez i grupy mniejszosci narodowych. Obecny stan lqczy si<, zapewne 
z faktem, ze samej mlodziezy i rodzicom 66 zalezy na odpowiednim przy
gotowaniu dzieci do nauki w polskich szkolach srednich i wyzszych oraz 
do pracy zawodowej w srodowisku polskim. 

Nie wszystkie mniejszosci czy odr<,bnosci narodowe mieszkaj,ice na 
Dolnym Sl,isku staraly si<, o zorganizowanie dla swojej mlodziezy szkoly 
sredniej og6lnoksztaleqcej. Mieli j,i Niemcy i Zydzi, mieli i maj,i Ukra
incy. Nie d,izyli do jej zorganizowania Czesi ze wzgl<,du na mal,i baz<, 
rekrutacyjn,i i cz<,sciOW<\ nast<,pnie emigracj<, oraz Grecy i Macedonczycy, 
kt6rzy w latach 1948-1949 znalezli si<, na terytorium Polski Ludowej. 
Najpier:w przyjechaly do Polski dzieci, a nast<,pnie ich rodzice po zakon
czeniu walk partyzanckich z Anglikami i Amerykanami 67• Na terenie 
Dolnego Sl,iska rozmieszczono ich w miastach przemyslowych. Dzieci 
greckie i macedonsk.ie od momentu przybycia zostaly otoczone opiek'l 
wladz oswiatowych Polski Ludowej. Zorganizowano dla nich nauk<, 
w szkolach podstawowych zgodnie z propozycjami Zrzeszenia Uchodzc6w 
Politycznych z Grecji w tych miejscowosciach, gdzie byly wi<,ksze sku
pienia ludnosci greckiej i macedonskiej, tj. w Zgorzelcu, Wroclawiu, Wal
brzychu, Legnicy, Jeleniej G6rze, Swidnicy, Bielawie, Dzierzoniowie, Bo
gatyni i Lubaniu. W klasach I i II szkoly podstawowej uczyly si<, one 
wszystkich przedmiot6w w j<,zyku ojczystym, a od klasy III kontynuo
waly nauk<, razem z dziecmi polskimi, z tym, ze j<,zyki grecki i mace
donski prowadzone byly w zespolach. Poniewaz tak zorganizowana nauka 
powodowala w nast<,pnych latach duze trudnosci w zakresie j<,zyka pol
skiego, zmieniono ten system i wprowadzono nauk<, j<,zyka polskiego 
od klasy I 66. Od ustabilizowania si<, szkolnictwa grecko-macedonsk.ie
go dzieci greckie i macedonskie uczyly si<, w zespolach j<,zyka ojczy
stego o ile tylko w danej szkole istniala grupa uczni6w licz,ica najmniej 
10 os6b. W roku szkolnym 1964/65 na terenie Dolnego Sl'lska w ·15 miej
scowosciach istr..ialo 68 komplet6w dla 1090 uczni6w, w tym dla 1004 

66 Materialy KOS Wr., Pismo Wydzialu 0Swiaty Prez. PRN w Miliczu do KOS 
Wr. z 14 III 1960. 

fl1 Wywiad z kierownikiem sekcji j�zyka greckiego OOM we Wroclawiu K. Ku
cojanisem i Materialy KOS Wr. Cz�SC rodzic6w zostala w Grecji, niekt6rzy wy
jechali do Ameryki, Australii, Jugoslawii, Albanii, W�gier, Rumunii i Czechoslo
wacji. 

68 Materialy KOS Wr., O sytuacji w szkolnictwie z niepolskim j�zykiem naucza
nia w 1959/60 r. 
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uczni6w narodowosci greckiej i 86 macedonskiej. Uczyli w nich nauczy
ciele kwalifikowani (14) i spoleczni (11) przeszkoleni na kursach organi
zowanych przez Ministerstwo Oswiaty 69. 

Po ukoiiczeniu szk61 podstawowych dzieci greckie i macedoiiskie byly 
kierowane do szk6l srednich og6lnoksztaleqcych i do szk6l zawodowych. 
Trudno ustalic pelmi liczb� mlodziezy grecko-macedonskiej, kt6ra ucz�
szczala na Dolnym S1'1sku do lice6w og6lnoksztalcqcych. Dane Gl6wnego 
Biura Uchodzc6w Politycznych z Grecji budzq pewne zastrzezenia jako 
zbyt zawyzone, a Kuratorium Okr�gu Szkolnego Wroclawskiego nie pro
wadzilo zadnej ewidencji w tym zakresie. Jako pewne natomiast przyjqc 
mozna, ze w latach szkolnych 1953/54-1955/56 II i VIII Liceum Og6lno
ksztalcqce TPD we Wroclawiu przyjmowaly na polecenie Ministerstwa 
Oswiaty dzieci greckie i macedoiiskie (w 1953/54 - 78 uczni6w, w 1954/ 
/55 - 35 uczni6w, w 1955/56 - 21 uczni6w, razem 134). Dzisiaj dostajq 
si� one do liceum og6lnoksztalcqcego na podstawie egzaminu zdanego 
w swoim rejonie czy miejscowoSci zamieszkania. Poczqtkowo uczniowie 

ci posiadali wprawdzie bardzo duze braki w zakresie j�zyka polskiego, 
ale stanowili element zdyscyplinowany i bardzo spokojny. Przebywajqc 
stale w srodowisku polskim (Paiistwowe Domy Dziecka i klasy polsko
-greckie) w ciqgu dwu lat - jak praktyka zyciowa wykazala - potra
fili zlikwidowac braki w zakresie j�zyka polskiego i stali si� czynnikiem 
wplywajqcym dodatnio na klasy, w kt6rych pobierali nauk�. Klasy z mlo
dziezq greckq mialy zresztq dogodniejsze warunki pracy od klas czysto 
polskich. Byly mniej liczne 10. Wedlug danych Gl6wnego Biura Uchodz
c6w Politycznych z Grecji obecnie na Dolnym Slqsku ucz�szcza do szk61 
podstawowych ponac;I 1000 uczni6w, a do szk61 srednich okolo 300 71. 

Mimo ze Grecy i Macedoiiczycy zyjq na Dolnym Slqsku w wi�kszych 
skupieniach jak Ukraiiicy, to wplyw szkoly polskiej na wiqzanie mlodego 
pokolenia ze spoleczeiistwem polskim jest bardzo duzy. Dzieci z mal
zeiistw mieszanych (cz�sto matka Polka) przyznajq si� do narodowosci 
polskiej i nie wyobrazajq sobie, by mogly z Polski wyjechac na stale do 
Grecji. Dzieci z malzenstw greckich poczuwajq si� jeszcze do silnej wi�zi 
ze spolecznosciq greckq, ale i wsr6d nich mozna zauwazyc wyst�powanie 
dualizmu narodowego. Zresztq sami Grecy podkreslajq, ze Polska Ludowa 
jest dla nich drugq ojczyznq 72. 

69 TamZe. Informacja o plac6wkach szkolnych dla mlodzieZy narodowoSci grec
kiej, Zydowskiej, ukrair'i.skiej i niemieckiej 1963 r. 

70 Du d e  k, op. cit., s. 15. 
71 Wywiad z kierownikiem sekcji j�zyka greckiego OOM we Wroclawiu K. Ku

cojanisem. 
72 Spostrze:Zenia wlasne w czasie bezpoSrednich kontakt6w z uczniami klas 

licealnych. 
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Opracowanie niniejsze jest pr6bq przedstawienia w bardzo og6lnym, 
syntetycznym uj"ciu historii powstania, organizacji i dzialalnosci szk61, 
kt6re umoi:liwialy dzieciom czeskim, grecko-macedollskim, niemieckim, 

ukrainskim i zydowskim kultywowanie swojej narodowej kultury i zna
jomosci ojczystego j"zyka. Mogly one piel"gnowac wlasn'l kultur" i mow" 
ojczystq w ramach nauki w kompletach (Grecy, Macedonczycy i Ukra
incy), w osobnych o odr"bnym kierownictwie szkolach (Zydzi i Ukraincy) 
i w r6wnoleglych oddzialach pozostajqcych pod kierownictwem polskim 
(Niemcy). Szkoly z niepolskim j"zykiem nauczania pozostajqc pod opiekq 
i nadzorem pedagogicznym Ministerstwa Oswiaty oraz podleglych mu 
oswiatowych wladz terenowych mialy i majq zapewnion'l z kredyt6w 
panstwdwych baz" materialn'l, kadry nauczycielskie i pomoce naukowe. 
Panstwowe Zaklady Wydawnictw Szko]nych wydajq dla nich programy 
i prawie wszystkie podr"czniki. Cz<;,sc podr<;,cznik6w, a zwlaszcza grama
tyk<;,, ortografi" i wypisy z literatury do j<;,zyka czeskiego, ukrainskiego, 
niemieckiego Ministerstwo Oswiaty importowalo ze Zwiqzku Radziec
kiego, Czechoslowacji i NRD. Wprawdzie towarzystwa spoleczno-kultu
ralne Czech6w, Ukrainc6w i Zyd6w zglaszaly od czasu do czasu pretensje 
do wladz terenowych, ale wynikaly one ze slabej znajomosci spraw szkol
nych, gdyz podobne trudnosci kadrowe, lokalowe i podr<;,cznikowe wyst<;,
powaly r6wniei; i w szkolach polskich 73_ 

Trudnosci szk61 z niepolskim j<;,zykiem nauczania wynikaly przede 
wszystkim z braku sil nauczycielskich wladajqcych j<;,zykiem mniejszosci 
narodowej. W takich warunkach rola nauczycieli Polak6w w szkolach 
dla mniejszosci narodowych byla i jest niezmiernie wazna. Stwierdzic 
i podkreslic nalezy, ze nauczyciele Polacy pracujqcy z dziecmi i mlodziezq 
niepolsk'l pelnili swoje czynnosci dydaktyczno-wychowawcze z pelnym 
poczuciem obowi'lzku i dokladali staran, b°y szkoly z niepolskim j<;,zy
kiem nauczania byly przykladem dobrego wsp61zycia obywatelskiego 
r6znych narodowosci i ogniskiem internacjonalistycznego wychowania. 
Tak wlasnie ukladaly si<;, stosunki w I LO w Walbrzychu, w kt6rym byly 
ulokowane r6wnolegle oddzialy niemieckie, lub w Zlotoryi, gdy r6wno
legle oddzialy ukrainskie pozostawaly pod kierownictwem polskim. Taki
mi rezultatami wychowawczymi nie mogly si<;, wykazac wyodr<;,bnione 
szkoly, np. VII LO we Wroclawiu, kt6re nie potrafilo skutecznie przeciw
stawic si" wyobcowaniu si� mlodziezy zydowskiej z otaczajqcego i'l sro
dowiska polskiego. Rozwiqzywanie problem6w, zwiqzanych z prowadze
niem szkolnictwa dla mniejszosci narodowych na Dolnym Sl'lsku, na
str�czalo bardzo duze trudnosci i wymagalo wiele taktu, cierpliwosci 
i wysilku. 

73 Materialy KOS Wr., Informacja o sytuacji w szkolnictwie z niepolskim jE:ZY
kiem nauczania. 

7 - Sob6tka 1/71 
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Nie ma juz szk6! czeskich, niemieckich, zydowskich na terenie woj. 
wroclawskiego. Zosta!y tylko komplety i szkoly z ukrainskim j�zykiem 
nauczania oraz komplety nauczania j�zyka greckiego i macedonskiego. 
0 dalszym ich istnieniu, o utrzymaniu biez,:icego stanu zadecyduj,:i ten
dencje wsr6d rodzic6w, kt6rzy do wyboru szkoly dla wlasnych dzieci 
podchodz'l z mysl'l o ulatwieniu im startu zyciowego. Proces zespalania 
si� mniejszosci narodowych ze spoleczenstwem polskim post�puje nie 
tylko dzi�ki szkole, ale i przez malzenstwa mieszane. Te zjawiska S'l co
raz bardziej widoczne i wplywajq hamujqco na intensywnosc dzialania 
towarzystw spoleczno-kulturalnych. 

DAS SCHULWESEN FOR NATIONALE MINDERHEITEN IN NIEDERSCHLESIEN 
NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG 

Der Verfasser behandelt die in den ersten Jahren Volkspolens sich rasch 
verändernden Besiedlungsverhältnisse in Niederschlesien und das Bestreben der 
polnischen Behörden, der Jugend verschiedener nationaler Gruppen (Tschechen, 
Deutsche, Griechen, Juden, Ukrainer) den Unterricht in ihren eignen Sprachen zu 
versichern. Die Entwicklung und später der langsame Schwund der Minderheits
schulen spiegeln einerseits die Emigrationsprozesse, anderer seits die Repoloni
sierungs- und Integrationsprozesse in Niederschlesien wider. 
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Sob6tka 1971 1 

T. G o s p o d a r e k, WALKA O KULTUR!') NARODOW!\ LUDU NA SL!\SKU 
(1815--1863), Wroc!aw 1968, ·ss. 346. 

Jest to ksü1Zka bardzo ambitna i bardzo nieudana. Celem jej jest w gruncie 
rzeczy przedstawienie niemal calych dziej6w polskoSci, ze szczeg6lnym uwzgl�dnie

niem kwestii j�zyka polskiego i polskiej literatury w okresie p6lwiecza. Temat to 
ogromny, przerastajqcy moi:.liwo.Sci jednej, choCby najobszerniejszej monografü, usi
lujc\Cej w spos6b wyczerpuj,lCY, ir6dlowo om6wiC mn6stwo ogromnie zloi:onych 

zjawisk. Autor nie podolal postawionemu sobie zadaniu. Sama koncepcja pracy 
budzi powai:ne zastrzei:.enia. Jui: sam tytul ksiiji:ki nie odpowiada jej treSci. W isto
cie jest ona poSwiE:cona rozwojowi piSmiennictwa ludowego na G6rnym Slc1sku, 

a nie „walce o kultur� narodowq ludu na Slqsku", jak to zostalo okreSlone w ty

tule. ObecnoSC narodowej kultury polskiej na G6rnym Slqsku mogla byC (i byla 
w latach p6Zniejszych) raczej wynikiem rozwoju narodowej SwiadomoSci G6rno

S1q'Zak6w, wzrostu ich zaintP.resowaii. oSwiatq, czytelnictwem, kulturq w og6Ino5ci 
(Autor opisuje sporo fakt6w, kt6re dowodz& tego) ani:Zeli skutk.iem jakiejS Swiado

mie podj�tej „walki". W uwagach wstE:pnych precyzuje si� nieco odmiennie cel 
pracy aniZeli w tytule. Zapowiada si� tarn, Ze przedmiotem ksic1Zki bE:dc\ ,,zagad

nienia polszczyzny w publicystyce czasopi.Smienniczej niemiecko-polskiej oraz litera
tury dla ludu - jako istotne czynniki kulturotw6rcze decydujc1ce o aktywizacji 

narodowej i politycznej mas polskich na Sic1sku" (s. 7). A wiE:C zagadnienie „walki" 
zostalo tu sprowadzone do „polemiki" prasowej, kt6rej istotnie ksi&Zka po.Swi�ca 

ogromnie duZo uwagi. Wqtpliwe jest jednak, czy - jak twierdzi T. Gospodarek -
owe polemiki w spos6b istotny wplywaly na Swiadomo.SC narodowc1 Polak6w (jak 
mogla na to wplynqC prasa niemiecka ?). Rozw6j piSmiennictwa byl wynikiem 
rosmicych potrzeb spolecznych i kulturalnych, czego Autor wyra:Z.nie nie precyzuje 
na wst�pie. Oddzialywanie w kierunku narodowym bylo raczej ubocznym skutkiem 

niZ celem literatury ludowej. 

Ramy chronologiczne pracy i spos6b ich wyjaSnienia budzq r6wnieZ istotne 

zastrzeZenia. Przyj�cie 1815 r. jako daty poczc1tkowej dla swych rozwai:aii. tlumaczy 
Autor faktem, Ze kongres wiede11ski otworzyl „nowy okres w historii narodu pol
skiego", eo nie ma Zadnego zastosowania w odniesieniu do Slqska, kt6rego sytuacja 

polityczno-prawna nie ulegla zmianie po tym roku. Cezur� kollcowc1 pracy nalei:a
loby przesum\C o kilka lat p6:Z.niej, do 1870 r., posiadajqcego bez por6wnania wiE:k

sze znaczenie dla :iycia politycznego Polak6w na G6rnym Slc1sku aniZeli powstanie 
styczniowe. Na koncepcji pracy ujemnie zawa:iylo r6wnie:i r6wnolegle omawianie 

problematyki polskiej na Dolnym Slqsku, pod wieloma wzgl�dami zasadniczo od
miennej od zagadniell. g6rnoS1qskich. Przyczynilo si� to znacznie do zagmatwania 
toku wykladu, kt6ry i bez tego nie grzeszy przejrzysto.Scic1. Brak przemySlanej 

koncepcji pracy przejawia si� m. in. w og6lnikowych tytulach rozdzial6w, bardzo 
cz�sto nie odpowiadajqcych tre.Sci odno.Snych fragment6w ksiqZki, np. tytul czE:Sci r 
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.,Kwestia Polszczyzny w publicystyce" nie informuje, o jakq publicystykr;; chodzi. 
Tytul rozdzialu I w czr:Sci I „Program germanizacji" nie m6wi, o czyj program tu 
chodzi. Zresztq po przeczytaniu tego rozdzialu latwo siE: przekonaC, Ze nie „pro
gram" jest tu gl6wnym przedmiotem rozwai:all, lecz r6Zne, czr:sto luino ze sobq 
zwiqzane kwestie poloi:enia ludnoSci polskiej, dc1Zeti. germanizacyjnych, postawy 
opinii niemieckiej wobec zagadnieri jE:zyka polskiego, obrony ludnoSci polskieJ przed 
germanizacjq itp. A nade wszystko ta czr:SC pracy nie daje odpowiedzi, jaki to byl 
6w 11program germanizacji''i przez kogo wysuwany, z jakich powod6w, po eo itp. 
W rozdziale II czr:Sci I obiecuje sir: wyja.SniC czytelnikowi, w jaki spos6b prasa 
(nie precyzuje si�, jaka prasa) odnosila si� do „polityki bezwzgh;dnej germaniza
cji". Daje to zapowiedi om6wienia r6wnieZ jakichS metod „wzgl�dnej germanizacji". 
Na ten temat niczego jednak w ksit:4Zce dowiedzieC siE: nie moZna, co 'prowadzi do 
przekonania, Ze poj�cie „bezwzgl�dnej germanizacji" uZyte jest calkiem zdawkowq 
(s. 44, 45). Rozdzial II cz�Sci I przedstawia nie tyle zagadnienia germanizacji, jak 
by to wynikalo z tytulu, ile problem jE:zyka polskiego, i to nie w opinii prasy, lecz 
w oczach pewnych publicyst6w, dzialaczy itp. Autor ogranicza si� tylk.o do obszer
nego zreferowania ich poglqd6w, nie podejmuje pr6by ich wyja.Snienia. Odnosi siE: 
wraZenie, Ze Autor uwaZa streszczenie za sw6j gl6wny cel badawczy. Sam zresztq 
uczestniczy emocjonalnie w referowanych polemikach, sympatyzujqc z jednymi po
glqdami, zZymajqc si� na inne. Np. na s. 37 czytamy: ,,rzeczowe argumenty i hu
manitarne apele tych liberalnych obrol1.c6w polskiego ludu i jego j�zyka trafialy 
na bardzo kamienistq gleb� ... ", oczy�i.Scie ze strony germanizator6w. Naiwne to, 
bo wynika z przekonania, jak gdyby o post�powaniu ludzi, o ich poglqdach decy
dowala istotnie rzeczowa argumentacja, a nie okre.Slone p·ragnienia i interesy. In
nym tego przykladem jest twierdzenie na s. 41: ,.Niepomny na rzeczowq obron� 
Slqskiej polszczyzny okre.Slal [Otto Fischer] mow� g6rnoS1qskiego Polaka jako 
jakqS zbieranin�" . .Zadnej kwestii historycznej twierdzenie to nie wyja.Snia. W roz
dziale IV cz�Sci I Autor tylko werbalnie okre.Sla okres po Wio.Snie Lud6w jako nowy 
w zakresie zmiany stanowisk w sprawie polszczyzny. Jedynie zdawkowo stwier
dza si�, Ze wplyn�la na to sama rewolucja i polityka szkolna Bogedaina. Ponadto 
tok wy:kladu nie jest konsekwentnym rozwini�ciem tych przewodnich zaloZeii. Autor 
postE:puje tak jak w poprzednim rozdziale, omawiajqc po�lqdy poszczeg6lnych os6b 
w porzqdku chronologicznym, nie troszczqc siE: o ich rzeczowe usystematyzowanie. 
W kr6tkim rozdziale V podsumowuje siE: rozwaZania I CZE:Sci pracy. Ale ten bilans 
naukowy zaczyna si� od pewnej mistyfikacji, bo juZ w pierwszym zdaniu stwierdza 
si�, Ze „walka o polszczyznE: na Slqsku stanowila zasadniczq form� oporu 
mas polskich przeciw polityce germanizacji i asymilacji". MoZe tak i bylo, 
ale Autor owego „oporu mas" nie przedstawil, piszqc jedynie o polemikach publi
cystycznych. Mistyfikujqce jest r6wnieZ zdanie nast�pne: ,,Przelamywaly si� w niej 
[tzn. w walce o polszczyzn�1 niemal wszystkie procesy spoleczne, polityczne, na
rodowe, kulturalne ... " MoZe siE: to wszystko "przelamywalo", ale Autor tego nie 
dowi6dl. Bezpodstawnie sugeruje si� tu r6wnieZ, jakoby od przesycenia polemik 
j�zykowych tre.Sciami politycznymi zale:Zal narodowy rozw6j G6rnego Slqska w du
chu polskim (s. 155-157). 

Chyba najdziwniejsze dla koncepcji i konstrukcji pracy jest to, Ze najwiE:kszy, 
prawie stustronicowy rozdzial po.SwiE:cono w niej r6Znym kwestiom literatury ludo
wej w calej Polsee, z wylqczeniem Slqska pruskiego, kt6remu praca jest poSwiE:
cona (s. 161-255). Autor nie spr6bowal nawet wytlumaczyC siE: z tego przed 
czytelnikiem i nie wyja.Snil, w jakim zwiqzku rozdzial ten pozostaje z gl6wnq 
treSciq ksiqZki. Brak rozsqdnej koncepcji pracy i przejrzystej jej konstrukcji jest 
jednym ze ir6del chaotyczno.Sci w przedstawianiu zagadniel1. Przej.Scie od jednej 
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kwestii do drugiej jest bardzo cz1;sto zaskakujqce i niezrozumiale. Autor nie zawsze 
okre.Sla wewn1;trzne cezury w dziejach polskiej kwestii j�zykowej na Sl&sku mi�dzy 
r. 1815 a 1863, dlatego nie zawsze wiadomo, eo w jakich latach bylo najistotnlej
sze i dlaczego? 

W problematyce j�zyka polskiego na G6rnym Sl&sku Autor niemal wcale nie 
dostrzega istotnych problem6w historycznych. Nie stara siE: usystematyzowaC po
gl&d6w zwolennik6w i przeciwnik6w j�zyka polskiego w r6i:nych dziedzinach i:ycia 
publicznego, nie pr6bujqc dociec spolecznych, politycznych, ideologicznych itp. ir6-
del ich pogh\d6w. Ksiqi:ka nie informuje w og6le o pre�entowanych polemistach 
ponad to, co powiedzieli czy napisali o j1;zyku polskim. Nie pr6buje si� wyjaSniC 
sensownie, dlaczego w pewnym okresie w og6le rozwin�la si� namil;tna polemika 
na temat jE:zyka polskiego na Sl&sku, skqd powstal, z jakich przeslanek zrodzil si� 
og6Inie poruszany w ksiqZce problem podnoszenia kultury i poziomu umyslowego 
G6rnoS1qzak6w. Prawdopodobnie ir6dlem dyskusji byla nie kwestia, jak naleiy 
germanizowaC Polak6w, lecz w jaki spos6b przystosowaC ludnoSC polsk& do no
wych, coraz bardziej komplikujqcych si� potrzeb i wymog6w Zycia spolecznego. 
Problem, czy nalei:y to osi&gnqC poprzez podniesienie oSwiaty ludnoSci polskiej, 
przez udostE:pnienie jej j1;zyka niemieckiego, czy tei: poprzez nauczanie dzieci pol
skich w j�zyku polskim, byl prawdopodobnie zagadnieniem wt6rnym, choC bardzo 
zasadniczym. 

Przytoczone w ksiq:Zce wypowiedzi polemist6w dajq nieraz nie wykorzystane 
przez Autora mo±liwoSci okreSlenia ir6del ich poglqd6w. W pracy stwierdza si� np., 
Ze w „dyskusji nad kwestiq r6wnouprawnienia polszczyzny dawaly o sobie znaC 
okreSlone stanowiska polityczne" (s. 39). Byloby nader ciekawe, na czym one pole
galy. Jei:eli polemiSci sympatyzujqcy z Polakami odnosili si1; niech1;tnie do Rosji 
(s. 39), z pewnoSciq byli przeciwnikami ustroju absolutystycznego, kt6rego uosobie
niem byl w6wczas ten kraj (por. s. 59 - o poglqdach Mosbacha). Niesprecyzowanie 
kryteri6w porzqdkujqcych poglqdy r6i:nych os6b na zagadnienie j�zyka polskiego 
sprawia, ±e Autor nie umie oceniC podobnych w formie opinii germanizatora Rend
schmidta i Lompy; tego ostatniego trudno posqdziC o poglqdy germanizatorskie 
(s. 46-47). Obydwaj uznawali potrzeb1; przyswojenia sobie j1;zyka niemieckieio 
przez ludnoSC polskq, ale kierowali si� w tym odmiennymi intencjami, Rend
schmidt - germanizatorskimi, Lompa - w nadziei, i:e to ulatwi Polakom obron� 
ich interes6w w r6i:nych dziedzinach Zycia publicznego. Kiedy si� przekonal, iZ to 
nie rozwiqzuje zagadnienia, zmienil poglqdy w tej sprawie. 

Stosunek wladz pruskich do kwestii j�zyka polskiego na Slqsku wyplywal -
wedlug Autora - z postawy germanizatorskiej, wyst�pujqcej z r6i:nym nasileniem. 
Jest to zbyt uproszczone wyjaSnienie. W pracy np. nie zwraca si� uwagi na fakt, 
±e kiedy w kolach rzqdowych w Berlinie zrodzil si1; plan powolania do fycia 
katedry slowiall.skiej na Uniwersytecie Wroclawskim, prowincjonalne wladze pru
skie na Sic1sku odniosly si� do tego stanowczo niech�tnle, podobnie jak do plan6w 
nauki j1;zyka polskiego w szkolach Srednich Wroclawia. W pracY T. Gospodarka 
nie wspomina si1; o bardzo interesujqcym fakcie, Ze w pierwszej polowie XIX w. 
podczas wyborOw na Iandrat6w pierwszorzE:dne znaczenie na G6rnym Slqsku mial 
fakt, czy kandydat na ten urzc1d znal j�zyk polski, bo jego znajomoSC podwy±
szala znacznie szanse kandydata na otrzymanie stanowiska landrata. Zainteresowa
nie si1; sprawami polskimi na Slqsku ze strony polsk.iej opinii w r6Znych zaborach 
ocenia Autor jedynie z punktu widzenia narodowej solidarnoSci, ksztaltowania si1; 
og6lnego frontu wszystkich Polak6w przeciw naporowi niemczyzny (np. s. 101-103). 
Jest to niewystarczajqce, bo nawet nie wyjaSnia, skqd i w jakich warunkach zro
dzily si� owe hasla · solidarnoSci narodowej. Ponadto Sc\ to zjawiska, kt6re mo:Zna 
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sensownie wytlumaczyC w kontekScie problematyki tych ziem polskich (poza $1�
skiem), w kt6rych rosm,ce zainteresowanie zagadnieniami jt:zyka polskiego na G6r
nym SI1:1sku bylo wyrazem pewnych m:iejscowych przeobraZefl ideowych i poli
tycznych. 

Niejasno i w spos6b zagmatwany przedstawia sit: w pracy stanowisko kleru 
katolickiego wobec germanizacji i polskoSci. Dla duchowieristwa nie istnial dyle
mat popierania germanizacji lub obrony jt:zyka polskiego, jak sugeruje Autor (s. 21). 
Wyst�powalo ono przeciw polityce wynarodowienia, w obronie praw jE:zykowych 
ludnoSci polskiej. Zmuszaly do tego r6wnieZ inne powody nii te, kt6re wymienia 
si«: w pracy. Mianowicie duchowieristwo przeciwne bylo rozwojowi stosunk6w 
kapitalistycznych, gdyZ oddzialywaly one destrukcyjnie na tradycyjne, ludowo
-patriarchalne stosunki spoleczne, sprzyjaj,:1ce wplywom koSciola wSr6d ludnoSci. 
PoniewaZ rozwojowi kapitalizmu towarzyszylo poglE:bianie siE: SwiadomoSci i r6Znic 
narodowych, ksiE:ia niechE:tnie patrzyli na budzqce siE: uczucia narodowe nie tylko 
Polak6w, ale i Niemc6w. Przychodzilo im to tym latwiej, ie bliski im byl uni
wersalizm katolicki, obcy idei narodowej. Nie moZna stE: wiE:c zgodziC z twierdze
niem T. Gospodarka, Ze duchowieI1stwo jedynie „tolerowalo tradycyjne wlaSciwoSci 
etniczno-j�zykowe rodzimej ludno.Sci polskiej, determinujc:1ce jej separatystyczne 
poczucie wiE:zi regionalnej ... " Ot6i duchowieD.stwo nie tylko „tolerowalo" owe „tra
dycyjne wlaSciwo.Sci ... ludno.Sci polskiej", ale we wlasnym interesie czynilo wszy
stko, aby je podtrzymaC i umacniaC. Jeteli przy tym w pracy T. Gospodarka 
stwierdza si� r6wnieZ, Ze duchowieristwo „sprzeciwialo si� jednak zdecydowanie 
wszelkim pr6bom aktywizacji SwiadomoSci narodowej ... " (s. 21), to jest to przesada, 
gdyi t\t okresie badanym przez Autora nie spotykamy na Sl,:1sku G6rnym powaZ
nych pr6b „aktywizacji" narodowej Polak6w, ani tei ksiE:ia katoliccy nie dostrze
gali tarn w6wczas takiego zjawiska. Nie mogli wiE:c walczyC, nie wiedz,:1c, z kim 
lub z czym walczq. Zupelnie balamutne jest stwierdzenie, jakoby ze strony du
chownych katolickich „owo sztuczne [? - uwaga moja, M. P.] podtrzymywanie 
regionalnego separatyzmu bylo jednym z zasadniczych warunk6w realizacji polityki 
germanizacyjnej" (s. 21). Wydaje si�, ie wr�cz przeciwnie, 6w „regionalny separa
tyzm" (nie najszcz�Sliwsze to okreSlenie) wla.Snie sprzyjal utrzymywaniu siE: 
odr�bno.Sci jE:zykowej Polak6w, bo byl to "separatyzm" w stosunku do ludno.Sci 
niemieckiej, jej j�zyka, obyczajowo.Sci (odmiennej od obyczajowoSci polskiej} itp. 
Zresztq dwie strony wstecz dowiadujemy siE: z ksiqZki, Ze dqienia germanizacyjne 
na G6rnym Slqsku „natrafialy na ogromne trudnoSci wynikajl;\_ce z historycznej, 
piastowskiej tradycji tej ziemi i ze swoistego separatyzmu regionalnego polskiego 
ludu" (s. 18). Jak z tego wynika, Autor w spos6b sprzeczny ocenia to samo zjawisko 
w zaleZnoSci od tego, jak to pasuje do okre.Slonej tezy (por. s. 186). 

Do kwestii stanowiska duchowieD.stwa katolickiego wobec j�zyka polskiego 
i germanizacji powraca Autor jeszcze wielokrotnie w dalszych fragmentach pracy 
(por. s. 23, 61-62, 83, 84, 87, 105, 110, 113-115). Na s. 23 stwierdza, ze od r. 1848 

,.K0Sci6l na Slc:1sku, nie wyst�puj,:1c przeciw generalnej linii politycznej germanizacji, 
decydowal siE: w okreSlonym stopniu na bardziej niezaleinq polityke [niezalei:nq -
od czego? - dop. m6j, M. P.] j�zykowq w odniesieniu do katolickich rzesz Sl,:1skich 
Polak6w". Wydaje sie, Ze wr�cz przeciwnie, k0Sci6l katolicki na $l,:1sku wystepowal 
przeciw germanizacji. Opr6cz powod6w wyiej wyszczeg6lnionych sklaniala do tego 
r6wnieZ walka katolicyzmu o niezalei:noSC od czynnik6w pallstwowych. Krytyka 
germanizacji byla forme\ krytyki wladz Swieckich, a postulat swob6d jezykowych 
dla jezyka polskiego uzasadnial w przekonaniu opinii katolickiej iqdanie calkowitej 
wolnoSci politycznej dla ko.Sciola (por. s. 62). R6wniei stanowisko katolickiego zjazdu 
w Nysie w kwestii j�zyka polskiego przedstawione jest w ksi&ice w spos6b nie-
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pelny i niejasny (s. 113-114). Zupelnie nie wiadomo, jak naleZy rozumieC „religijnq 

motywacjE: ... obrony jE:zyka polskiego" na tym zjeidzie jako „wynikajqcq z obawy 

przed protestantyzacjq polskiego ludu na Slc4sku". W poprzednich uwagach na ten 

temat byla mowa takZe o innych motywach. Niezrozumiale jest twierdzenie, Ze 
„kwestia polszczyzny ujawniala w okresie Wiosny Lud6w sw6j nowy wyznaniowy 

aspekt ... " Trudno siE; domySliC, co to jest 6w „wyznaniowy aspekt", a ponadto Autor 

m6wil ju:Z o zwic4zkach miE;dzy kwestiq jE;zyka polskiego i religii w odniesieniu do 

lat wczeSniejszych. 
Ksic4Zka T. Gospodarka budzi bardzo wiele wc4tpliw0Sci i zastrzeZeil, a ich zre-, 

ferowanie zajE;loby bardzo du:Zo miejsca. Wypada wiE;c ograniczyC si� jeszcze tylko 

do niekt6rych uwag. Trudno jest zgodziC siE; z twierdzeniem, jakoby „germani

zatorzy" obawiali siE: 
"

otwartego konfliktu narodowoSciowego i politycznego" w wy
niku ewentualnego „oficjalnego uznania podstawowych praw j�zykowych S1qzak6w". 

Z tego rodzaju obawami spotykamy siE: znacznie p6iniej. Ponadto poj�cie „konfliktu 
narodowoSciowego i politycznego" jest tu niejasne (s. 19-20). Nie odpowiada praw

dzie r6wnieZ twierdzenie, jakoby walka ludnoSci polskiej o polszczyzn� przeciw 

germanizacji byla w omawianym okresie 
"
Swiadomym przejawem postawy narodo

wej" (okreSlenie nie przemySlane, nieprecyzyjne), podobnie jak opinia, i:Z „germani

zowana ludnoSC polska zdawala sobie sprawE;, Ze tylko dziE;ki r6wnouprawnieniu 

j�zykowemu, oficjalnemu uznaniu jE;zyka polskiego w Zyciu publicznym b�dzie 
w stanie wydobyC siE; z n�dzy" itp. To trzeba by wpierw udowodniC (s. 30). Sprze

czne z tymi twierdzeniami Autora Sc\ inne jego opinie, Ze brak bylo „na razie" na 
G6rnym Slqsku „dynamicznych element6w politycznych aktywizujqcych SwiadomoSC 
narodowq i poczucie przynaleZnoSci do og61nopolskiej wsp61noty historycznej i kul

turalnej" (s. 30). Trudno to pogodziC z przekonaniem, Ze „walka o polszczyzn�" byla 
m. in. ,,Swiadomym przejawem postawy narodowej". NieScisle jest r6wnieZ twier
dzenie, jakoby tylko „do lat czterdziestych walka z germanizacjq na Slqsku" miala 

,,raczej formE; obrony, odpierania fali niemczyzny [a wiE;c nie tylko obrony - dop. 
m6j, M. P.], biernego oporu". W duZym stopniu bylo tak r6wniei: w nastE;pnych 
dziesiE;cioleciach. 

Fragment omawiajqcy „polityczny i spoleczny program germanizacji" na s. 31 
jest zupelnie balamutny. Autor nie wyjaSnia przede wszystkim, eo rozumie przez 

„polityczny i spoleczny program germanizacji", jak r6wnieZ i tego, Ze program ten 
,,w coraz powaZniejszym stopniu absorbowal r6wnieZ opiniE: spolecznc1 na Slqsku''. 

Dalej dowiadujemy si�, Ze ten:Ze program dzielil opini� ,,na herold6w szowinizmu 

niemieckiego, zwolennik6w ))humanitarnej« germanizacji" itp. Calkiem to niejasne 
i nie znajduje uzasadnienia w toku narracji. Wszystko w tym fragmencie, zresztq 
nie tylko w tym, jest m�tne: ,,op6r ludnoSci polskiej przeciw cywilizacyjnej asymi
lacji" (?), ,,kwestia polszczyzny w swoim calym splocie zaskakujqcych konsekwen
cji spolecznych, ekonomicznych ... ", budzqca „glE;boki niepok6j niemieckiej opinii" 
itd. Naiwne jest twierdzenie, Ze wypowiedzi publicystyczne germanizator6w „tchnc4 
szczeroSciq". JeSli to byla nawet szczeroSC, to ujawniona publicznie, o czymS miala 
przekonywaC czytelnik6w, ale, niestety, Autor nie zastanawia si� nad tym, poprze
stajqc tylk.o na uwadze, Ze w por6wnaniu z opiniami publicystycznymi germaniza

torskie wypowiedzi wladz byly spokojniejsze w tonie. Te ostatnie musialy byC 
,,spokojniejsze", bo nie byly skierowane do opinii publicznej. 

Na s. 122 pisze si�. Ze „nasilajqca siE; w drugiej polowie 1849 r. reakcja spoleczna 
i polityczna wzniecala nastroje wielkoniemieckiego szowinizrnu ... " Pomijaj�c juZ 
fakt, Ze pojE;cie „reakcji spolecznej" jest w tym kontekScie niezrozumiale, cala ta 

wypowiedZ pozbawiona jest sensu. ,,Wielkoniemiecki szowinizm" musialby zakladaC 
zjednoczenie Niemiec w oparciu o Austri�, a tymczasem reakcja po WioSnie Lud6w 
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w og6le przeciwna byla mySli zjednoczeniowej. Autor ui:ywa bombastycznych sl6w, 
nie troszczqc si� o ich znaczenie. Na innym miejscu pisze si� w ksü4Zce, Ze w wa
runkach Slctskich sprawa polszczyzny rzutowala bez wqtpienia na wszystkie przejawy 
i:ycia spolecznego", a wkr6tce potem dowodzi siE": czegoS odwrotnego, Ze to wlaSnie 
r6Zne kwestie spoleczne rzutowaly na spraw� polszczyzny (s. 123). ZalowaC nalei:y, 
Ze ksiqi:ka nie wyjaSnia blii:ej, eo to znaczy, Ze Bogedain „uSwiadamial sobie jako 
Niemiec i urzE:dnik dopuszczalne granice postulat6w j�zykowych i narodowych 
Polak6w, ograniczone pallstwowq racjq stanu". Wiele tu „wielkich" sl6w, ale ich 
tre.SC - zagmatwana. ZaznaczyC przy tym wypada, Ze Bogedain nie wyst�powal 
„przeciw polskiej agitacji narodowej na G6rnym $lq.sku", bo jej tarn nie dostrzegal 
(s. 125). Interpretacja jego poglqd6w na zagadnienie j�zyka polskiego na G6rnym 
Slq.sku jest w ksiqZce w og6le niekonsekwentna i niejasna. Na tej samej stronie 
(125) m6wi siE: o nim raz, i:e traktowal „Slq.skich Polak6w" jako „Prusak6w m6-
wiqcych po polsku", drugi raz, i:e wykazywal zrozumienie dla „zasady r6wno
uprawnienia r6i:nych narodowoSci". Absurdalna jest sugestia, jakoby Bogedain przez 
popieranie j�zyka polskiego przygotowywal „wSr6d g6rnoS1q.skich Polak6w grunt 
dla przyszlej dzialalnoSci partii centrowel', choCby dlatego, Ze nie nie m6gl wie
dzieC o przyszlym kulturkampfie (s. 23). 

Autor mimo woli przyjmuje germanizatorski punkt widzenia, gdy pisze: ,,Palq.ca 
kwestia polszczyzny na Slq.sku sp�dza sen z powiek germanizator6w; zdawano 
sobie sprawE:. Ze od jej wlaSciwego rozwiq.zania zalei:al post�p niemczyzny w tej 
dzielnicy, rozw6j oSwiaty i kultury, a takZe podniesienie ludu z dna n�dzy material
nej" (s. 62). Poj�cia „liberalny" ui:ywa Autor nader cz�sto w znaczeniu ,,lagodny", 
tolerancyjny", eo jest niewlaSciwe i nieScisle. Cz�sto mylnie uZ.ywa si� slowa „asy
milacja". Na s. 259 pisze si� o „zwolennikach starokatolickiej sekty Rongego", eo 
jest oczywistym nieporozumieniem, gdyZ „stai-okatolikami" nazywano przeciwnik6w 
-dogmatu o nieomylnoSci papieZa, ale dopiero od 1870 r., kiedy dogmat ten zostal 
uchwalony przez l sob6r watykal1.ski. Natomiast zwolennicy Rongego nazywali si� 
,,chrzeScijaii.skimi katolikami" lub „niemieckimi katolikami". 

Styl i j�zyk ksiqZki sq. wyjqtkowo niedbale. Zdania niejasne, zagmatwane 
w swej treSci, sq. niestety niezwykle cz�stym zjawiskiem w pracy. Nie wiadomo, 
o eo chodzi np. w zdaniu: ,,W tym wypadku nacjonalistyczny interes g6rowal nad 
obiektywnc;\ ocem\ sytuacji..." (s. 31). Absolutnie m�tne jest takie twierdzenie: ,,Wy
razem form0wania si� opinii niemieckiej na Slq.sku wobec kwestii polskiej, dezin
formacji i tendencyjnoSci tej opinii, a takZe liberalizmu, wreszcie swoistej kontr
ofensywy spolecznoSci polskiej stala si� publicystyka prasowa" (s. 31). Konia z rzE:
dem temu, kto to zrozumie. A oto inny przyklad: ,,W 184! r. lud polski na G6rnym 
Slc;\sku znalazl si� w potrzasku zar6wno naturalnych okolicznoSci, jak i historycz
nych konsekwencji systemu germanizacyjnego". W podobnym stylu ujr:te sq r6wnieZ 
nastE:pne zdania (s. 86). Na t.ej stronie spi�trzenie podobnych wypowiedzi jest szcze
g6lnie duZe. Inny nonsens: ,,Muthwill przestrzegal przed niebezpieczellstwem swo
istego wynarodowienia polskich organist6w przez narzucenie im podczas nauk.i 
wla.SciwoSci innego narodu" (s. 88). Oto inna nieporadnoSC mySlowa: ,,Wedlug jego 
[A. Krockera- dopisek m6j, M. P.J przekonania takZe demoralizacja ludu byla przy
czynq. zderzenia si� jE;zyka slowiall.skiego i niemieckiego w tym przejSciowym okre
sie". Musiala to byC istotnie jakaS niezwykla „demoralizacja" (s. 109). Interpretacja 
poglc;\d6w Krockera jest w og6le mE:tna i niezrozumiala. Z kolei jeszcze jeden przy
klad: ,,Ta ideologiczna koncepcja [dziwol&g pojE;ciowy; chodzi po prostu o politycznq 
i narodow� wsp6lnotE; wszystkich Polak6w w paii.stwie pruskim, w tym takZe G6r
noS1q.zak6w - dop. m6j, M. P.] natrafiala jednak na pewne opory wSr6d wielkopol
skich dzialaczy politycznych, wynikajq.ce z minimalistycznego programu ogranicze-
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nia reorganizacji narodowej do obszaru Wielkiego Ksi�stwa Pozna11.skiego. Wydaje 
si�, Ze na takim stanowisku zawaZyly nie tylko obiektywne trudno.Sci w rozwiniE:ciu 
szerszej akcji politycznej na Slqsku, ale teZ w pewnym stopniu jakie.S legalistyczne 
uprzedzenia do Zqdania rozszerzenia na t� dzielnic� takich notabene iluzorycznych 
uprawnieri. narodowych, jakie gwarantowaly Wielkiemu Ksi(;lstwu Pozna11.skiemu 
traktaty wiederi.skie z 1815 r." (s. 116). PotwornoSC! - to jedyny komentarz pasu
jqcy do tej wypowiedzi. 

MnOstwo niejasnych zdari. zgromadzit Autor w rozdziale V (s. 155-157). Spo
tykamy tu np. takie „ciekawostki", jak: ,,dopiero w okresie Wiosny LudOw 
kwestia polszczyzny na Slqsku ujawnila swoje szerokie horyzonty narodowe", albo 
„w toku wieloletnich dyskusji prasowych nad zagadnieniem polszczyzny zaw�Zano 
na ogOl ewentualne proporcje l wnioski w tej sprawie" (a wi�c „zaw�Zano" to, eo 
jeszcze nie istnialo, nie bylo Wil;lC czym si� trudziC". Niejasne jest takZe twierdze
nie, Ze "system germanizacji i asymilacji nie tylko tamowal spoleczne i teryto
rialne rozszerzenie polszczyzny, ale w rOwnym stopniu wplywal destrukcyjnie na 
jej charakter, na jej kulturotwOrczy potencjal". Inny przyklad poj�ciowych i j(;lzy
kowych uchybiell spotykamy na s. 161, gdzie czytamy: ,,Problem masowej o.Swiaty 
i kultury ludu w regionalnyrn aspekcie rozbicia dzielnicowego kraju ujawnial sil;l 
w rOZnym .nat�Zeniu spolecznym, w odmiennych tendencjach ideowych i formach 
organizacyjnych. Wyrastal jako spoleczna konsekwencja przemian gospodarczych 
nurtujqcych poszczegOlne ziemie polskie, przemian w kapitalistycznym unowoczeS
nieniu produkcji rolnej i przemyslowej ... " I jeszcze jeden przyklad: ,,Te nadrz�dne 
[w stosunku do czego? - M. P.] cele politycznego programu [pi�trowe okre.Slenia -
M. P.] rzqd6w pruskich okreSlaly w ciqgu XIX w. praktyk� germanizacyjrn=l resor
tOw ministerialnych i Slqskiej biurokracji. Stqd teZ pozorne [? - M. P.] odst�pstwa 
od twardego kursu asymilacyjnego [kiedy? jak? - M. P.], pewne ograniczone kon
cesje na rzecz uznania praw j�zykowych ludnoSci polskiej [jakie? gdzie? - M. P.] 
byly wynikiem okreSlonego uelastycznienia taktyki [? - M. P.] pod wplywem zmie
niajqcych si� konstelacji politycznych [? - M. P.]" (s. 19). 

Styl gazetowy, kaznodziejskie okreSienia, liczne powt6rzenia, cz�ste cytaty 
w tekScie w j�zyku obcym, poslugiwanie si� wyrazami obcymi tarn, gdzie mySI 
z powodzeniem moZna oddaC po polsku, to dalsze cechy ji,:zyka i stylu ksiqZki. 
Daje ona cz�sto niezrozumialy obraz dziejöw polskiej kwestii j�zykowej na Slqsku. 

Mieczyslaw Pater 

W. Baum gart, DEUTSCHE OST-POLITIK 1918. VON BREST-LITOWSK BIS 

ZUM ENDE DES ERSTEN WELTKRIEGES, Wien und München 1966, s. 462. 

Na temat polityki niemieckiej czasu I wojny Swiatowej od mniej wi�cej 20 lat 
ukazalo sit,: wiele nowych' opracowal1., do czego przyczynilo si� udost�pnienie nie 
znanych poprzednio material6w archiwalnych. Gruntownej rewizji podlegla zw!a
szcza polityka Berlina wobec okupowanych teren6w Europy Srodkowo-wschodniej 
i wschodniej. KiedyS Gatzke ten kierunek ekspansji Niemiec stawial zdecydowa
nie za zachodnim (Germanys Drive to the West, Baltimore 1950), a H. C. Meyer 
w spos6b wyrainie niepelny szkicowal polityk� Mitteleuropy (Mitteleuropa in 

German Thought and Action, The Hague 1955). WSr6d calej serii rozpraw, kt6re 
ukazaly si� pOZniej (Pajewskiego, Baslera, Grossfelda, Janssena, Geissa, Lindego), 
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na uwag� zasluguje szczeg61nie obszerne opracowanie F. Fischera (Griff nach der 

Weltmacht, Düsseldorf 1961), kt6re stalo sii: punktem wyjScia r6Znych kontrowersji 
i spor6w. 

Tak wi�c Baumgart poruszal si� na terenie wcale dobrze znanym z prac daw
niejszych i nowszych. Z r6i:nych jednak powod6w praca jego przynosi wiele ma
terialu nowego (jest go w ksiqZce tak du:Zo, :.i:e chwilami Autor z trudem sobie 
z nim radzi, pakujqc go do pokainych przypis6w, por. np. s. 195-197). Z jednej 
strony i10SC ir6del, kt6re obecnie Sc\ dost�pne, jest ogromna i nikt nie byl w stanie 
wykorzystaC wszystkich, a wi�c w archiwach NRF i Austrii Baumgart znalazl wiele 
nowych przekaz6w. Z drugiej daleko idqce ograniczenie chronologiczne opracowa
nia, do okresu zaledwie kilku miesi�cy, pozwolHo na niezWykle dokladne, miej
scami a:Z za dokladne opracowanie tematu. Nie bez racji Autor ksiq:Zk� swojq 
zaliczyl do „szczeg6lowych studi6w" (Detail-Untersuchungen), potrzebnych taki:e 
po pracy Fischera (s. 9). Nie przeszkadza to Baumgartowi podejmowaC tu i 6wdzie 
polemiki z Fischerem, twierdzijc np., Ze ten ostatni pisze bardziej o teoretycznych 
planach nii: o realnej polityce (s. 285). Dalszq cechq pracy jest taki:e i to, Ze 
Autor zna bardzo dobrze historyczm\ literatur� radzieckq i wiele pisze o polityce 
Rosji Radzieckiej. Najwai:niejsza jest jednak niewqtpliwie charakterystyka polityki 
niemieckiej. 

Z tego punktu widzenia z pi�ciu rozdzial6w ksiqi:ki dwa pierwsze: o rokowa
niach w Brze.Sciu Litewskim i o stanowisku Rosji Radzieckiej wobec pari.stw woju
jqcych, majq charakter wst�pny (i w nich trafiajq si� jednak ciekawe fragmenty, 
jak np. ocena BrzeScia, s. 26-27, czy plan „super-Brze.Scia", s. 86). Rdzeri. pracy 
stanowiq trzy rozctzialy: ,,Od Murmari.ska do Baku - niemieckie przedsi�wzi�cia 
na wschodzie", ,,Niemieckie przedstawicielstwo w Moskwie" oraz „Berlin miE:dzy 
Moskwq a Spa - stosunki niemiecko-rosyjskie w lecie i jesieni 1918 r." Naczelnq 
tezq Autora, kt6ra przewija siE: wla.Sciwie przez calq ksiqZk�, jest wyr6Znienie 
w polityce niemieckiej dw6ch jej nurt6w: jednego, reprezentowanego przez kola 
wojskowe, przede wszystkim przez dow6dztwo naczelne (OHL) z Ludendorffem na 
czele, oraz drugiego, prowadzonego przez wladze cywilne, tzn. zwlaszcza przez 
Auswärtiges Amt, personalnie zaS gl6wnie przez Kühln_ianna. Z niewielkq prze
sadq moi:na stwierdziC, Ze niemiecka polityka wschodnia w 1918 r. dla Autora byla 
wynikiem rywalizacji tych dw6ch 0Srodk6w czy wr�cz tych dw6ch ludzi. W pewnym 
miejscu Autor formuluje twierdzenie, Ze najwai:niejszym skutkiem pokoju brzeskie
go byly nie korzy.Sci natury militarnej, ale rozp�tanie walki mi�dzy kierownictwem 
cywilnym Rzeszy a OHL (s. 370). 

W spos6b ciekawy przedstawione zostaly poczynania Ludendorffa (o stanowisku 
ugrupowari. politycznych w Niemczech Autor prawie nie pisze, wzmiankuje jednak, 
i:e przemysl popieral OHL, s. 262). W historiografii pojawia si� czasem dyskusja 
nad tym, czy i w jakim stopniu Ludendorff moi:e byC uznany za dyktatora Niemiec 
w latach 1916-1918. Praca Baumgarta podaje istotne przyklady zakresu jego wla
dzy nie tyle na obszarach okupowanych, co jest lepiej znane, ile w postaci prowa
dzenia wlasnej polityki zagranicznej (np. s. 62). Wystarczy zresztc.\ zapoznaC si� 
z urywkiem o polityce niemieckiej wobec Kaukazu (s. 174-207), aby stwierdziC, Ze 
akcja OHL wplywala taki:e na stosunki mi�dzy Niemcami a ich tureckim sprzy
mierzeii.cem. Agresywne plany generalnego kwatermistrza chwilami graniczyly 
z fantazjami. W sierpniu my.Slal o zaj�ciu Piotrogradu (Autor ui:ywa nieSciSle nazwy 
Petersburg) i utworzeniu tarn nowego rzt\dU (s. 248), a jeszcze w paidzierniku przy
gotowywano zdobycie Baku i przerzucenie floty niemieckiej na Morze Kaspijskie 
(s. 204-205). W sumie Autor okre.Sla tego rodzaju politYkE: jako pozbawionq jedno
litego planu (za bezplanowe uwaZa zajE:cie Ukrainy, kt6ra ledwie wyZywila wojska 
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ui:.yte do okupacji, czy Kaukazu, skc1d nie dotarla do Niemiec ani odrobina nafty), 
a przy swoim nieokielznaniu nie przynoszc1cq w proporcji do ui:.ytych Srodk6w 
w gruncie rzeczy i:.adnych korzySci (s. 375). 

Inaczej wyglc1da Ocena polityki Auswärtiges Amt. Je:Zeli niepowodzeniem za
koti.czyly siE:: aneksjonistyczne plany OHL, to i fiasko poniosly projekty wladz poli
tycznych. W ich ocenie Autor nie jest jednolity. W podsumowaniu koncepcj� Kühl
manna por6wnuje do stanowiska Bismarcka wobec Francji w 1871 r., a wi�c utrzy
mania tej ostatniej w koncercie europejskim (s. 374-375), jak gdyby o takim kon
cercie mogla byC jeszcze mowa. Pod pi6rem Bauuigarta jest to chyba pochwala. 
W tekScie nie brak jednak tak:Ze sformuiowaii. innego rodzaju, a wi�c pisze on 
o doktrynerskiej polityce niemieszania si� w sprawy wewnE::trzne Rosji, doprowa
dzonej do absurdu (s. 311), o strusiej polityce wobec Wschodu (s. 328) itp. W sumie 
jednak polityce Auswärtiges Amtu Baumgart przypisuje wiE::cej walor6w nii:. akcji 
OHL (s. 369). Dyplomaci z Berlina mieli wedlug niego rzc1dy komunist6w uwazaC 
za lepsze od innych, gdyi:. tarnte musialyby byC bardziej antyniemieckie (s. 308). 
Stc1d wlaSnie zerwanie stosunk6w z rzc1dem radzieckim nastc1pilo dopiero w koii.cu 
pa:idziernika (s. 334). Jeszcze 9 IX 1918 r. nast�pca Kühlmanna na stanowisku 
sekretarza spraw zagranicznych, Hintze, stwierdzal, i:.e Niemcy nie Scl zaintereso
wane w obaleniu rz&du radzieckiego (s. 317). Nasilaly sie wprawdzie plany akcji 
antyradziecl{iej i kontakty z r6i:.nymi grupami kontrrewolucyjnymi w Rosji, ale tak 
bylo dopiero p6Zniej (s. 324 nn.). Wydaje sie jednak, i:.e Autor sam w pewnym 
miejscu oslabil swoje dlugie wywody na temat zacietej rywalizacji w polityce wo
bec Rosji dw6ch 0Srodk6w wtadzy w Niemczech, gdyi. stwierdzil, i:.e obu zalei.alo 
na jak najdalej idqcym wojskowym oslabieniu Rosji (ekonomiczne plany wobec 
Rosji uznal za nierealne, s. 263). a r6Znice polegaly na tym, czy ma byC to do
konane w walce przeciw komunistom, czy nie (s. 254). 

Cz�SC og6lniejszych stwierdzeii. w ksiq:Zce Baumgarta jest dyskusyjna, ale praca 
przynosi tyle ciekawych fakt6w odnosz4cych siE:: do polityki Niemiec wobec Rosji 
w 1918 r., i:.e walory te przewaiajq. 

Adam Galos 

BANDA AULOCKA. Z PAMIE;TNIKA LEJTNANTA LEITHÄUSERA, Opole 
1967, ss. 78; Z. S z y m aiis k i, NIEMIECKIE KORPUSY OCHOTNICZE NA GOR
NYM SLI\SKU, 1918-1922, Opole 1969, ss. 75. 

Do wciqi: niewystarczajqcej iloSci polskich publikacji historycznych, traktujq
cych o niemieckich poczynaniach na G6rnym Slqsku w latach powstati. Slqskich 
i plebiscytu, przybyly dwie SciSle zwiqzane ze sobc1 tematycznie, niewielkie pozycje, 
kt6rych treSC zamierzamy krytycznie omOwiC w recenzji. Pierwsza pozycja, wydana 
jui:. przed trzema laty Banda Aulocka, stanowi przedruk fragment6w pamietnika 
oficera aulockowskiego korpusu, Waltera Leithäusera. Przyjqwszy na siebie rol� 
dziejopisa zbrodniczego oddzialu, opublikowal on we Wroclawiu jui: w 1921 r. bro
szur� pt. Die Geschichte des Freikorps v. Au.lock. Nie by nie usprawiedliwialo ani 
motywowalo potrzeby pewnego rodzaju reedycji tego dziela, nawet skqpa liczba 
jego egzemplarzy w bibliotekach polskich, gdyby nie autentycznoSC jego relacji, 
ujawniajqca z calq grozq niekiedy wrecz nieludzki stosunek niemieckiej soldateski" 
do proletariackiej, polskiej czE::Sci spoleczellstwa g6rno5Iqskiego. To wlaSnie dzielem 
slawionych przez Leithäusera za bohaterstwo i inne przymioty i:.olnierskie auloc-
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kowc6w byly salwy oddane 24 IV 1919 r. do zabrzallskich dzieci 1, czy teZ dokona
na 28 tegoi: miesiqca masakra bezbronnej ludnoSci na rynku w Gliwicach. 

Opolskq publikacjE: poprzedza wartoSciowy wst�p pi6ra E. Mendla, szkicujqcy 
na kilkunastu stronicach sytuacjE: spoleczno-polityczm\ G6rnego Slqska na przelo
mie 1918/1919 r. Autor slusznie zwr6cil uwag� gl6wnie na wydarzenia z dziej6w 
radykalnego ruchu robotniczego, korpus ochotniczy Aulocka bowiem byl przezna
czony do zwalczania spartakusowskiego i 11slowiari.skiego niebezpieczellstwa". Wobec 
powszechnie znanego i wielokrotnie dokumentowanego splotu tendencji narodowo
wyzwolellczych i spolecznych, jaki w tym okresie istnial na G6rnym Slqsku, ostrze 
ataku reakcyjnych korpus6w ochotniczych godzilo r6wnoczeSnie w oba zespolone 
nurty. Z publikacji Leithäusera, skladajqcej si� z 6 rozdzial6w i poslowia, wydawca 
wybral i podal do druku w tlumaczeniu trzy pierwsze, a mianowicie: 1. Od zalo
Zenia [korpusu Aulocka - W. Z.] ai: do okresu gliwickiego; 2. Poligon Lambino
wice; 3. Wroclaw i okolice. Te same rozdzialy podano w dalszej cz�Sci publikacji 
w j�zyku niemieckim. Nie wiadomo, dlaczego wla.Snie pomi�dzy tekstem polskim 
a niemieckim znalazla si�, zresztc:& bardzo interesujqca, kilkustronicowa relacja 
znanego g6rnoS1qskiego dzialacza socjaldemokracji niemieckiej, Karola Okor'i.sklego, 
pt. Banda Aulocka - ponury obraz z trudnych czas6w. Chyba wbrew woli autora 
relacji dal on wyraz kapitulanckim nastrojom, jakle panowaly w lonie niemieckiej 
socjaldemokracji po I wojnie Swiatowej. Jaki:ei: bowiem inaczej moi:na tlumaczyC 
fakt, Ze zasadniczq reakcjq rad robotniczych i Zolniersklch wobec zamordowania 
przez czlonk6w ochotniczego korpusu ponad 20 robotnik6w i poranienia kilkudzie
si�ciu os6b 3 I 11919 r. w K·r6Iewskiej Hucie bylo - jak stwierdza Okoil.ski -
uczucie rozgoryczenia i wzburzenia? Miast odwolaC si� do woli i dzialania og6lu 
spoleczer'i.stwa, socjaldemokraci uciekali si� do paktowania z oficerami i dow6dcami 
korpus6w, wypr6bowanymi obroil.cami kapitalistycznego porzc1dku i niemieckiego 
panowania na wschodzie. Nie chronilo to wprawdzie proletariatu przed dalszymi 
pfiarami, ale zabezpieczalo interesy niemieckie przed spartakusowskim radykaliz
mem i polskimi tendencjami narodowowyzwoler'i.czyrni. 

Relacja Leithäusera przyblii:a czytelnikowi jedmt ze stosowanych przez bur
Zuazj� i wladze niemieckie form walki z ruchem robotniczym - ui:ycie sily zbroj
nej. Leithäuser doSC dokladnie przedstawil g6rnoS1qski epizod dziej6w korpusu 
Aulocka, dzi�kl czemu czytelnik ma moi:no.SC poznaC sprawc6w zbrodni w Gliwicach 
czy tei: w Biskupicach 2• Korpus Aulocka stal si� na G6rnym Slt:1sku na tyle znie
nawidzonym, Ze wladze niemieckie - pod naciskiem og6lu wzburzonego spole
czer'i.stwa - zmuszone byly wycofaC t� jednostki:: do Lambinowic, a p6Zniej w oko
lice Wroclawia. W samym Wroclawiu korpus kilkakrotnie wkraczal do akcji prze
ciwko strajkujqcym robotnikom. 

Niewielkq obj�toSciowo prac� Z. Szymar'i.skiego moi:na byloby nazwaC - okre
Slajt:1,C delikatnie - ksic1Zkq zawiedzionych nadziei. Temat podji::ty przez Autora 
wielokrotnie poruszala przedwojenna historiografia niemiecka, a efektem tych za
interesowar'i. byly m. in. publikacje F. W. Oertzena, B. Stinnesbecka 3 i wielu innych. 

1 F. H a  w r a n  e k, Ruch komunistyczny na G6rnym Slqsku w latach 1918-1921, 
Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1966, s. 70. 

2 W tlumaczeniu z tekstu niemieckiego na j�zyk polski wydawca nie tylko 
nie podal poprawnej nazwy miejscowo.Sci okre.Slanej w oryginale: Borsigwerk, 
lecz nawet nie zdecydowal si� na konsekwentne stosowanie wymy.Slonej przez siebie 
nazwy, raz podajqc Borzykowo, a raz Borzynowo. Winno byC: Biskupice (obecnie 
dzielnica Zabrza). Inna pomylka: zamiast kilkakrotnie ui:ytego Chappius winno 
byC Chappuis. 

3 F. W. O e  r t z e n, Die deutschen Freikorps 1918-1923, III wyd., Monachium 
1938; B. S t  i n n e  s b e c k, Geschichte des Ober schlesischen FreiwiUigen Korps, 
Katowice 1919. 
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0 sposobie uj�cia tematu i antypolskim charakterze tych publikacji nie trzeba 
wiele m6wiC. Obszerna praca F. W. Oertzena, poSwi�cajqca zagadnieniom g6rno
S1qskim prawie 100 stron, w tonie swoim calkowicie harmonizuje z hymnami po
chwalnymi Leithäusera na czeSC freikorps6w. Nie chodzi o polemik� z tezami nie
mieckimi, bo przecie.Z nie moZe byC o niej mowy, gdy jedna ze stron uZywa absur
d6w jako argument6w. Jednak czytelnikowi polskiemu, chct;}cemu w pelni poznaC 
problematyk� powstar'l Slqskich, winno si� umoZliwiC poznanie prawdy o korpusach 
ochotniczych, o ich szowinistycznym, reakcyjnym charakterze. Prawd� t� moZna 
byloby odtworzyC juZ choCby tylko na podsta\.vie informacji rozsianych po licznych, 
szczeg61nie w ostatnim pi�tnastoleciu opublikowanych opracowaniach polskich oraz 
w oparciu o dane faktograficzne - krytycznie przeSwietlone - zawarte w przed
wojennej literaturze niemieckiej. Z niemieckiej literatury marksistowskiej cenna 
w tym wzgl�dzie jest praca W. Schumanna 4. 

Z. Szymari.ski nie zadal sobie trudu dotarcia do material6w archiwalnych. Szkoda 
to wielka, juZ bowiem tylko sam zas6b Centralnego Archiwum Wojskowego w War
szawie, zawierajqcy m. in. materialy do dziej6w powstari. Slqskich, stanowi bogate 
ir6dlo informacji o dzialalnoSci Niemc6w w latach 1918-1922, o ich organizacjach 
bojowych, dzialalno.Sci terrorystycznej wobec ludnoSci polskiej itp. Praca Z. Szy
maii.skiego ma charakter popularnonaukowy i to - byC moZe - zwolnilo Autora, 
w jego niewqtpliwie bl�dnym przekonaniu, z konieczno.Sci zapoznania si� choCby 
tylko z cz�Sciq ir6del archiwalnych i Zr6dlami publikowanymi. Lecz c6Z bqdi kt6Z 
zwolnil Autora z obowiqzku przestudiowania literatury? W pracy pozbawionej apa
ratu naukowego Autor powoluje si� bodaj na 6 publikacji, a to: P. Eycka, F. Glom
bowskiego, K. Hoefera, J. Ludygi-Laskowskiego, M. MielZyii.skiego, S. Srokowskiego. 
CzyZby zar6wno Z. Szymari.skiemu, jak teZ uwidocznionym na wewn�trznej stronie 
okladki redaktorowi naukowemu i redaktbrowi komunikatu obce byly jakiekolwiek 
zasady pracy naukowej? Tym tylko bowiem moZna byloby UumaczyC takle zagad
kowe stwierdzenia, jak: ,,pisze 6wczesny general-major Karl Hoefer", .,przedstawial 
zast�pca dow6dcy Glombowski", ,,wspomina Glombowski", ,,MielZyllski ocenia", 
,, ... (wedlug Srokowskiego)". Zagadkq dla niewtajemniczonego czytelnika pozostanie, 
gdzie przedstawial i komu wspominal Glombowski, czy teZ gdzie ocenial MielZyI1ski. 
Znacznie lepszq i prostszq rzeczq nad stawianie zagadek byloby podanie tytul6w, 
miejsc wydania prac i choCby inicjal6w imion autor6w, jak to nakazujq elemen
tarne zasady poprawno.Sci prac historycznych. Moi:na posqdzaC Autora, Ze pbok wy
mienionych wy:Zej p�zycji, zna - byC moZe - jak to by wynikalo z treSci, jeszcze 
dwie prace, a mianowicie jednq z licznych polskich publikacji materialowych z okre
su plebiscytowego 5 oraz bqdi to wymienianq juZ prac� F. W. Oertzena, bqdi teZ 
opublikowane wspomnienia czolowego organizatora freikorps6w, gen. Maerckera. 
Na podstawie pierwszej Autor om6wil metody maltretowania ludnoSci g6rnoS1q
skiej w okresie I powstania Sl!:lskiego oraz wybral sp0Sr6d licznie tarn podanych 
trzy przyklady terroru oddzial6w niemieckich wobec ludnoSci polskiej. Publikujqc 
te przyklady, chociaZ nie wiadomo, dlaczego akurat trzy, nie ustrzegl si� drobnych 
bl�d6w, jak choCby przekr�cenia nazwiska jednego z zamordowanych (Autor podaje: 
Maron, tymqasem w tekScie oryginalnym: Maronna, a jak wydaje si�, poprawnie 
winno byC: Teodor Moron, eo stwierdza J. Grzegorzek, Pierwsze powstanie Slq.skie 

1919 roku w zarysie, Katowice 1935, s. 231). Z wymienionych opracowaI1 niemiec
kich chyba Autor przejql podstawowe dane faktograficzne. 

li W. S c  h u m a n  n, Oberschlesien 1918/1919. Vom gemeinsamen Kampf deutscher 
und polnischer Arbeiter, Berlin 1961. 

s Prawdopodobp.ie: Die Greuel des Grenzschutzes während des Augustaufstan
des in Oberschlesien oder wie Oberschlesien „gesäubert" wurde. Auszug aus dem 
Tatsachenmaterial, Mikol6w 1920. 
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Autor6w prac popularnonaukowych, a do takich nalei:y zaliczyC recenzowami 
pozycje, obowiqzujq taki:e pewne rygory. Adresujqc publikacjf; do czytelnika za
wodowo nie zajmujqcego sie problematykq historyczn,l, naleZy przede wszystkim 
podawaC informacje prawdziwe, sqdy ustalone i przyj�te jui: przez nauke. Niezna
jomoSC literatury przyczynila sit:: dq powstania licznych drobnych pomylek i po
wai:niejszych bli:dnych s&d6w. Z bogatego rejestru warto wymieniC niekt6re, Sle
dzqc wywody Autora. Tak wiec na s. 12 Szymal1ski pisze, Ze za kollcowq cezuri: 
dzialalnoSci korpus6w na G6rnym Slqsku „uznaC by moi:na date 5 lipca 1921 roku, 
tj. zakol1.czenie III powstania Slqskiego i rozwiqzanie g6rnoS1qskiego Selbstschutzu", 
choC w nast�pnym zdaniu stwierdza: ,,Boj6wkarze Selbstschutzu wystqpili raz jesz
cze zbrojnie w dniu 29 czerwca 1922 roku w Zabrzu". Wystarczyloby przecieZ za
poznaC sif; choCby tylko ze zbiorem ir6del, opublikowanym przez T. Minczakie
wicza 6, aby wiedzieC, Ze popowstaniowy terror na Opolszczyinie byl dzielem czlon
k6w Selbstschutzu. Formalne jego rozwia,zanie nie r6wnalo sif; kresowi dzialal
noSci ! Podane na s. 23 nazwisko posla winno brzmieC: H. Haase, a nie H. Hasse. 
Masakra robotnik6w w Kr6lewskiej Hucie, o kt6rej Autor m6wi na s. 39, miala 
miejsce 3, a nie 5 I 1919 r.; w jej nast�pstwie juZ 6, a nie 20 I 1919 r. oglo
szono stan obl�Zenia. Na oznaczenie niemieckiego Oberschlesische Berg- und Hütten
nännischer Verein poprawda i przyj�ta w literaturze polskiej jest nazwa G6rno
S1a,ski Zwia,zek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych, a nie Zwic1zek WlaScicieli Hut 
i Kopalil. z G6rnego Sic1ska. Korpus Aulocka przybyl na teren G6rnego Slc1ska nie 
w styczniu 1919 r., lecz 28 XII 1918 r. Wystarczylo zaglc1dna,C do Leithäusera (s. 73) 
ba,di mniej dowolnie traktowaC informacje podawane przez samego siebie w ane
ksie przejf;tym z pracy K. Hoefera 7. OsobiScie nie uwaZalbym za sluszne, jak to 
czyni Autor na s. 40, okreSlaC mianem „zbrojnego starcia" wydarzenia, w kt6rym 
tylko jedna z dw6ch uczestnicza,cych stfun byla uzbrojona i uZywala tej broni. 
Stwierdzenie, jakoby sily niemieckie na G6rnym Sla,sku przed sierpniem 1919 r. 
liczyly okolo 70 tys. Zolnierzy i ochotnik6w, nie znajduje potwierdzenia w materia
lach ir6dlowych. Sugestie Autora, iZ wojska alianckie przybyly na G6rny Slc1sk 
w nast�pstwie I powstania Sla,skiego, sc1 calkowicie blf;dne. Bylo to nastf;pstwem 
ratyfikacji traktatu wersalskiego i podji:;cia krok6w w realizacji jego postanowieri. 
Podane przez Autora terminy wycofania wojsk niemieckich, jak teZ przybycia wojsk 
alianckich, sq niewlaSciwe. Na s. 47 slowo „Internationale" winno byC zastc1pione 
wlaSciwym „InteralliE!e" (Commission Interalliee de Gouvernement et de Plebiscite). 
Z. Szymariski sklonny jest przeceniaC rol� Francuz6w w ich korzystnym na rzecz 
Polak6w i Polski dzialaniu, nawet bowiem przy najlepszych cht:;ciach nie mogli 
oni - w 6wczesnej sytuacji spoleczno-politycznej, a przede wszystkim w warun
kach ekonomicznego panow.ania Niemc6W na G6rnym Sla,sku - doprowadziC do 
wyr6wnania pozycji walczqcych ze sobc1 w akcji plebiscytowej stron. Autor myli 
sit:; stwierdzajqc na s. 48, Ze niemiecka policja nie stawiala oporu powstallcom 
w sierpniu 1920 r. Do walk doszlo m. in. w Myslowicach, Chorzowie, Siemianowi
cach. W wielu zakladach pracy, szczeg6lnie hiitach, uzbrojone boj6wki niemieckie 
wraz z policjq skutecznie odpieraly ataki powstallc6w. Autor dal si� zwieSC ten
dencyjnym informacjom, jakoby dopiero po II powstaniu Slqskim przystqpiono do 
budowy niemieckiej organizacji bojowej. Tymczasem „z inspiracji wladz niemiec
kich utworzona zostala juZ na przelomie 1919/1920 roku wspomniana niemiecka 

6 2r6dla do historii ruchu robotniczego na Slqsku Opolskim, t. I, 1921-1933, 
pod red. T. M i n  c z a k i e w i c z a, Katowice 1967, zob. np. dok. nr 13. 

7 W tym - jednym bodaj - wypadku Autor mniej wii:;cej dokladnie podaje 
ir6dlo informacji (brak co prawda imienia, podtytulu, dat i - dla skrupulatnoSci 
odnotowujemy - jednej litery). 
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organizacja bojowa, Kampforganisation Oberschlesien" s. List� potkni�C i bl�d6w 
moZna byloby znacznie przedluZyC, jednak wystarcz.:1 przectet przyklady wyZej po
dane. 

Nieco uwagi - na zakoilczenie - chcieliby.Smy po.Swi�ciC konstrukcji pracy. 
W znacznej jej cz�Sci, mianowicie w I rozdziale, Autor zajql si� genezq korpus6w. 
Na tle og6lnej sytuacji w Niemczech ukazano inicjatywy zmierzajqce do utworze
nia korpus6w, warunki ich organizacji, wreszcie teZ cele dzialania. Rozdzial II 
omawia dzialalno.SC korpus6w w okresie I i II powstania (aczkolwiek na s. 46 
Autor stwierdza, Ze po przybyciu aliant6w „rozwüizano i wycofano formacje ochot
nicze"; istnialy jednak nadal, jak to· konstatuje Autor, tajne boj6wki niemieckie, 
o kt6rych organizacji i dzialalnoSci z pracy nie nie dowiadujemy si�, poza paroma 
og6lnymi stwierdzeniami). W ostatnim rozdziale Autor zajmuje si� formacjami 
ochotniczymi w powstaniu Slqskim 1921 r., chcqc - jak to stwierdza - "przed
stawiC metody prowadzenia walk przez Niemc6w, natomiast przebieg wallt pomi
nqC" (s. 52). Na niepelnych 20 s'tronach Z. Szymailski ledwie zasygnalizowal pro
blematykE: udzialu freikorps6w w III powstaniu Slqskim. Prac� uzupelnia aneks pt. 
Oddzialy niemieckie pod dow6dztwem gen. Karla Hoefera (grudzieii 1918 - luty 
1920). WSr6d nielicznych pozytyw6w, kt6re moZna zaliczyC na konto ksiqZki, naj
waZniejsze chyba jest uSwiadomienie czytelnikowi wagi poruszonej problematyki 
dla poznania caloSci obrazu powstan i plebiscytu na $lqsku. PracE: Z. Szymailskiego 
nale:Zy traktowaC jedynie jako wstE:pnq pr6b� naSwietlenia dzialalnoSci niemieckich 
korpus6w ochotniczych na G6rnym Slqsku. 

Wladyslaw Zieli?iski 

F. Selb man n, ALTERNATIVE, BILANZ, CREDO, VERSUCH EINER 

SELBSTDARSTELLUNG, Halle 1969, ss. 516. 

Wiele juZ napisano na temat erupcji pami�tnikarstwa w naszych czasach. 
Piszq starzy i mlodzi, wa:Zni i pomniejsi Swiadkowie, prominenci i szaraczkowie. 
Czytelnik6w nigdy nie zabraknie, jako Ze pomieszanie indywidualnych odczuC i ocen 
z przeZyciami wa:Znych wydarzeri, kt6re stanowiq integralnq cz�SC wykladu w pod
r�cznikach historii, zawiera specyficzm\ fascynacj� i nadaje pami�tnikom interesu
j4cy smaczek, ukazujqcy wydarzenia dziejowe od podszewki i poprzez pryzmat 
los6w jednostki. I nikt nie ma nawet za zle autorom raptularzy, Ze n,eco kolory
zujc1, Ze przesadzajc1 i wyolbrzymiaj& sw6j udzial w minionych przed laty wypad
kach. NajwaZniejszym szkopulem piszqcego wspomnienia jest zasadnoSC jego ocen; 
z perspektywy dluZszego doSwiadczenia Zyciowego ka:Zdy autor formuluje swoje 
oceny ex post, nie chce przyznawaC si� do blE:d6w, widzi wszystkie zwiqzki mi�dzy 
wydarzeniami jaSniej, upraszcza zatem skomplikowane sprawy i tai przed czytel
nikiem swe dawne wahania, bl�dy i pomylki. 

Inaczej ma siE: rzecz ze wspomnieniami Fritza Selbmanna, wybitnego dzialacza 
przedwojennej KPD i aktualnie pisarza w NRD. Jego relacja ukazala si� ostatnio 
pod wiele znaczqcym tytulem. Ta prOba autoprezentacji jest ze wszech miar i udana, 
i ciekawa, zwlaszcza dla g6rnoS1qskiego czytelnika, gdy:Z Selbmann przez niespelna 
rok (maj 1930-luty 1931) pelnil funkcj� politycznego kierownika g0rnoS1qskiej 
okr�gowej organizacji KPD. Byl „zawodowym" rewolucjonistq, funkcjonariuszem 

B W. R y z e w s k i, Przyczynki do dzialalnoSci niemieckich i polskich tajnych 
organizacji oraz wojsk alianckich na. G6rnym Slqsku przed II powstaniem Slqskim 
(Zaranie Slqskie, 1966, nr 1, s. 8). 
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partii; pochodzil z Hesji (urodzony w Lauterbach w 1899 r.), pracowal jako g6rnik, 
od 1922 r. nalei:al do KPD, kierowal przez kilka lat w ZaglE:biu Ruhry Czerwonym 
Zwiqzkiem Bojownik6w Frontowych (Roter Frontkämpferbund) - afiliowanq przy 
KPD organizacjq bojowq, kt6ra chroniC miala rewolucyjnq cz�SC niemieckief klasy 
robotniczej przed atakami ze strony faszyst6w. W maju 1930 r. na polecenie Erne
sta Thälmanna Autor udal si� z Essen do Gliwic dla obj�cia' nowego posterunku. 
„ZostaC odkomenderowanym jako zatrudniony przez parti� zawodowy rewolucjonista 
do pracy na G6rnym Slqsku, to oznaczalo tyle w starej wojskowo-kastowej prus
kiej gospodarce1 

eo mniej wi�cej przeniesienie mlodego oficera z feudalnego regi
mentu gwardyjskiego w Berlinie do oddzialu liniowego w Gqbinie". Jak widaC, 
G6rny Slqsk nie tylko w oficjalnych krE:gach urzE:dowych weimarskiej Rzeszy cie
szyl si� opiniq „Oberpodolien"; r6wniei. w KPD towarzysze partyjni radzili Selb
mannowi pozostawiC walizki od razu na dworcu w Gliwicach, gdyi. najdalej w trze
cim dniu rok�wano Autorowi ucieczk� z tego zakazanego regionu, o ile go do tego 
czasu „dzicy ludzie z tej 1/?- lub ll/.a-polskiej okoÜcy nie zabijq". 

Ambicja nie pozwolila mlodemu czlowiekowi na dezercjE:, ,,G6rno.Slqski okreg 
KPD byl jednym z najtrudniejszych i pod pewnym wzgledem najbardziej zacofa
nym okn;giem calej partii w Rzeszy Niemieckiej. Przyczynq byla niekorzystna 
struktura ludnoSciowa prowincji, kt6rej nadprezydent, centrowiec Lukaschek, sie
dzial w Opolu, a wiec w polowie drogi do Wroclawia, kiedy wi�kszoSC jej ludnoSci 
stloczona byla na drobniutkim poludniowo-wschodnim cyplu, w Gliwicach, Zabrzu, 
Bytomiu, Bobrku, Miechowicach, Mikulczycach. Zarzqd prowincji - od prezydenta 
policji do listonosza .- byl SciSle prusko-niemiecki, podczas gdy wiekszoSC jego 
poddanych m6wila po polsku i w tym jezyku mySlala". Jednym slowem - G6rny 
Slqsk byl wiecznym zmartwieniem we wszelkiej polityce i przedmiotem troski r6w
niei. w KPD. Przybyszowi z Essen szczeg6lnie w oczy rzucil si� fakt, i.e robotnicy 
w wielkich zakladach pracy stronili od wszelkich organizacji i nie chcieli sie wiqzaC 
z partiq. ,,Kraj ten posiadal jedynq wszechobejmujqcq organizacje - katolicki 
KoSci61, popierany przez Centrum, a r6wniei. przez polski (katolicko nastawiony) 
ruch mniejszo.Sciowy". G6rnoS1qski g6rnik zawsze got6w byl do Walki: ,,prawie 
w kai.dym czasie i dla kai.dego powodu poszedlby na barykady, zawsZ'e jednak 
mial nieprzezwyciei.ony wstret do wszelkiego rodzaju organizacji i jej atrybut6w: 
legitymacji czlonkowskich i skladek, rytualu posiedzeniowego i dyscypliny zwiqz
kowej". To jui. na pewno przesada, ale pozw6lmy Autorowi snuC .jego impresje. 

Organizacja partyjna KPD byla slaba i nieliczna. W 80 kom6rkach miejsco
wych skupialo sie zaledwie 650 czlonk6w. ,,Zagnany na koniec Swiata - pisze 
Selbmann - przyjety zostalem nadto przez organizacje jako nieproszony g0SC

1 

jako intruz z »Rzeszy«, z Berlina". Dodatkowq trudnoSciq okazala sii: okolicznoSC, 
Ze w organizacji istnialy zwalczajqce sie frakcje i grupy. W tej sytuacji Autor 
znalazl wyjScie: uzyskal w centrali skierowanie przyw6dc6w owych grup do innych 
prac w Rzeszy, eo oczyScilo atmosfere. W kr6tkim czasie udalo sie podnieSC liczbe 
czlonk6w partii do 2250, eo zyskalo Selbmannowi wiele uznania i przyjaci6l. Z nie 
ukrywanym zdumieniem zauwai.yl nasz Autor, i.e brakowalo na pogranicznym te
renie prawie calkowicie kontakt6w miedzy KPD i KPP na G6rnym Slqsku, wobec 
czego od razu skierowal swa. energii: na nawiqzanie bliZszych kontakt6w obydwu 
bratnich partii. W nie nazwanej wsi pod Pyskowicami odbylo sie nawet trzydniowe 
posiedzenie KC KPP, kt6re organizacyjnie przygotowal Selbmann. 

Gl6wnym wydarzeniem politycznym 1930 r. byly wybory do Reichstagu w dniu 
14 wrzeSnia. Dla Rzeszy stanowily one swoiste „trzesienie ziemi", gdyZ po raz 
pierwszy hitlerowska NSDAP osiqgnela znaczny sukces, zdobywajqc ponad 6,3 mln 
glos6w i 107 mandat6w. W prowincji g6rnoS1qskiej - mimo dezorientacji

1 
katastro� 
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falnego bezrobocia i zniechi:cenia do kompromisowej polityki gabinetu Brüninga -
masy ludowe okazaly sii: odporniejsze na demagogiczm\ propagandi: faszystowskci. 
KPD uzyskala tu ponad 110 tys. glos6w (NSDAP - 63,5 tys.) oraz dwa mandaty 
dla Romana Chwalka i Antoniego Jadascha. Sukces ten KPD zawdzii:czala przede 
wszystkim temu, Ze - jak konstatuje Selbmann - ,,byliSmy pierwszci i jedymi 
partici na G6rnym Slcisku, kt6ra kampanii: wyborczci prowadzila w obydwu ji:zy
kach. Zcidali.Smy w naszym programie wyborczym r6wnouprawnienia j�zyka pol
skiego w szkole i w urz�dach. Prawie wszyscy nasi kandydaci i wszyscy m6wcy 
przemawiali na naszych wiecach po polsku. Scicignc)Jem wszystkich po polsku m6-
wicicych prominent6w z Rzeszy na G6rny Slc):sk". W trakcie kampanii przedwybor
czej zamordowany zostal przez boj6wk� SA mlody robotnik w Zabrzu Wiktor 
Broja, sympatyk KPD. Ten polityczny mord wywolal wielkie wra:ienie. Selbmann 
w otoczeniu komunistycznych radnych miejskich i radc6w zalogowych udal si� do 
domu :ialoby i zlo:Zyl rodzicom zamordowanego kondolencje (,,zaproponowano mi 
kawalek chleba i kieliszek w6dki, a publika w drzwiach i oknach nieufnie czekala, 
jak si� zachowam. Byla zadowolona, kiedy przyjcilem wszystko zgodnie z obycza
jem"). · Nad grobem przemawial Selbmann: ,.:iadnego slowa przeciw proboszczowi 
i Ko.Sciolowi. Ani slowa o wyborach, a jednak okazalo si�, Ze uroczystoSC Zalobna 
wplyn�a bardziej na wynik wyborczy, niZ my.Sleli.Smy". 

W styczniu 1931 r. kanclerz Brüning w trakcie swej podr6Zy wschodniej znalazl 
si� na G6rnym Sicisku. KomuniSci zgotowali mu „gorcice" przyj�cie. Selbmann 
towarzyszyl kanclerzowi, oczywiScie nie w jego Swicie, lecz w charakterze organi
zatora demonstracji, podczas kt6rych domagano si� pracy i chleba. ,,Wielokrotnie 
stalem calkiem blisko jego samochodu, widzialem strach w jego oczach i trwogi: 
w jego bladym obliczu, kiedy autochtoni, kt6rzy wszyscy prawie m6wili po polsku, 
zbytnio na niego naciskali. Zresztci zobaczylem tu po raz pierwszy podczas demon
stracji w Niemczech, Ze prominentnego goScia obrzucono przejrzalymi pomidorami 
i innymi przedmiotami". 

NajpowaZniejszci walke\ spoleczmi w okresie kryzysu na zachodnim G6rnym 
Sicisku byl strajk g6rnik6w w styczniu 1931 r. Przedsi�biorcy juZ w korl.cu 1930 r. 
wypowiedzieli umowy taryfowe i wysun�li Zcidanie og6lnej obnizki plac o 12°/o. 
Doszlo do dlugotrwalych rokowan. z przedstawicielami zwic):zk6w zawodowych, po 
czym sprawa weszla w kompetencje urz�dowego arbitrai:u. W trakcie rozm6w 
Rewolucyjna Opozycja Zwicizkowa - komunistyczna grupa tkwicica w socjaldemo
kratycznych zwic\_zkach zawodowych - wywolala strajk g6rnik6w (7-9 I 1931), kt6-
ry ogarnql zalogi 9 kopalii. i ponad 5 tys. robotnik6w. Walka strajkowa powicizana 
byla z oporem g6rnik6w w Zagl�biu Ruhry i skoii.czyla si� cz�Sciowym niepowodze
niem: place obni:Zono o Solo. Znowu dal znaC o sobie brak jednolitego frontu 
klasy robotniczej, gdyZ SPD i podporzqdkowane jej zwiqzki odci�ly si� od strajku, 
uznajcic go za "dziki". W kilka tygodni po strajku KC KPD przeni6sl Selbmanna 
na stanowisko kierownika politycznego organizacji KPD w Saksonii. Dalsze jego 
losy sq typowe dla komunist6w w Rzeszy: uwi�zienie po przewrocie hitlerow
skim, proces i wyrok scidowy (7 lat), ob6z koncentracyjny. 

Na czym polega odmiennoSC wspomnieii. Selbmanna od innych tego rodzaju 
relacji? Nie tylko na Swietnym jf;zyku autora powie.Sci Die 'Heimkehr des Joachim 

Ott, lecz przede wszystkim na tym, Ze narrator skrz�tnie unika wszelkiego prezen
tyzmu, pokazujqc swe odczucia i poglcidy z tamtych czas6w, bez wzgl�du na to, 
czy je dzisiaj aprobuje, czy odrzuca. Rzecz ma warte.SC dokumentalnq; sporo tu 
wprawdzie brak6w, bl�d6w i pomylek (szczeg6lnie w datach, nazwiskach i nazwach 
miejscowych), jednak znakomicie oddana zostala atmosfera owych czas6w. Dobrze 
zrobil Autor, opatrujcic wspomnienia dokumentami fr6dlowymi. Szczeg6lne znacze-

8 - Sob6tka 1/71 
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nie posiada stenogram wystqpienia Selbmanna na forum Sejmu Pruskiego (19 X1I 

1930). Przem6wienie - poSwi.::cone w zasadzie kwestii narodowej na G6rnym Slq

sku - wystawia najlepsze Swiadectwo niemieckim komunistom, kt6rzy mimo 

wszystkich blE;d6w, wahail. i wqtpliwoSci okazali si� najlepszymi sojusznikami g6rno

S1c1skiego proletariatu. 

Franciszek Hawranek 

W. C z a r neck i, Z. Z o n i k, WALCZ,\CY OBOZ BUCHENWALD, Warszawa 
1969, ss. 525. 

Prac� W. Czarneckiego i Z. Zonika Walczqcy ob6z Buchenwald trudno potrak

towaC jako typowq monografi� obozu koncentracyjnego. KL Buchenwald jako zja

wisko nietypowe byl jednym z ogniw calego systemu polityki eksterminacyjnej 

III Rzeszy. Dlatego byloby poZqdane umiejscowienie go w systemie oboz6w kon

centracyjnych i wskazanie cech wsp6lnych lijczqcych go z innymi obozami oraz 

podkreSlenie tych zjawisk, kt6re zdecydowanie odr6Znia1y go od pozostalych obo

z6w, czego niestety autorzy nie zrobili. Cz�Sciowo brak ten wypelnia wst�p pi6ra 

F. Ryszki, do kt6rego jednak zakradly si� pewne nieScisloSci. Tak wi�c bl�dnie 

podano liczb� zagazowanych os6b podczas pierwszej pr6by mordowania ludzi cyklo

nem B w 0Swi�cimiu - winno byC 850; podano, Ze w 0Swi�cimiu zgin�lo okolo 

261 tys. wi�ini6w (bez os6b uSmierconych bezpoSrednio po przybyciu), tymczasem 

wedlug danych Palistwowego Muzeum w 0Swi�cimiu liczba ofiar si�gala okolo 

340 tys.; podano dyskusyjm1 liczb� oswobodzonych wi�Zni6w przez Armi� Radziec

kq w 0Swi�cimiu - wedlug kalendarza opracowanego przez D. Czech bylo ich 

okolo 7650; podano, Ze na podstawie zarzqdzenia Heydricha z poczqtku 1941 r. 

Brzezinka zostala zakwalifikowana jako ob6z kategorii II. Skqdim1d wiemy, Ze 

rozkaz zalo:ienia tego obozu wydano w marcu 1941 r., prawdopodobnie w tym 

wypadku chodzi o rozporzqdzenie z 2 I 1942 r. 

Przyj�ta przez autor6w koncepcja podzielenia pracy na dwie cz�Sci= pierwszq 

traktujc\Cc\ o zaloZeniu obozu, jego dziejach i martyrologii wi�ini6w, oraz drugf:1 

rozbudowanc\, o wiele szerzej przedstawiajijcq szczeg6lowo i wnikliwie zagadnienia 

zwiqzane ze zjawiskiem, kt6re przyj�lo si� nazywaC obozowym ruchem oporu, 

wydaje si� byC niesluszna, poniewaZ spraw tych sztucznie' rozdzielaC nie wolno, 

gdyZ caloksztalt warunk6w, w jakich znaleili si� wi�iniowie, determinowal ich 

moZliwoSci dzialania. Por6wnujqc pierwszij cz�SC omawianej ksiclZki z opracowa

niami dziej6w oboz6w koncentracyjnych, odnosi si� wra:ienie, Ze cz�SC ta jest 

w pewnym stopniu niedopracowana. Co prawda autorzy m6wic\ o wszystkich za

gadnieniach wla.Sciwych dla dziej6w obozu w Buchenwaldzie, jednak czyniq to 

w spos6b pobie:iny. W zasadzie wszystkie rozdzialy cz�Sci pierwszej tylko do 

pewnego stopnia sygnalizujij sprawy zaslugujijce na bardziej gruntowne, naukowe 

zbadanie, jak np. problem wykorzystania pracy wi�ini6w czy funkcjonowania 

systemu wladz SS w obozie. W wielu wypadkach elementy syntetyzujijce pomie

szane Sc\ z opisami wydarzeli jednostkowych, malo istotnych z punktu widzenia 

calo.Sci. Analizujijc kwestie naplywu transport6w do obozu, autorzy winni - naszym 

zdaniem - opracowaC odpowiednie tabele zawierajijce zebrany przez nich material, 

co niewqtpliwie wplyn�loby na wi�kszq czytelnoSC pozycji i ustrzegloby ich przed 

popelnieniem bl�d6w 1. Umoi:liwialoby to r6wnieZ dokonanie ciekawych por6wnari., 

1 Autorzy podajq na s. 59 i 60, i:e 10 III 1943 r. przybyl transport 1000 wi�i-
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m. in. daja,cych odpowiedi na pytanie, jaka byla SmiertelnoSC w5r6d wieini6w 
transportowanych w warunkach un4gajqcych wszelkim zasadom humanitaryzmu, 
np. Paii.stwowe Muzeum w OSwiecimiu dysponuje listami transportowymi wieini6w 
wysylanych z KL Auschwitz do innych oboz6w, a m. in. do KL Buchenwald od
paidziernika 1942 do stycznia 1945 r. 2 Sprawq dyskusyjnq moi:e byC wydzielenie 
przez Czarneckiego i Zonika rozdzialu „Martyrologia wieini6w". Jest rzeczq oczy
wistq, i:e cala praca w swej istocie poSwiecona jest temu problemowi. W pewnych 
wypadkach autorzy wykazujq niekonsekwencje. W jednym miejscu stwierdzajq np. 
i:e Cz. Ostatlkowicz wyslany byl do jednego z podoboz6w w celu przeprowadze
nia walki z niepodzielnie panujqcymi tarn wietniami funkcyjnymi kryminalistami 
i doprowadzenia do opanowania funkcji przez wieZni6w politycznych (s. 289). Na 
innym miejscu m6wi sie, i:e teni:e Ostaii.kowicz wyjechal w transporcie, by zorga
nizowaC tarn Zycie kulturalno-oSwiatowe (s. 407). W ten spos6b dochodzimy do doSC 
istotnego problemu. W wielu wypadkach praca oparta jest na relacjach wietni6w. 
Przy opracowywaniu ruchu opon:1 mogly byC one jedynym ir6dlem. Trzeba jednak 
pamietaC, i:e wszystkie wiadomoSci podawane przez bylych wietni6w powinny byC 
poddane bardziej Scislej weryfikacji. Czesto ludzie ci nie.Swiadomie zmieniaja, pewne 
wydarzenia, przypisujqc sobie udzial w wypadkach, o kt6rych tylko slyszeli. 

Sam styl ksiqi:ki, na pierwszy rzut oka doSC barwny, pozostawia jednak sporo 
do i:yczenia. Nadmierna iloSC dygresji powoduje rozbicie wewnetrznej logiki pracy. 
Autorzy odbiegajq w pewnych wypadkach od przyjetych og6lnie regul, np. po
wszechnie stosuje sie zwyczaj, i:e nazwy funkcji 8S-man6w, ich stopnie oraz stano
wiska obozowe w brzmieniu jezyka niemieckiego pisze sie du:iq literq. W pracy 
opisuja,cej dzieje Buchenwaldu jest odwrotnie. W opracowaniach na temat oboz6w 
ui:ywa sie okreSleii.: podob6z, ob6z poboczny lub posluguje sie nazwami oficjal
nymi nadawanymi przez wladze niemieckie. W. Czarnecki i Z. Zonik wprowadzajc\ 
do pewnego stopnia Zargonowe okre.Slenie „komende�6wka". Ponadto umieszczenie 
w tekScie nadmiaru relacji doprowadza - naszym zdaniem - do zbytniego roz
budowania pracy, kt6ra objeto.Sciowo jest i tak du:ia. Z jednej strony powoduje tq 
pewne urozmaicenie, z drugiej jednak zatracenie mySU przewodniej. Sc\dzimy, :ie 
relacje stanowiqce bogaty material ilustracyjny winny byC umieszczone na koii.cu 
pracy w postaci aneksu. 

Praca W. Czarneckiego i Z. Zonika Walczqcy ob6z Buchenwald nie zasluguje 
w pelni na miano monografii historycznej, nosi ona raczej charakter reportai:u 
historycznego. Niemniej jednak godna jest uwagi jedna z pozycji rozszerzajijcych 
naszc\ wiedze o hitlerowskich obozach koncentracyjnych. 

Renata Boguslawska-Swiebocka 

Lechoslaw Cebo 

T. M u s  i o l, DACHAU 1933-1945, Katowice 1968, s. 498. 

Ob6z koncentracyjny w Dachau doczekal si� opracowania monograficznego, kt6-
rego autorem jest historyk, a zarazem byly wieziei:t obozu. Fakt osobistego zaanga-

ni6w z O.Swiecimia, gdy - jak wynika z !ist transportowych znajduja,cych si� 
w Paii.stwowym Muzeum w 0Swiecimiu - transport ten wyslany zostal dopiero 
12 III 1943 r. Do Buchenwaldu wiec przybyl dopiero w kilka dni p6Zniej. 

2 Transportlisten von KL Auschwitz nach KL Buchenwald, Archiwum Paflstwo
wego Muzeum w OSwiecimiu, sygn. D-Bu-3/1/1-5-Frauen oraz sygn. D-Bu-3/1/1-8-
Männer. 
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Zowania ma zar6wno dodatnie, jak i ujemne strony. Zresz.tq T. Musiol zdawal sobie 
z tego spraw«:, czemu dal wyraz piszqc we wstc:pie: ,,Nielatwo jest bylemu wic:Z
niowi opisaC bezstronnie dzieje i Zycie obozu, w kt6rym spc:dzil pic:C lat swojego 
Zycia. Jednak:Ze osobistej znajomo.Sci i wyczucia tych szczeg61nych spraw nie 
zastqpi studiowanie dokument6w ani relacji Swiadk6w. Zreszt,:\ autor staral sie: 
zachowaC maksimum bezstronnoSci, wyjSC poza krqg emocjonalnych stan6w, wczuC 
sie: niejako w rzeczywistoSC obozow<:\'' (s. 25). Praca T. Musiola jest - moim zda
niem - dobrym przykladem opracowania dziej6w jednego obozu. Posiada bardzo 
przejrzysty uklad, pozwalajqcy nawet czytelnikowi nie obznajmionemu z proble
matykq obozowq z latwoSciq SledziC tok rozumowania Autora. Odznacza sie solid
nym warsztatem historycznym, a przy tym - jak na zdekompletowany material -
jest wszechstronnie udokumentowana ir6dlami archiwalnymi. W aneksach Autor 
przedstawia szereg fotokopii dokument6w dotyczqcych w zasadzie wszystkich oma
wianych zagadnieii. Ze zrozumialych wzgled6w stosunkowo najmniej ir6del pisa
nych wykorzystaC m6gl przy opisie obozowego ruchu oporu. 

Dobrze sie stalo, i:e wlaSnie ob6z w Dachau doczekal sie monografii opraco
wanej w spos6b precyzyjny, poniewa.Z tutaj wypracowywano te wszystkie metody 
postepowania z wieiniami, jakie potem SS stosowala w pozostalych obozach. Zna
jomoSC dziej6w Dachau ulatwia zrozumienie proble�6w etyki pozostalych tzw. 
kacet6w. Autor skonstruowal swojq prace w spos6b przejrzysty i konsekwentny. 
Nie ma tu przeskok6w mySlowych, dygresji, wplywajqcych, byC mo.Ze, na pewne 
urozmaicenie stylu i formy opracowania, ale wymagajqcych od czytelnika wiel
kiej dyscypliny w Sledzeniu toku rozumowania Autora. Skomplikowane problemy 
obozowe przedstawione zostaly przy tym w spos6b zrozumialy i wyczerpujqcy. Za
kres i uklad problematyki z powodzeniem mogq byC naSladowane w monograficz
nych opracowaniach innych oboz6w. 

W pierwszym rozdziale Autor opisuje zalo.Zenie obozu, przedstawiajqc je na 
szerokim tle politycznym. Wyr6i:nia cztery okresy istnienia obozu: 1. Od 22 III 1933 
do lutego 1940 r., kiedy ob6z byl miejscem odosobnienia dla Niemc6w i niemieckich 
Zyd6w. Po przylqczeniu Austrii i Czechoslowacji wieziono w nim tak.Ze obywateli, 
tych kraj6w. 2. Od lutego 1940 do wrzeSnia 1942 r. Ob6z w tym czasie zaludniony 
byl wieiniami wszystkich okupowanych przez III Rzesze kraj6w. Pierwszoplano
wym zalo.Zeniem obozu bylo skracanie i:ycia wieini6w przede wszystkim przez 
prace. 3. Od paidziernika 1942 do kwietnia 1945 r., tj. da ewakuacji. Okres ten 
charakteryzowal sie pewnq poprawq bytu wieini6w. Zwüizane to bylo przede 
wszystkim z checiq wykorzystania ich niewolniczej sily roboczej. Zezwolono takze 
w tym czasie na przysylanie do obozu paczek ZywnoSciowych. 4. Ewakuacja i likwi
dacja obozu. 

W rozdziale pierwszym Musiol omawia taki:e role, jakq w Dachau odegral jego 
drugi komendant, Teodor Eicke, p6iniejszy szef inspektoratu oboz6w koncentracyj
nych. Podzial na okresy chronologiczne byl posunieciem szcze.Sliwym. Czytelnik 
mo.Ze bez trudu umieSciC w czasie wystepujqce w pracy zagadnienia, a takze 
uchwyciC pewne zmiany w postepowaniu Niemc6w i ich wplyw na sytuacje wieZ
ni6w. Rozdzial drugi poSwiecony jest om6wieniu systemu kar i szykan. Autorowi 
nie tylko udalo sie wymieniC wszystkie waZniejsze rodzaje kar, ale tak.Ze w prze
konywajqcy spos6b wykazaC, Ze c�.ly system obozowego terroru podporzqdkowany 
byl przede wszystkim fizycznemu i psychicznemu wyniszczeniu wi�ini6w. Z kolei 
Autor zajmuje si� poszczeg6lnymi kategoriami wieini6w. WyjaSnia, jakie grupy 
spoleczne i narodowoSciowe przebywaly w Dachau, jak z nimi post�powano i jak 
oficjalnie dzielono wi�Zni6w. W rozdziale tym T. Musiol pisze tak.Ze o losach 43 
mlodych w6wczas pracownik6w nauki Uniwersytetu Jagiellollskiego przywiezionych 
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do Dachau z Sachsenhausen. W rozdziale traktujqcym o rodzajach Smierci i Smier
telnoSci znajdujemy om6wienie sposob6w eksterminacji ludnoSci pochodzenia Zy
dowskiego, przeciwnik6w politycznych i ludzi nieprzydatnych do pracy. Nast«:pnie 
Autor przeprowadza pr6by ustalenia liczby zamordowanych w Dachau wieini6w. 
DoSC skrupulatnie om6wione zosialy poszczeg6lne rodzaje przeprowadzanych w obo
zie eksperyment6w lekarskich. Musiol wymienia szereg zbrodniczych doSwiadczer't 
na ludziach, omawia sylwetki lekarzy i wskazuje na niklq przydatnoSC dla nauki 
wszelkiej „odkrywczej" ich dzialalnoSci. Rozdzial „Ostatnie dni i oswobodzenie 
obozu" zmusza czytelnika do emocjonalnego zaanga:iowania sie w przebieg wy
darzel'l. w okresie bezpoSrednio poprzedzajqcym oswobodzenie KL Dachau. Autor 
sugestywnie - i tu ju:i nie bez wplywu chyba faktu osobistego prze:iywania opisy
wanych wydarzeii. - przedstawia atmosfere nerwowoSci i nadziei panujqcq wSr6d 

wieini6w, ich wysilki w celu ocalenia obozu przed zagladq i zbrodnicze do samego 
kori.ca poczynania SS. 

Pewne zastrze:ienia nasuwa rozdzial traktujqcy o wykorzystywaniu pracy wi«:i
ni6w. Kiedy Autor zaczyna omawiaC podobozy KL Dachau, jego rola w wielu 
wypadkach ogranicza si«: do wymienienia ich nazw, podania, przy jakich zakla
dach zostaly zalo:ione i ewentualnie ilu przebywalo w nich wi«:ini6w. Jak wiado
mo, wlaSnie podobozy du:iych oboz6w koncentracyjnych odgrywaly wielkq rolt� 
w systemie eksploatacji pracy niewolniczej. Sqdze wiec, iZ problem ten wymagal 
nieco szerszego naSwietlenia. ByC moZe, w wielu wypadkach nie udaloby sie nie 
wiecej ustaliC ponad to, eo podaje Autor, tym bardziej Ze odtwarzanie historii 
podoboz6w napotyka bardzo duze trudnoSci, gdyi. brak jakichkolwiek dokument6w 
pisanych czy Swiadk6w, kt6rych relacje moglyby przynajmniej czeSciowo naSwietliC 
zagadnienie. Zresztq ich konfrontacja bylaby nieslychanie Zmudna. Ponadto Autor 
nie mial moi.liwoSci korzystania z prac przyczynkarskich, traktujqcych o poszcze
g6Inych podobozach. Nie zmienia to jednak faktu, i.e pewne zagadnienia zwiqzane 
z istnieni�m podoboz6w nalei.alo chyba potraktowaC nieco szerzej, tym bardziej i.e 
podobne systemy podoboz6w wystepowaly takZe przy innych kacetach. NaleZalo 
podkreSliC i w tym wypadku role Dachau jako swego rodzaju wzorca. 

Dodatkowy walor poznawczy pracy T. Musiola o Dachau stanowi fakt, Ze po
Swi�cono w niej wiele miejsca Polakom, wiei.niom tego obozu. Wiemy, Ze ju:i od 
pierwszych dni okupacji KL Dachau brany byl pod uwag� jako miejsce zeslania 
dla tysiecy Polak6w, w tym täkZe z terenu woj. katowickiego. Terrorystyczna dzia
lalnoSC grup operacyjnych hitlerowskiej policji bezpieczeri.stwa na -G6rnym Slqsku 
i w Zaglebiu Dqbrowskim we wrzeSniu i pai.dzierniku 1939 r. przejawiala sie m. in. 
w masowych aresztowaniach. Przygotowana jeszcze przed wybuchem II wojny 
Swiatowej specjalna ksi�ga gori.cza - ,.Sonderfahndungsbuch Polen" - przewidywa
la na obszarze Slqska aresztowanie okolo 1300 bylych dzialaczy plebiscytowych, 
weteran6w powstari. Slqskich, wlaScicieli ziemskich itd. Istniejqce wi�zienia nie byly 
w stanie pomieSciC wszystkich zatrzymanych i dlatego zaszla potrzeba utworzenia 
specjalnych oboz6w zbiorczych (Gefangenenlager), w kt6rych umieszczano tzw. 
wi�Zni6w ochronnych (Schutzhöftlinge). Obozy takie powstaly m. in. w Nieborowie 
i SoSOicy pod Gliwicami. Rozwiqzanie administracji wojskowej na okupowanych 
ziemiach polskich doprowadzilo do likwidacji wspomnianych oboz6w, co zmusilo 
wladze policy jne nowo utworzonej rejencji katowickiej do przeniesienia przetrzy
mywanych tarn os6b do jedynie dostepnych wiezieri. sqdowych. W tych warunkach 
przepelnienie w wi�zieniach wzrastalo. Akcje pacyfikacyjne trwaly nadal i przepro
wadzano je na coraz wi�kszq skal�. Doprowadzilo to do wystqpienia wladz sqdowo
·policyjnych do Reichsführera SS Heinricha Himmlera o przeniesienie wieini6w do 
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oboz6w koncentracyjnych 1. Jednym z oboz6w, do kt6rego zsylano wi�Zni6w Polak6w 

od pierwszych miesiE:CY okupacji do kor'l.ca wojny, byl KL Dachau. Pierwszych 16 
Polak6w przywieziono tu 17 IX 1939 r., a 23 tego miesiqca 54 nast�pnych, pocho

dzqcych przewaZnie ze Sl&ska Opolskiego, Nadrenii i Saksonii. Wi�Zniowie ci byli 

dzialaczami o.Swiatowymi i spolecznymi r6Znych organizacji polskiej mniejszoSci 

narodowej w Niemczech, jak Zwic,1zek Polak6w w Niemczech, Zwiqzek Polskich K6l 

Spiewaczych, Zwiqzek Harcerstwa Polskiego, Zwiqzek Polskich Towarzystw Szkol

nych. W chwili wybuchu wojny z ZSRR w Dachau przebywalo okolo 2 tys. Polak6w 

obywateli Rzeszy Niemieckiej. 

Lechoslaw Cebo 

Cz. 0 s t ank o w i c z, ZIEMIA PARUJ/\CA CYKLONEM, 1 wyd., L6di 1967. 

ss. 280 i 2 wyd., L6di 1969, ss. 287. 

Problem oboz6w koncentracyjnych do dnia dzisiejszego budzi Zywe zaintere

sowanie i dyskusje zar6wno wSr6d historyk6w czy prawnik6w, a wi�c profesjo

nalist6w, jak i szerokiej masy czytelnik6w. Swiadczq o tym wydawane raz po raz 

nowe pozycje oraz w:Znawiane naklady poprzednich prac traktujqcych o tym zagad

nieniu, jak r6wnieZ wysoka frekwencja w muzeach martyrologicznych. Nasilenie 

literatury obozowej, przede wszystkim wspomnieniowej, przypadlo na lata 1945-

1947, a jej gl6wm\ podstawc1 w okresie byly osobiste prze:Zycia wi�ini6w, kt6rzy 

da,Zyli do mo:Zliwie dokladnego przekazania prawdy o obozach. Ta przewaga auten

tyzmu sprawila, Ze literatura obozowa ma charakter mniej lub bardziej dokumen
talny. Najbardziej reprezentatywnym gatunkiem literackim dla tej tematyki byl 

i nadal jest pamiE;tnik, zwic1zany zreszt& z powszechnym zainteresowaniem czytelni

k6w t& form&. W miarE: udost�pniania szeregu dokument6w i publikacji rozszerzyla 

siE: baz'a Zf6dlowa, na kt6rej mogli oprzeC si� ludzie pisz&cy o obozie, i to zar6wno 

byli wiE:Zniowie, jak i ci, kt6rzy znali to zagadnienie z relacji innych. Zrodzilo to 

pewne niebezpieczeri.stwo dla autor6w piszqcych z autopsji, Ze zatracq granicE: 

pomi�dzy wlasnymi prze:iyciami a tym, o czym dowiedzieli siE: z opublikowanych 

Zr6del. Typowym tego przykladem moZe byC jedna z ostatnich ksiq:iek Cz. Ostari.

kowicza Ziemia parujqca cyklonem, wydana po raz pierwszy w 1967 r. Wskutek 

szybkiego wyczerpania pierwszego nakladu Wydawnictwo L6dzkie w 1969 r. wydalo 
jq drugi raz, rozszerzajqc o przypisy i kilka dodatkowych podrozdzial6w. 

Cz. Ostari.kowicz, czlonek ruchu oporu w czasie II wojny Swiatowej oraz wiE:

zieil oboz6w w 0Swii;:cimiu-Brzezince, Buchenwaldzie i Belsen, nale:iy do bardziej 

znanych autor6w literatury obozowej. LatwoSC pisania, Zywy, zwiE:zly styl, zwiqzany 

zresztc\ z dzialalno.Sci& dziennikarskq Autora, oraz doSwiadczenia obozowe powodujq, 

Ze jego ksiqZki cieszq sii;: du:iq popularnoSciq. Do najbardziej znanych utwor6w 

naleZq takie pozycje, jak Z kraju grozy1 Czarna z komanda Bayer, Dziwny nor

malny Swiat, BagaZe pelne niepokoju, Straszna g6ra Ettersberg czy wspomniana ju:i 

Ziemia parujqca cyklonem, bi;:dqca w drugiej CZE:Sci rozszerzeniem zamieszczonego 
w „Zeszytach OSwi�cimskich" wspomnienia Isolierstation blok numer ostatni 1• 

KsiqZkE: podzielil Ostafikowicz na trzy cz�Sci. Pierwsza. stosunkowo kr6tka. 

1 A. K o n i e  c z n y, Uwagi o poczqtkach obozu koncentracyjnego 0Swi�cim
Brzezinka. Praca zloZona do druku w wydawnictwie Pa11.stwowego Muzeum 
w 0Swi�cimiu. 

i „Zeszyty 0Swi�cimskie", nr 8, ss. 101. 
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zatytulowana „Pawiak i Szucha", opisuje przesluchanie i pobyt w tych wiE:zieniach, 
zakoii.czony wyslaniem Autora do obozu. DatE: przybycia oznacza Ostailkowicz na 

3 I 1941 r. I tu wystE:puje pierwsza nieScisloSC. Mianowicie na stronie 23 pisze: 

.,W nocy z 4 na 5 stycznia wybiegla nam naprzeciw tablica stacyjna Auschwitz". 

Wynika z tego, Ze data 3 stycznia nie moZe byC dat& przybycia do OSwiE:cimia, 

moi:e byC jedynie dat& opuszczenia Pawiaka. Z dokument6w wynika, Ze transport 

warszawski, kt6rym przybyl Ostailkowicz, byl zarejestrowany 7 I 1941 r. i wtedy 

Autor otrzymal numer 8232 2• Druga CZE:SC ksi&Zki, zatytulowana „Konzentrations

lager Auschwitz", poSwiE:cona jest pobytowi w obozie macierzystym, trwajqcemu 

do 13 III 1942 r. Przez ten okres Ostailkowicz po przejSciu kwarantanny pracowal 

przy regulacji Soly, na terenie Buna-Werke, w komandzie dachdeker6w, Smieciarzy 

i wreszcie jako pfleger w obozowym szpitalu. JednoczeSnie bral aktywny udzial 
w organizowanym ruchu oporu, i to zar6wno w zakresie udzielania pomocy wsp61-

WiE:iniom, jak i w przeprowadzaniu szeregu akcji kulturalnych, jak prelekcje i r6Z

nego rodzaju wystE;PY artystyczne, w kt6rych uczestniczyli m. in. Jaracz i Schiller. 

W marcu 1942 r. zostal Ostailkowicz przeniesiony do Brzezinki i roczny pobyt za 
drutami tego obozu opisany jest w trzeciej czE;Sci, zatytulowanej „Birkenau". Autor 

przebywal w Brzezince w najtrudniejszym okresie rozbudowy i bezprawia wyni
kajqcego z tego, Ze prawie wszystkie stanowiska funkcyjne zajmowali w6wczas 

przestE:PCY kryminalni. Z Izolierstation przeszedl Ostari.kowicz do komanda oczy

szczajqcego stawy rybne w HarmE:Zach, nastE;pnie do komanda kartoflarzy i wresz

cie tragarzy ZywnoSci, wlqczajqc si� niemal od samego poczqtku do najbardziej 

aktywnej grupy wiE:ini6w organizujqcej ruch oporu. 13 III 1943 r. zostal on wy

wieziony z Brzezinki do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. 

Dokladniejsze streszczenie, czy teZ pr6ba wylowienia zasadniczych problem6w 

przewijajqcych sii: przez tE: ksiqZkE: nie jest moZliwa ani zresztq celowa. Na 

bli_sko 300 stronach Ostal1kowicz piszqc kr6tkie czasem nawet p6lstronicowe 

podrozdzialy przedstawil niezliczom\ iloSC wa:.i:nych i mniej waZnych wydarzeil, 

bardzo szybko nawarstwiajqcych si� na siebie. Z tego kr6tkiego streszczenia wynika, 

Ze Autor przebywajqc w tylu komandach i b�d&c czlonkiem ruchu oporu byl Swiad

kiem lub uczestniczyl w wielu wydarzeniach i opisywanie tylko wlasnych prze:.i:yC 

i obserwacji wystarczyloby na napisanie interesujqcego pamiE:tnika. Wedlug okre

Slenia samego Autora Ziemia parujqca cyklonem jest pamiE:tnikiem Swiadka wyda

rzeil. Piszqc to Autor zakreSlil granice, poza kt6re nie powinien by wychodziC bez 

nara:.i:ania si� na zarzut niekonsekwencji, pami�tnik jest przecieZ przede wszystkim 
opisem wlasnych przeZyC i wra:.i:eri.. Natomiast Ostari.kowicz opisujqc wydarzenia 

rozgrywaj&ce siE: w KL Auschwit� wykracza poza cezurE: czasu zakreSlonq przez 
niego samego, dol&czajqc opisy fakt6w, kt6rych Swiadkiem ju:.i: nie m6gl byC, o kt6-

rych m6gl dowiedzieC si� albo z relacji innych wiE;ini6w, albo z opublikowanych 
prac. I tak np. na s. 266 (II wydanie) Ostari.kowicz omawiajqc dobrze znany fakt 

zabicia SS-Oberscharführera Schillingera przez jednq z nowo przybylych kobiet 

pisze: ,,Nadchodzil sobotni wiecz6r. PamiE:tam dokladnie, Ze sobotni. .. Schillinger 

wszedl do Kartoflarni. Krzyknqlem ostrzegawczo Achtung". A przecie:.i: SmierC 

Schillingera nastqpila 23 X 1943 r., a wii:c 7 miesi�cy po wyjeidzie Autora z Brze

zinki do Buchenwaldu 3. W podobny spos6b przekracza Autor ramy czasu nakre
Slone przez siebie samego na s. 233, gdzie przedstawiony jest opis selekcji wSr6d 

2 Numerowa lista transport6w przybylych do KL Auschwitz, Archiwum Pail
stwowego Muzeum w 0Swi�cimiu. 

a D. c z e c h, Kalendarz wydarze1i w obozie koncentracyjnym O§wie-cim� 
Brzezinka (Zeszyty OSwiE:cimskie, nr 4, s. 143). 
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komanda kartoflarzy oraz udzial OstaD.kowicza w ratowaniu zagroZonych wiE;Zni6w. 

Selekcja ta - jak pisze Autor - miala miejsce 26 XI 1943 r., a wii:c znowu kilka 
miesii:cy po odjeidzie z Brzezinki do Buchenwaldu. Tego rodzaju uzupelnieii. oraz 
niekonsekwencji wyst�puje w omawianej pozycji niestety o wiele wii:cej. Zasadni
czym zatem zarzutem, jaki mo:ina postawiC Autorowi, jest fakt, ii: wbrew swoim 
wlasnym zaloi.eniom, Ze pisze pamii:tnik Swiadka wydarzeii, wykracza poza swoje 

kompetencje, dolqczajqc do niego opisy zdarzetl, kt6rych nie m6gl widzieC. 
Drugi powaZny mankament, jaki zauwaZa sii: przy lekturze omawianej ksic1Zki, 

to szereg blt::d6w faktograficznych przy opisywaniu wydarzell, w kt6rych Autor albo 
uczestniczyl, albo kt6rych byl Swiadkiem. W normalnym pamh;tniku pisanym dwa
dzieScia lat po wojnie tego rodzaju blE:dY bylyby dopuszczalne i mo±na by je 
wytlumaczyC. Ale znowu sam Autor stwierdza: ,,w ciqgu wielu lat uzgadnialem 
moje doSwiadczenia lagrowe, weryfikowalem daty i fakty". Tego rodzaju oSwiad
czenie zobowiqzuje do podawania fakt6w i dat sprawdzonych. Tymczasem anali
zujqc ksiq±kE; Ostafikowicza strona po stronie napotyka siE; szereg blE:d6w i nie
ScisloSci. Opisujqc na s. 36 pierwszq trzydziestkE: kryminalnych wiE;ini6w przy
bylych do OSwiE;cimia w maju 1940 r. zalicza do niej swego blokowego Aloisa 
Stahlera i Krankenmanna, kt6rzy przyjechali do obozu w sierpniu 1940 r.4 Relacjo
nujqc na s. 74 sposoby tracenia wiE:ini6w, jako datE: pierwszego "genickschussu" 
podaje 11 XI 1942 r., a wiE:c o rok p6iniejszq od rzeczywistej s. Na kolejnych 
s. 107 i 108 piszqc o Bloku Smierci stwierdza: ,,Blok nr 11 {p6iniejszy 13)", 

gdy w rzeczywistoSci bylo odwrotnie. Wbrew stwierdzeniu, Ze daty sq zweryfiko
wane z dokumentami znajdujqcymi si� w Archiwum Par'lstwowego Muzeum w 
OSwiE:cimiu, jako dzieil pierwszego pr6bnego gazowania Ostaiikowicz przyjql 
4 IX 1941 r., a nie 3 wrzeSnia, jak to zostalo ostatecznie ustalone 6. Podobne nie
Scislo.Sci wyst�pujq r6wnie± w partiach ksiqZki omawiajqcych ruch oporu. Odtwa
rzajqc sklad organizacji na terenie Brzezinki, na jej czele od 28 I 1943 r. umieScil 

plka Jana Karcza, kt6ry zostal przeciei: 25 I 1943 r. rozstrzelany w grupie 51 wiE:i
ni6w podejrzanych o nielegalnq dzialalnoSC skierowami przeciw SS. Przedstawiajqc 
pi�km\ sylwetk� polskiego porucznika Paulone Lisowskiego, jako dat� jego Smierci 
podaje marzec 1943 r., gdy natomiast zostal on rozstrzelany z Gilewiczem i Dziamq 

11 X 1943 r., a wi�c prawie p61 roku p6Zniej 7• 
Tego rodzaju pomylek jest o wiele wi�cej, lecz wymienienie ich wszystkich 

mijaloby siE; z celem. WytlumaczyC je mo±na jedynie tym, Ze Autor zbytnio zaufal 
swej pami�ci i popelnil je bezwiednie. Trudniejsze natomiast do wytlumaczenia 
sq bl�dy popelnione w tych partiach ksü1Zki, w kt6rych Ostar'lkowicz powoluje si� 
na naukowe opracowania. Omawiajqc zagladE: kobiet stwierdza: ,,We wrzeSniu 
i pafdzierniku 1942 wyselekcjonowano i zagazowano w bunk:rach przeszlo 2800 

kobiet, o czym dziS wiemy z zeznall. dr Johana Kremmera i z innych danych 
zebranych w Zeszytach 0Swi�cimskich (np. t. III, str. 108 i inne)". W rzeczywistoSci 
wymieniona przez Autora liczba kobiet zginela w ciqgu 3 dni paidziernika, a selek
cja i zagazowanie w cicigu 2 miesi�cy wynosilo 6612 kobiet 8. Wymienione zarzuty 
powodujq, Ze badacze zajmujqcy siE; tym okresem historii chcqc skorzystaC z pa
mi�tnika Ostailkowicza muszq dokonaC wielu weryfikacji. Ze wzgl�du jednak na 
dobrze oddany klimat obozu, praca Ostailkowicza jest cennq i interesujqcq pozycjq. 

" Numerowa lista transport6w ... 
5 C z e c h, op. cit., nr 2, s. 105. 
6 TamZe, s. 101. 
7 Ksil;ga Bunkra (Zeszyty OSwiE;cimskie, nr 1). 
a C z e c h, op. cit., nr 3, s. 108 i in. 
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Autor doskonale przedstawil atmosfert:; niem,tannego zagroZenia i walke: o zacho
wanie czlowieczeri.stwa. Dodatkowe zalety ksiqZki to Zywy styl, zarysowane z dui:ym 
dramatyzmem sceny oraz dajqce sie: wyrainie odczuC osobiste zaangaZowanie Autora. 

Teresa Ceglowska 

A. Szefer, MIEJSCA STRACEN LUDNOSCI CYWILNEJ WOJEW0DZTWA 

KATOWICKIEGO 1939-1945, Katowice, ss. 224. 

Slqsk - jak wiadomo - odegraC mial szczeg6lnq rolc: w hitlerowskich planach 
wojennych. JuZ w okresie poprzedzajqcym wybuch II wojny Swiatowej Hitler przy
wiqzywal duZq wage: do dzialalnoSci grupy mniejszoSciowej na Slqsku, kt6ra w od
powiednim momencie spelniaC miala roh: Piqtej Kolumny. Powstawaly tu niele
galne organizacje hitlerowskie, dqi:qce do przylqczenia G6rnego Slqska do Rzeszy. 
Zadania tych organizacji polegaly na przeprowadzeniu akcji dywersyjnej, a w chwili 
wkroczenia wojsk niemieckich na zabezpieczeniu obiekt6w przemyslowych, dr6g 
i most6w. Dostarczaly one takZe material6w do specjalnej ksit:;gi gori.czej „Sonder
fahndungsbuch Polen". Osoby, kt6rych nazwiska znalazly si� w tej ksic:dze, mialy 
byC aresztowane i zlikwidowane. RzecZq znamiennq jest, Ze 11Fahndungsbuch Polen" 
obejmowalo niemal wszystkich znanych dzialaczy z okresu plebiscytu i powstati 
Slqskich. Walka zbrojna na Slqsku rozpoczt:;la sie: o wiele wczeSniej, zanim pott:;ga 
hitlerowska run�la na Polsk�. a po klc:sce wrzeSniowej, juZ w okresie okupacji, stala 
sie: wyjqtkowo trudna, co slusznie podkreSlal P. Dubiel: ,,JeSli chodzi o Slqsk, to 
te akty patriotyzmu trzeba specjalnie mocno podkreSliC. Nie sq to sprawy, kt6re 
dzis naleZq juZ tylko do historii. Polska ciqgle jeszcze za malo wie o gorqcym pa
triotyzmie ludno.Sci Slqskiej, wykazywanym w powstaniach Slqskich i we wrze.Sniu 
1939, tak samo jak malo wie o ofiarnej walce o wyzwolenie narodowe i spoleczne 
polskiej ludnoSci rodzimej na Ziemiach Odzyskanych" 1, 

Obrona Slqska we wrzeSniu 1939 r. byla obok walczqcej Warszawy zjawiskiem 
nie notowanym w Zadnej innej czc:Sci Polski. Walka ludnoSci Slqskiej zaskoczyla 
i samych napastnik6w, kt6rzy nie spodziewali sie:, Ze ziemia, kt6rq uwaZali za nie
mieckq, bt::dzie tak zaciekle i z takim poSwic:ceniem broniC swego bytu narodowego. 
Stqd potworny terror, jaki hitlerowcy zastosowali w stosunku do ludnoSci polskiej 
na Slqsku od pierwszych dni swego panowania. ,,Oblicza sii:, Ze na terenie G6rnego 
Slqska we wrzeSniu i paidzierniku 1939 roku hitlerowcy dokonali eo najmniej 58 
egzekucji, w kt6rych ponioslo SmierC okolo 1500 os6b" 2• Rozstrzeliwanie, wieszanie, 
Scinanie toporem, dlugoletnie wi1:;zienie, zeslanie do oboz6w - oto kary, za pomocq 
kt6rych usilowano udowodniC niemieckie pochodzenie Slqska. Nie ma w omawianym 
wojew6dztwie miejscowoSci nie uSwic:conej krwiq pomordowanych. Pomimo ofiar 
i terroru ludnoSC Slqska nie poddala si1:;. Swq ofiarnq i bezkompromisowq walke: 
o wyzwolenie naroäowe prowadzila do kor'lca wojny i o tym naleZy przede wszyst
kim pamiE:taC biorqc do rc:ki recenzowanq praci:. Jej zawartoSC wybiega poza ramy 
nakreSlone tytulem. Autor obok miejsc stracer'l i mi:czefistwa ludnoSci cywilnej 
wojew6dztwa katowickiego wymienia takZe miejscowoSci, kt6re byly widowniq walk 
Zolnierzy polskich z najeidZcq hitlerowskim znaczonych ofiarami poleglych. W pracy 
znajdziemy r6wnieZ informacje o zbrodniczej dzialalnoSci hitlerowc6w wobec oby-

1 P. D u  b i e 1, Wrzesierl. 1939 na Slqsku, Katowice 1960, s. 212. 
l A. S z e f e r, SZqski wrzesierl. 1939, Katowice 1970, s. 58. 
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wateli innych narodowo.Sci. Poszerzenie publikacji o wymienione fakty bylo rzeczc1 

sluszmi, trudno bowiem nie wspomnieC o tych wszystkich, kt6rzy w imiE; wsp61nej 
walki o wyzwolenie spod jarzma faszyzmu zginf;li na ziemi Slqskiej. 

Czf;SC tekstowa sklada siE; z dwu dzial6w. Pierwszy zawiera wykaz ponad 560 

miejsc stracen, znajduj<=}cych Sili w granicach obecnego wojew6dztwa katowickiego, 

drugi informuje o ponad 370 miejscach upamiE;tnionych pomnikami czy tablicami 
i moZe pelniC rol� przewodnika po szlakach walk i m�czeflstwa. CaloSC uzupelnia 

mapka podajqca orientacyjnie lokalizacj� miejscowo.Sci, w kt6rych mialy miejsca 

egzekucje b&di znajdowaly si� r6Zne obozy hitlerowskie. 

Wedlug konstrukcji zastosowanej przez Autora czt:;SC druga powinna byC zatem 

powt6rzeniem w pewnym stopniu tych fakt6w zawartych w „wykazie miejsc stra
cer'i i meczellstwa", kt6re zostaly trwale upamietnione takim czy innym symbolem 

pamieci. Czesto jednak jest inaczej. Np. pod haslem Rybnik w dziale pierwszym 

figuruje jedynie wzmianka o rozstrzelaniu przez 8S-man6w 292 wit:;ini6w z obozu 

koncentracyjnego w O.Swit:;cimiu niezdolnych do odbywania dalszego marszu ewa� 

kuacyjnego. Gdyby czytelnik poprzestal na informacji pierwszej czt:;Sci publikacji, 

odni6slby wraZenie, i:e w Rybniku poza wymienionym miejscem mt:;czellstwa nie 

ma Zadnych innych. Tymczasem w dziale drugim wymienia Autor 6 miejsc upa

mietnionych, znajdujqcych sie na tetenie tego miasta. Wydaje sit:;, Ze dla przejrzy

sto.Sci ukladu ksiqZki nie powinno byC tego rodzaju przesunieC. Innc1 sprawq pozo

staje uSciSlenie danych odnoszc1cych sie do liczby wieini6w rozstrzelanych w Ryb

niku przez konw6j SS-mallski. Wymieniona w cze.Sci pierwszej na s. 111 liczba 292 
nie pokrywa sie z liczbq 385 ofiar widniejqcq na pomniku upamietniajijcym to 

tragiczne wydarzenie (s. 197). Pomijajqc trudno.Sci, jakie napotyka badacz nie dys

ponujqcy z przyczyn natury obiektywnej pelnym materialem dowodowym, moi:na 

jednak: bylo skomentowaC ten fakt w kilku slowach. 

Zachodzi tu taki:e kwestia dodatkowych informacji o miejscach stracell, kt6-

rych moglyby jeszcze udzieliC Okregowe Zarzqdy ZBoWiD. Wiele fakt6w zwiqza

nych z trasq ewakuacyjnq wit:;Zni6w KL Auschwitz moi:na by uSci.SliC na podstawie 

danych, kt6rymi dysponuje Archiwum Pa11.stwowego Muzeum w O.Swiecimiu. Nie

zalei:nie od tego znacznq ilo.SC cennych informacji dotyczttcych powiatu rybnickiego 

zawiera wydana tarn w 1966 r. specjalna broszura 3, Konfrontacja fakt6w pozwolila 

ustaliC, Ze w granicach powiatu rybnickiego znajduje sie znacznie wiecej miejsc 

upamietnionych i miejsc meczel'lstwa od tych, kt6re wymienia omawiana publi

kacja. Jako przyklad moie posluZyC pominit:;cie miejscowo.Sci Lysk.i, kt6ra w dniu 

17 I 1945 r. byla widowniq zbrodni SS na 27 wieiniach obozu koncentracyjnego 
w OSwiecimiu niezdolnych do odbywania dalszego marszu ewakuacyjnego. Na 

miejscowym cmentarzu ku czci jednej z ofiar obozu stoi teZ pomnik, na kt6rym 

widnieje napis: ,,Anna Radzioch zmarla na wygnaniu dnia 11. 6. 1943 r. wysiedlona 

z ziemi ojczystej osierocajqc 6-ro malych dzieci". R6w przy szosie przed Domem 

Starc6w w Lyskach jest miejscem, gdzie SS-:mani rozstrzelali kilk.unastu wi�ini6w 

oSwiecimskich. 
ZalowaC takZe nalei:y, Ze tego rodzaju kompendium pozbawione jest indeksu 

nazwisk i miejscowoSci, eo w znacznym stopniu utrudnia poruszanie sie w ma

teriale. Odszukanie jakiegokolwiek nazwiska zmusza czytelnika do wnikliwego 
przewertowania publikacji systemem ,,kartka za kartkq". Podobnie przedstawia si� 

sprawa w wypadku pr6by odszukania mniej znanych miejscowo.Sci. Wprowadzony 

3 Miejsce u§wi�cone m�czeiiskq krwiq Polak6w. Powiat Rybnik, Wystawa prac 
malarskich dr J. Siejny poSwiecona dla upami�tnienia XXVII rocznicy tragicznego 
wrze.Snia 1939 r. 
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przez Auto:r:a system alfabetycznej kolejno.Sci powiat6w i miejscowo.Sci wchodzqcych 

w ich sklad nie jest zbyt przejrzysty wobec braku dokladnego spisu tre.Sci. 

Sq to oczywi.Scie drobne usterki, kt6re bynajmniej nie przesqdzajq o warto.Sci 

tej cennej pozycji. Najistotniejszq jej zaletq jest to, Ze posiada ona nieprzemijajqcq 

wartoSC dokumentu potrzebnego nie tylko ze wzglE;d6w naukowych, ale i politycz

nych. Dobrze siE; stalo, Ze wydany staraniem Rady Ochrony Pomnik6w Walk 

i ME;czeJlstwa og6lnopolski Przewodnik po upamif:tnionych miejscach walk i mt:

czetistwa, lata wojny 1939-i945 zachE;cil do podobnych prac takZe i w skali regio

nalnej. 

Krystyna Kaps 

M. 0 r z e c h o w s k i, ODRA-NYSA LUZYCKA-BALTYK W POLSKIEJ MY

SLI POLITYCZNEJ OKRESU DRUG!EJ WOJNY SW!ATOWEJ, Wroc!aw-Warsza

wa-Krak6w 1969, ss. 312. 

Praca M. Orzechowskiego ukazala siE: drukiem przed rokiem. Spotkala siE: 

z przychylnq opiniq recenzent6w w prasie codziennej i spoleczno-kulturalnej oraz 

w czasopismach historycznych. Zwracano uwagE: na znaczenie i aktualnoSC tema

tyki, podkre.Slano trafnoSC ujE:cia, walory poznawcze ksiqZki, rzetelnoSC badawcz&, 

Autora. WyraZano zdziwienie, kt6rego trudno nie podzielaC, Ze ksiqZka poSwiE:cona 

tak istotnym problemom zostala wydana w mikroskopijnym, bo liczqcym zaledwie 

tysiqc egzemplarzy, nakladzie. 

PodjE;cie przez M. Orzechowskiego problematyki terytorialnego ksztaltu Polski 

w historii polskiej rny.Sli politycznej lat wojny i okupacji oraz w czasie decydujq

cych rozstrzygniE;C sprawy granic bylo Swiadomym wyborem, podyktowanym po

trzebq wnikliwego zbadania tej kwestii, zajmujqcej eksponowane i WE;Zlowe miejsce 

w dziejach najnowszych narodu i pal1stwa. Dotychczasowe zainteresowania i prace 

Autora predestynowaly go do logicznej kontynuacji badar'i. nad historiq polskiej 

mySli politycznej w tym zakresie. Bogactwo zebranego materialu, spos6b jego uj�cia 

i interpretacji wskazujq, Ze zagadnienie granic w polskiej my.Sli politycznej w po

wiqzaniu z szeroko pojE;tq problematykq Zycia spolecznego i politycznego ziem 

zachodnich i p6lnocnych jest przedmiotem wieloletnich studiOw i zainteresowall 

M. Orzechowskiego, ktOre bynajmniej nie zamykajq sii:; okresem lat wojny i oku

pacji, lecz siE;gajq do :ir6del i genezy glownych prqd6w politycznych oraz z r6w

nym skupieniem Sledzq ich rozw6j po zespoleniu tych ziem z Polsk&. 

Sprawa naszych granic, ziem zachodnich i p61nocnych od dawna jest przed

miotem powszechnego zainteresowania historyk6w, socjolog6w, ekonomist6w, spe

cjalist6w prawa mi�dzynarodowego. Nie w tym dziwnego. Powr6t Polski nad OdrE;, 

Nys«: LuZyckq i Baltyk byl i pozostaje przelomem w historii naszego narodu 

i pail.stwa, tym bardziej donioslym, Ze integralnie zwiqzanym z rewolucjq spo

lecznq, ustanowieniem wladzy klasy robotniczej i mas ludowych, rozwojem kraju 

w kierunku socjalizmu. Nowy ksztalt Polski, ustalony w wyniku zwyciE;stwa nad 

Niemcami hitlerowskimi, jest zarazem jednym z najwaZniejszych wydarzer'i. w hi

storii kontynentu europejskiego. Lapidarny skr6t „granica pokoju" zawiera kwint

esencjE; skutk6w politycznych, kt6re spowodowal fakt wbicia bialo-czerwonych slu

p6w na prawym brzegu Odry i Nysy LuZyckiej. ToteZ :ir6dla, geneza, dzieje 

i dalekosi«:Zne skutki tej najbardziej istotnej zmiany w obliczu terytorialnym po

wojennej Europy byly, s& i bE;dq przedmiotem zainteresowania nie tylko w naszym 

kraju, ale i poza jego granicami. 
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Praca M. Orzechowskiego interesuje nas przede wszystkim w aspekcie wyjaS
nienia wewnr:trznych ir6del tego przelomu. Wsp6lczesne spoleczeilstwo polskie, ze
spolone jak nigdy przedtem w swej wielowiekowej historii, w trosce o SWcl teraZ

niejszoSC i przyszloSC powinno ze szczeg61m\ pieczolowitoScicl i rzeteln0Scic1 odnosiC 
si� do nauk i doSwiadczeii. historii. Naukowe, marksistowsko-leninowskie badanie 

jego dziej6w, zwlaszcza najnowszych, powinno staC si� trwalq podstawq rozwoju 
spolecznej SwiadomoSci historiograficznej, a zatem i politycznej, nadajqc jej ksztalt 
rozumny, zgodny z prawdc\ obiektywnq. Zbadanie i zrozumienie ir6del naszej 
terainiejszoSci jest bowiem nieodzownym warunkiem Swiadomego dzialania calego 
spoleczeii.stwa i kaZdej jednostki, dzialania zgodnego z obiektywnymi prawami 
rozwoju, stymulujc1cego post�p spoleczny. 

JeSli z tego, najbardziej uniwersalnego, punktu widzenia spojrzymy na prac� 
M. Orzechowskiego - to z latwoSciq dostrZeZemy, Ze problemy przez niego pod
j«:te majq zasadnicze znaczenie dla ksztaltowania naszego, polskiego poglqdu na 
genez«: powrotu Polski na zach6d, dla wyjaSnienia, jakie sily sprawcze umoZliwily 
spelnienie naszych postulat6w granicznych i nadaly paii.stwu ludowemu jego wsp61-
czesny ksztalt. Obracajqc siE: w krE:gu historii mySli politycznej, M. Orzechowski 
si«:ga do jej uwarunkowaii. klasowych, obiektywnych powiqzaii. zewn�trznych i we
wn�trznych, wiqZe - tarn gdzie to jest niezb«:dne - z tendencjami i zjawiskami 
wyst�pujqcymi w koncepcjach politycznych wielkich mocarstw, opinii publicznej 
ZSRR, Wielkiej Brytanii czy Stan6w Zjednoczonych. Sprawne poslugiwanie si� 
metodq analizy historycznej, mocno osadzonej w konkretach i czasie, daje nam 
w rezultacie daleki od statycznoSci i pozbawiony uproszczeii. obraz rozwoju po
glqd6w i stanowisk r6Znych, klasowo odmiennych i przeciwstawnych sobie progra
m6w i postaw politycznych w kwestii granic przyszlej niepodleglej Polski. M. Orze
chowski z calq konsekwencjq kreSli gl6wml lini� podzialu miE:dzy prawicq i lewicq, 
obozem burZuazji i tych sil, kt6re poprzez mySl programowq Polskiej Partii Ro
botniczej reprezentowaly marksistowskie koncepcje klasy robotniczej. Wyznacze
nie - w nawale deklaracji, publicystyki, program6w CZE:sto szokujqcych roz
machem wizji terytorialnych - tej gl6wnej linii podzialu jest nader waZnym 
walorem monografii. Argumentacja M. Orzechowskiego, rzeczowa, oparta na rzetel
nej analizie fakt6w, wskazuje dowodnie na zasadnicze r6Znice w koncepcjach pra
wicy i lewicy zachodzqce w zakresie ich motywacji, konkretnej treSci politycznej 
i klasowej oraz dr6g, sposob6w dzialania zmierzajqcego ku rozwiqzaniu tak kardy
nalnego dla narodu i paii.stwa dylematu granic. 

Gran, tak. ostro - wbi;ew pozorom - rozgraniczajqca przeciwstawne kon
cepcje, nie spycha ba'dacza na manowce schematyzmu przy ustalaniu geografii 
politycznej interesujqcej go problematyki. Marksistowska, klasowa analiza progra
m6w - gl6wne zaloZenie metodologiczne procesu badawczego - nie przeszkadza, 
lecz pomaga wlaSciwej systematyzacji i ocenie poszczeg6lnych koncepcji, ujawnie
niu nieraz bardzo zloZonych ich przyczyn i ir6del. Za pomocq wnikliwej i dro
biazgowej analizy M. Orzechowski przeprowadza swoistq sekcjE: koncepcji teryto
rialnych r6Znych ugupowaii. i instytucji - i tych najbardziej wplywowych, i tych 
niemal doslownie mieszczqcych sit:; na jednej kanapie - wydobywajqc spod po
krywy deklaracji rzeczywiste ich tre.Sci oraz ich uwarunkowania. Stosuje przy tym 
kryteria, kt6re pozwalajq oceniC wlaSciwq przydatnoSC program6w i koncepcji, ich 
noSnoSC spolecznq, odnaleiC zasadnicze i mniej istotne r6Znice oraz punkty zbieZne. 
Trafnie Autor wskazuje na wsp61ny mianownik, kt6ry lqczyl programy terytorialne 
pochodzqce z jednorodnych klasowo i politycznie Srodowisk, mimo Ze wystE:powaly 
w nich nieraz bardzo istotne r6Znice. Zarazem w powodzi program6w, stanowisk 
i poglqd6w Autor ze szczeg6lnq pieczolowitoSciq i uwagq wydobywa te elementy, 
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kt6re nie dzielity, ale lqczyly w jeden postE:powy i demokratyczny nurt polskq mySl 

politycznq oraz mogly siE: staC i staly sii:: ogniwem zespalajqcym r6Zne Srodowiska 

spoleczno-polityczne z lewicq rewolucyjnq, byly drogq do uznania jej racji, rea

lizmu programu i skutecznoSci dzialania. 

Osiq, wok6l kt6rej koncentruje si� ksiqZka M. Orzechowskiego, sq programy 

terytorialne. Jakie byly konkretne koncepcje granic Polski odrodzonej, z jakimi 

wystepowano postulatami, czym byly one uzasadnione, jakie byly Zr6dla poszcze

g6lnych stanowisk w tej sprawie - oto krqg zagadniell pasjonujqcych Autora. 

M. Orzechowski slusznie podkreSla, Ze w latach wojny zaistniala obiektywna, 

niejako globalna zgodnoSC spoleczeii.stwa w kwestii koniecznoSci wyr6wnania ra

chunku krzywd i strat, wykorzystania szansy dziejowej, zagwarantowania wyzwo

lonej Polsee jej niepodleglego bytu, korzystnych warunk6w rozwoju i trwalego 

bezpieczellstwa. D4Zenie do powrotu Polski na ziemie zachodnie stalo sii:: po

wszechne. Ta zgodnoSC byla obiektywm\ podstawc;1 osiqgnit::cia jednoSci narodu w tej 

zasadniczej dla jego niepodleglego bytu kwestii. Sprawa polegala na tym, czy 

jednoSC ma sie spelniC pod przewodnictwem politycznym burZuazji, prawicy, czy 

teZ u jej podstaw bed<1. zaloZone racje, program spoleczno-polityczny lewicy - Pol

skiej Partii Robotniczej. Od wyboru miedzy tymi alternatywami zaleZala w istocie 

przyszloSC paii.stwa polskiego. Program terytorialny, jak slusznie wskazuje M. Orze

chowski, byl funkcjonalnie zwi<1.zany, wkomponowany w c a  I o k  s z t a l t  progra

mu spoleczno-politycznego kaZdego z tych dw6ch przeciwstawnych oboz6w. Dyle

mat: wsch6d czy zach6d, dla burZuazyjnej mySli politycznej byl dylematem nie do 

rozwiqzania, wymagal bowiem konsekwentnego zerwania z politykq wschodniq, 

teorü\ ,,dw6ch wrog6w" i calym bagaZem plynqcych z tego ir6dla koncepcji po

litycznych. Ziemie zachodnie w strategii politycznej burZuazji zajmowaly miejsce 

podpor.z&:dkowane jej gl6wnym celom, sprowadzajqcym siE: do utrzymania wladzy 

w Polsee i umocnienia burZuazyjnego paii.stwa polskiego jako zapory antyradziec

kiej i antykomunistycznej. Stqd weryfikacja programu terytorialnego kaZdego ugru

powania dzialajijcego w latach wojny w kraju czy na emigracji zaklada zbadanie 

jego wykladni w stosunku do caloSci problemu granic zachodnich i wschodnich, 

w powiijzaniu z caloksztaltem koncepcji politycznej, jego orientacji. Uporczywe 

trzymanie sii: dogmatu kres6w wschodnich nieublaganie pchalo nie naprz6d, lecz 

wstecz w sensie spolecznym i politycznym, a w kwestii terytorialnej spychalo 

partie i stronnictwa zwiqzane z rzqdem emigracyjnym w Londynie, sam ten rzqd, 

na pozycje rezygnacji i kapitulanctwa, poglE:biaj&c rozdiwiek mii::dzy ich polity

kc\ a obiektywnymi dqZeniami i pragnieniami spoleczeii.stwa. Dia wielu dzialaczy 

ziem zachodnich ten dylemat stawal siE: ir6dlem gl�bokiej rozterki i nieraz osobi

stych tragedii. Jedynie wyzwolenie sii: od obowiqzujqcego w tzw. obozie londyii.

skim dogmatu kwestii wschodniej prowadzilo do zgodnych z interesem narodu 

i paii.stwa rozwiijzaii., a to oznaczaC moglo jedynie zerwanie z prawicq i zbliZe

nie siE: do lewicy, nawiijzanie z niq wsp6lpracy czy teZ przyjE:cie jej racji za 

swoje. 

Mniej miejsca w swej ksi<1.Zce poSwiE:ca M. Orzechowski spoleczno-gospodarczym 

aspektom program6w terytorialnych, chociai; w pelni docenia ich znaczenie, rang� 

i skutki. Tymczasem bardziej szczeg6lowe przeSledzenie i wyraine zaakcentowanie 

zwiqzku koncepcji terytorialnych z programem spoleczno-gospodarczym, jak np. 

w wypadku endecji, pomaga lepiej zrozumieC zasadniczq r6Znici: w motywacji 

postulat6w terytorialnych, kt6ra dzielila prawici: od lewicy. Niedosyt pozostawia 

czi::SC III monografii, w kt6rej M. Orzechowski piSZc\C o r6Znych koncepcjach 

„ksztaltu polskoSci" ogranicza sii: do kilku wybranych zagadnieD. Usprawiedliwia 

Autora w duZej mierze skqpoSC ir6del archiwalnych, kt6re ograniczajq siE: prak-
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tycznie do niepelnej, zachowanej w archiwach krajowych we fragmentach lub 
w postaci poSrednich przekaz6w, dokumentacji wlaSciwych plac6wek rzqdu emigra
cyjnego i jego Delegatury na Kraj. Publicystyka i dokumenty programowe w tej 
materii niewiele daC mog<\, a nawet - jak wskazujij na to pr6by konfrontacji 

z dost�pnymi archiwaliami - nieraz prowadzq do mylqcych wniosk6w. Braki ir6d
lowe, dotkliwe dla badacza, stwarzajq powaZne trudnoSci metodologiczne, tym bar
dziej Ze historyk dziej6w najnowszych wcüli: jeszcze jest zdany wylqcznie na wlasne 
sily. Nie dysponuje on - w przeciwieti.stwie do badaczy epok wczeSniejszych -

ani rozbudowami dostatecznie literaturq przedmiotu, ani nawet zalqZkiem dyscyplin 
pomocniczych. Nawet tak doSwiadczony i wytrawny badacz, jak M. Orzechowski, 
nie unikm\l konsekwencji tego stanu rzeczy. Nie zawsze z dostateczm\ precyzjq 
rozgranicza poglqdy lansowane w pub.licystyce od stanowiska wyrai:onego publicz
nie w postaci programu bqdi deklaracji, czy tei: znajdujqcego wyraz w dokumentach 
wewnE}trznych. Tarn gdzie Autor dysponuje doSC dui:ym materialem por6wnaw
czym, jak w wypadku dzialalnoSci Sekcji Zachodniej Departamentu Informacji 
i Prasy Delegatury, r6i:nice te Sq oczywiste i dajq IPOdstawE} do wielu cennych 
ustalell. W innych wypadkach - zwlaszcza pomniejszych ugrupowa.Ji. - ogranicze
nie analizy jedynie do dostE}pnej publicystyki zmusza Autora do bardziej ostroi:
nego wnioskowania, a czytelnik nie zawsze moi:e uchwyciC te subtelnoSci badaw
cze. Niekiedy jednotypowoSC materialu Zf6dlowego powoduje, i:e stosunkowo nie
wielkie i malo znaczqce w nurcie polskiej mySli politycznej grupy polityczne 
urastajct - z racji zajmowanego miejsca - w kontekScie gl6wnej problematyki 
pracy niemal do r6wnorzE}dnych partner6w podstawowych ugrupowan prawicy czy 
tei: lewicy rewolucyjnej. Mimo zastrzei:ell i wywai:onej ostroi:noSci Autora w ocenie 
takich grup narusza to prawidlowy obraz geografii politycznej lat wojny i okupacji, 
nie znajdujqc pokrycia ani w noSno.Sci spolecznej, ani ,ez w dalszych losach tego 
rodzaju efemeryd, jakiego by programu one nie reprezentowaly. 

Nalei:y z uznaniem pokwitowaC dui:y wysilek badawczy i inwencjt: M. Orze
chowskiego w prze.Sledzeniu procesu ksztaltowania siE} i rozwoju programu tery
torialnego lewicy - pierwszych organizacji komunistycznych, Polskiej Partii Ro
botniczej oraz lewicy demokratycznej, kt6ra w ostatnim etapie wojny wesp61 z PPR 
utworzyla Krajowq RadE} Narodowq i nastE}pnie PKWN. W ujE}ciu Autora znacznie 
rozszerza siE} skala i zasi�g oddzialywania lewicowego programu terytorialnego, 
obejmujqc obok centralnego o.Srodka krajowego i emigracji lewicowej, przede 
wszystkim, ale nie tylko, komunistycznej w ZSRR - taki:e moi:e mniej liczne, ale 
wai:ne z wielu wzglE}d6w, o.Srodki w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych 

i Francji. Borykajqc SiE! z brakiem fr6del i kompetentnych opracowall M. Orze
chowski dorzuca nowq cegielkE: do pr6b odtworzenia procesu ksztaltowania siE} 
poglqd6w lewicy na sprawy pall.stwa, jego ksztaltu i granic, zwracajqc uwag� na 
da.SC wyrainie okre.Slony kierunek atak6w prawicowej, endeckiej prasy podziemnej 
w pierwszej fazie okupacji, przed wybuchem wojny radziecko-niemieckiej i po
wstaniem PPR (s. 108-109). 

Sporo miejsca i uwagi po.SwiE}ca Autor wyprowadzeniu koncepcji terytorialnych 
PPR z og6Inych zaloi:ell. teorii i ideologii marksizmu. Wskazuje na Zr6dlo inspiracji 
marksistowskiej my.Sli politycznej lewicy zawarte w generalnej zasadzie konkretne
go rozpatrywania kwestii narodowej w jej wiE}zi ze sprawi;\ rewolucji i postE}pu 
spolecznego. W tym aspekcie wydaje siE} wai:ne zwr6cenie uwagi na fakt, i:e dosto
sowanie czy raczej zastosowanie przez PPR doktrynalnych zaloi:eil. marksizmu
-leninizmu do analizy rzeczywistoSci polskiej i doSwiadczeil. historycznych narodu 
(s. 283) mialo r6wniei: u podloi:a zasadnicze zmiany, jakie zaszly w latach II woj
ny Swiatowej w calym Swiatowym procesie rewolucyjnym. ZwyciE}stwo hitleryzmu 
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w Niemczech i jego tragiczne nasti:pstwa, antyhitlerowska wojna wyzwolellcza 
narod6w sprawily, Ze w odr6Znieniu od i;>oprzedniego okresu dalszy post�p spo
leczny i proces rewolucyjny w Europie byl zwü1zany z wyzwoleniem narod6w od 
jarzma hitlerowskiego, zwyci�stwem nad Niemcami hitlerowskimi i stworzeniem 
po wojnie systemu zabezpieczajc1cego przed groZbc\ ponownej agresji imperializmu 
niemieckiego. W tej sytuacji interes narodu i parl.stwa polskiego splatal sii: ze 
sprawq rewolucji, stanowil ogniwo kolejnego etapu Swiatowego procesu rewolucyj
nego. Nowatorstwo mySli politycznej PPR polegalo nie tylko na tw6rczym rozwic1-
zaniu wewnE;trznych aspekt6w polskiej rewolucji, wypracowaniu idei polskiej pall
stwowoSci ludowej, ale i na prawidlowej interpretacji tych wlaSnie obiektywnych 
przemian. Rozwic1zania terytorialne, proponowane i urzeczywistniane przez PPR, 
tkwily gli:boko w og6lnym, internacjonalistycznym nurcie procesu rewolucyjnego. 
Przesuni�cie granic pallstwa ludowego nad OdrE;, Nys� LuZyckq i Baltyk odpowia
dalo w r6wnej mierze interesom narodu polskiego, jak i Zwiqzku Radzieckiego 
oraz wszystkich tych par'lstw i narod6w, kt6re padly ofiarc1 agresji hitlerowskiej 
i w kt6rych w wyniku II wojny Swiatowej rozpoczc1l sii: proces rewolucji ludowo
demokratycznej. 

Ostatnia wreszcie refleksja dotyczy dalszego procesu ksztaltowania sii: pro
gramu terytorialnego lewicy, juZ po powstaniu PPR, a zwlaszcza po ostatecznym 
skryst.alizowaniu si� jej generalnej strategii i taktyki w 1943 r. Do szeroko uzasad
nionej argumentacji zaprezentowanej przez M. Orzechowskiego warto dorzuciC, Ze 
obok wzglE;d6w natury politycznej czy ideowej na stppier'l. precyzji programu tery
torialnego lewicy wplywal takZe fakt, iZ w odr6Znieniu od swych przeciwnik6w 
politycznych nie dysponowala ona ani dostatecznym zasobem wyspecjalizowanych 
kadr, ani teZ dostatecznymi Srodkami, aby rozbudowaC i opracowaC we wszystkich 
szczeg6lach postulaty graniczne i projekty rozwüizall administracyjnych, demogra
ficznych, gospodarczych itp., tak jak to uczynil tzw. ob6z londyllski i kola z nim 
zwic1zane. Tym wi�kszy podziw wzbudzajq i tym wiE;kszej nabierajq wartoSci jej 
generalne zaloZenia polityczne i spoleczne zar6wno w aspekcie rozwic1zall granicz
nych i dr6g wiodc1cych ku nim, jak teZ w sensie podstawowych zaloZell planu 
przyswojenia Polsee ziem odzyskanych, nadania im ksztaltu polskoSci i wlqczenia 
ich do Zywego organizmu pa.11stwa i narodu. Zalo.Zenia PPR nie byly formulc1 
zamknii:tc\. 2ycie wnioslo do nich nowe elementy; spowodowalo istotne korekty 
i uzupelnienia, podyktowane tq sytuacjq, w jakiej obejmowaliSmy ziemie zachodnie 
i p6lnocne. Nie zmienily one jednak w niczym tych zasadniczych, fundamentalnych 
zaloZer'l., wypracowanych w mySli politycznej PPR jeszcze w latach wojny i okupa
cji i sprowadzajc1cych sii: do potraktowania procesu integracji ziem zachodnich 
jako nieodlc1cznej cz�Sci przemian ustrojowych i spoleczno-ekonomicznych Polski 
Ludowej. Historia wykazala, Ze generalne racje PPR, lewicy, okazaly siE; jedym\ 
alternatywc1 naszego skutecznego dziatania i pozwolily skupiC na ich realizacji wy
silek przewa.Zajqcej cz�Sci narodu. 

Norbert Kolomejczyk 

Z. Antkowiak, ULICE I PLACE WROCLAWIA, Wroctaw 1970, ss. 320. 

Pojawienie siE; na rynku ksi�garskim wydanej przez Ossolineum przy wsp'ol
pracy Towarzystwa Mi10Snik6w Wroclawia ksiqZki Z. Antkowiaka Ulice i place 

Wroclawia realizuje waZkie zapotrzebowanie spoleczne i polityczne, gdyZ ksic1Zki 
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tego typu uczuciowo wic4Zq mieszkal1.c6w ze swojq miejscowoSciq. Fakt, iZ publika
cja tematycznie zwiqzana jest ze stolicq Dolnego Slqska, sprawia, Ze ukazanie si� 
jej ma nie tylko lokalne, ale szersze polityczne aspekty. Obok wydanej w 1963 r. 
pracy E. Szwankowskiego Ulice i place W arszawy jest ona drugq tego rodzaju 
ksiijZk& w Polsee. 

KsiqZka Antkowiaka jest owocem dlugoletniej sumiennej pracy. Autor pod 
pselldonimem „Ciceronek" redagowal od 1967 r. w 11Wieczorze Wroclawia11 rubryk� 
»Ulice i place Wroclawia«. Autor we wst�pie zaznacza, i:Z nie om6wil dziej6w 
wszystkich ulic i plac6w Wroclawia, kt6rych - jak podaje - jest we Wroclawiu 
aktualnie 1340, lecz tylko 260 najstarszych, zamkni�tych granicami starej Odry, 
mostu Szczytnickiego i Zwierzynieckiego, placem Hirszfelda, ul. Legnickq, placem 
Strzegomskim, ul. Kh,:czkowskq i Nowowiejskq (podobnie uczynil to i Szwankow
ski we wspomnianej pracy o Warszawie). Opis wszystkich ulic Wroclawia - jak 
slusznie Autor podkreSla - wymagalby dziela wielotomowego, eo dla ksiqZki prze
znaczonej do szerokiego, niekiedy podn;cznego uZytku mijaloby sit;: z celem. 

Piszeic o ulicach i placach Wroclawia, Antkowiak koncentrowal sit;: na om6-
wieniu ich poloZenia topograficznego, dziej6w oraz os6b zwieizanych z nazwa. ulicy 
czy placu, a takze - eo ma szczeg6lne znaczenie - z tradycjami polskoSci. 
Z ksiqZki czyielnik dowie si�, i.e w koSciele Sw. Krzysztofa odbywaly sit,: do 1829 r. 
polskie naboi.et'lstwa, a ludnoSC Opatowic, Trestna, Mokrego Dworu, Radwanic 
w kori.cu XVIII w. skladala sit;: prawie w caloSci z Polak6w, i.e rejon dzisiejszej 
ulicy JednoSci Narodowej, jak podaje niemiecki kronikarz Bartlomiej Stenus, byl 
zamieszkany przez „pott;:Znq rzeszt,: Polak6w", steid okr�g ten nazwano „Polnische 
Vorstadt". Autor zreszta. podaje wiele takich moment6w, przytaczajqc m. in. ,,wzru
szenie Izabelli Czartoryskiej", gdy ta byla w ko.Sciele Sw. KrzyZa na naboi.eri.stwie, 
podczas kt6rego Spiewano po polsku te same pieSni, eo w Pulawach. Przytacza t�i; 
wspomnienia Juliana Ursyna Niemcewicza z 1821 r., Samuela Bandkiego z 1826 r. 
i Wincentego Pola z 1847 r., m6wiqcych o polskoSci Dolnego Sleiska w owych cza
sach. Z ksiqi.ki Antkowiaka czytelnik dowie si� taki.e, ii. obecny plac Solny nazy
wal si� ongiS Polskim Rynkiem (czy nie naleialoby powr6ciC do dawnej nazwy?). 
Podobnych danych interesujqcych szczeg6lnie czytelnika polskiego Autor przytacza 
wi�cej. Ho.SC ich moi.na by zresztei w oparciu o literatur� jeszcze zwi�kszyC. 0 do
kladnoSci Autora Swiadczy chocia:Zby taki drobiazg, i:Z z akt archiwalnych wyszpe
ral dzieje nazewnictwa po 1945 r. dzisiejszego placu Powstaii.c6w Warszawy, kt6ry 
nazywano kolejno placem Niemcewicza, placem Wojew6dzkim, placem Piaskow
skiego, znowu placem Wojew6dzkim, ai. w koilcu nadano nazw� dzisiejszei. 

Walory ksieiZki Antkowiaka sprawiajq, :i:e niewqtpliwie jest ona potrzebna nie 
tylko nauczycielom, kierownikom Swiethc, dzialaczom kulturalnym, ale i osobom 
prywatnym interesujqcym si� dziejami Dolnego Sletska. J�zyk autora jest jasny 
i poprawny. Uklad zyskalby na przejrzystoSci, gdyby wyodrE:bniono w indeksie 
nazwy ulic od nazw plac6w. Byloby wskazane, Zeby dodaC spis wa:Zniejszych obiek
t6w i pomnik6w z zaznaczeniem, gdzie si� znajdujf:\. Przy indeksie nazw ulic i pla
c6w naleZaloby podaC wsp6lrz�dne mogqce ulatwiC ich znalezienie na zalqczonej 
do ksiqi:ki mapie Wroclawia. WspomnieC te:i: chyba naleZalo nieco o urzctdzeniach 
komunalnych. Jest kwesti&. do rozwa:Zenia, czy nie byloby lepiej wyodr�bniC infor
macji zwi&zanych z czasowym pobytem we Wroclawiu znanych osobistoSci z Polski. 
Dzi�ki temu moZna bylo unikna,C pewnych powt6rzer'i. Powa:i:nym walorem ksiqZki 
Antkowiaka jest uwzgl�dnianie moment6w anegdotycznych. MoZna by tego rodzaju 
informacje wzbogaciC, przytaczajqc choCby niezbyt eo prawda fortunne dowcipy 
Piasta Boleslawa Lysego z mleczarkami na rynku wroclawskim, 

Warto by zastanowiC si�, czy nie nale:Zaloby ograniczyC informacji o omawia-
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nych osobach do os6b mniej znanych, a zaniechaC przy takich, jak np. Chrobry 

czy Bismarck? 

Na koniec propozycja do rozwaZenia: czy opr6cz Ulic i plac6w Wroclawia 

w obecnej formie, przeznaczonej dla czytelnika masowego, nie nale:ialoby opraco

waC wlaSnie dla Wroclawia podobnego wydania z dol:\czeniem tzw. aparatu nauko

wego? NiezaleZnie od tego wydaje si� poZyteczne, by ewentualnie w przyszlym 

wydaniu, tarn gdzie Autor m6wi o polskoSci, powolaC sit:; w tek.Scie na Swiadectwo 

przekaz6w ir6dlowych, zwlaszcza pochodzqcych od autor6w niemieckich. 

Przytoczone uwagi krytyczne nie zmieniajq faktu, iZ ksi�:rika Antkowiaka jest 

cenrni pozycjq wydawniczq, a Autor zasluguje na uznanie. 

Zygmunt Szuszkiewicz 
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Le c h  Ty s z k i e w i c z  

SP,RAWOZDANIE Z DZIA!,ALNOSCI WROCt.AWSKIEGO TOWARZYSTWA 
Mlt.OSNIKÖW HISTORII ZA ROK 1970 

W okresie sprawozdawczym liczba czlonk6w Towarzystwa wzrosla ze 170 do 

ok. 190, przy czym w zwic\zku ze zgloszeniami coraz to nowych os6b pragnqcych 

znaleZC sir: w szeregach WTMH moZna przewidywaC dalszy stopniowy wzrost liczby 

jego czlonk6w. Szczeg6lnie cieszy naplyw mlodziei.y stu(liujqcej, majc1cej zaintereso

wania naukowe. 

W dniu 16 I 1970 r. odbylo si� Walne Zgromadzenie czlonk6w WTMH, kt6re 
dokonalo oceny dzialalnoSci Towarzystwa w roku ubieglym' oraz wylonilo w dro

dze wyboru nowe wladze. Sklad tych wladz jest nastt::puji:tCY: prezes - prof. R. 

Heck, wiceprezesi - prof. A. Galos i dyr. dr A. Deren, czlonkowie Zarzqdu -

prof. M. Haisig, dr A. Juzwenko, doc. W. Korta, doc. Z. KwaSny, mgr M. Onysz

kiewicz, mgr J. Swolkowicz, dr J. Sydor - skarbnik, dr L. Tyszkiewicz - sekre

tarz i mgr A. Wr6bel . Powolano takZe Komisj� Rewizyjnq w skladzie: doc. J. De

mel, mgr J. Dudek i dr A. Ladomirski . 

N owo wybrane wladze kierowaly w ciqgu calego roku pracami Towarzystwa 

idqcymi w trzech tradycyjnych kierunkach - odczytowym, wydawniczym i popu

laryzacyjnym. Na posiedzeniach naukowych WTMH wygloszono nast�pujqce od

czyty: 

1. J. W. O p a  t r n y, MlodoSC J. E. Purkyniego. 
2. Dyskusja nad ksic4Zkq J. Ma c i s z e w s k i e g o, Szlachta polska i jej pa?i-

stwo, zagajona przez prof. W. Czapliiiskiego. 

3. A. J u z w e n k o, Lenin o przeszloSci Polski. 
4. J. Al b i n, Sylwetka generala Sikorskiego w Swietle jego dziennika. 
5. W. Mi s i a k, 0 metodzie socjologicznej w historii. 
6. H. W e r  e s  z y c k i, Bismarck a Europa. 
7. Kongresy historykOw w Moskwie i Leningradzie - refleksje uczestnikOw. 
8. K .  Bo b o w s k i i B. T u r o n, Nauki pomocnicze historii noipo.Zytnej 

i najnowszej; przedmiot, program nauczania, podrt:cznik. 
9. T. L e p k o w s k i, Historia powszechna XIX i XX wieku - europocen

tryzm t antyeuropocentryzm. 
10. A. K r  a w c z u  k, Od Konstantyna Wielkiego do Juliana Apostaty. 

Frekwencja na posiedzeniach naukowych wahala si� od kilkunastu do kilku

dziesil;ciu osOb, osiqgajqc przeci�tnq okolo 40 uczestnikOw. 
W ramach dzialalnoSci wydawniczej opublikowano 4 zeszyty „Shiskiego Kwar

talnika Historycznego SobOtka" o lqcznej obj�toSci 50 arkuszy wydawniczych. Na

leZy podkreSliC przy tym, Ze zeszyt drugi, poSwi�cony dwudziestopi1;:cioletnim dzie
jom nauki i kultury we Wroclawiu, zostal wydany z subwencji Prezydium Rady 
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Narodowej Miasta Wroclawia, a zeszyt trzeci, zawierajc1cy artykuly omawiajqce 
ksztaltowanie si� wladzy ludowej na Dolnym Slqsku, opublikowano przy pomocy 
Wydzialu Kultury Prezydium Wojew6dzkiej Rady Narodowej i DolnoSlqskiego To
warzystwa 0Swiatowego. Ukazala si� ponadto drukiem Bibliografia historii Slqska 

za rok 1968 o obj�toSci 8 arkuszy. Swoje wydawnictwa Wroclawskie Towarzystwo 
Mil0Snik6w Historii wymienia z okolo stu r6Znymi instytucjami naukowymi, z czego 
ponad polow� stanowic1 plac6wki zagraniczne. Otrzymywane od nich w drodze 
wymiany cenne wydawnictwa, cz�stokroC nieosic1galne na krajowym rynku ksi�
garskim, Towarzystwo odsti:powalo Bibliotece Instytutu Historii, kt6ra udost�pni(\ 
je czytelnikom. Pozostala cz�SC wydawnictw przechowywana jest w magazynie 
WTMH. 

Cztonkowie Towarzystwa brali udzial w ciqgu calego roku w popularyzacji 
wiedzy historycznej, wyglaszajqc prelekcje organizowane przez powolane do tego 
instytucje spoleczne z terenu Wroclawia i wojew6dztwa, takie jak DolnoSic1skie 
Towarzystwo 0Swiatowe, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Towarzystwo Milo
Snik6w Wroclawia i Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, z kt6rymi wsp61-
pracowano takZe na polu organizacyjnym. Wygloszono okolo stu odczyt6w we 
Wroclawiu, Jeleniej G6rze, Walbrzychu, Swidnicy i innych miejscowo.Sciach Dol
nego Slc1ska. 

Le s z e k  W i a t r o w s k i  

INSTITUTUM HISTORICUM UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS 1945-1970 

W dniu 24 X 1970 r. w klubie uniwersyteckim odbylo si� spotkanie towarzy
skie poSwiE:cone 25-leciu kierunku historii na Uniwersytecie Wroclawskim. Na spot
kanie zaproszono nie tylko aktualnie zatrudnionych w Instytucie pracownik6w, ale 
r6wnieZ i tych, kt6rzy w minionym 25-leciu w nim pracowali. UroczystoSC zaszczy
cili swojc1 obecno.Sciq JM Rektor prof. W. Berutowicz, sekretarz KU PZPR doc. Z. 
Boi.yczko oraz historyk czeski z Uniwersytetu Brner'i.skiego doc. F. MainuS. 

Na poczqtku Dyrektor Instytutu prof. A. Galos powital zebranych, a w szcze
g6ln0Sci Pana Rektora, sekretarza KU PZPR oraz przybylych z innych 0Srodk6w 
naukowych b. pracownik6w Instytutu ßistorii. Nast�pnie odczytal depesze z Zycze
niami od profesor6w: J. Gierowskiego, K. Popiolka, H. Wereszyckiego, doc. W. 
Dlugoborskiego oraz dr J. Pelczyny. Prof. K. Popiolek dzi�kuje w swoim piSmie 
pracownikom Instytutu za wsp6lprac� oraz mily stosunek do jego osoby w czasie 
jego pobytu we Wroclawiu oraz Zyczy Instytutowi dalszego pomySlnego rozwoju. 
Prof. H. Wereszycki uwai.a lata spi:dzone na Uniwersytecie Wroclawskim za naj
przyjemniejsze w calej swojej pracy uniwersyteckiej. ,,Wprawdzie byly to lata 
obiektywnie biorqc ci�i.kie dla historiografii - pisze - ale moglem te trudno.Sci 
znosiC tym latwiej, Ze odczuwalem wtedy pelnq solidarnoSC znakomitej wi�kszoSci 
koleg6w. Wszyscy byliSmy w6wczas wykorzenieni, zeszliSmy si� ze wszystkich stron 
Polski, ale jednoczylo nas przekonanie, Ze los nam kazal rozniecaC ognisko kultury 
polskiej na tych odzyskanych ziemiach. Jako historycy zdawaliSmy sobie spraw�, 
Ze wielkie wypadki dziejowe mogc1 zmieniaC granice kraju, Ze mogq ksztaltowaC 
ustr6j spoleczny i politYczny, ale j�k dlugo nie zerwie si� tradycji przeszloSci, tak' 
dlugo nar6d pozostaje sobq. Teraz z perspektywy minionego czasu wydaje mi si�, 
ZeSmy to zadanie spelnili, a chyba nast�pne lata potwierdzily i potwierdzq ten sqd". 

z kolei prof. W. Czaplir'i.ski w spos6b bardzo zajmujqcy przypomnial zebranym 
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ten niezwykle ci�i:ki, pierwszy okres tworzenia Instytutu Historii. M6wca podkre
Slil wielkie zaslugi prof. K. Maleczyii.skiego w dziele zorganizowania Instytutu Hi
storii we Wroclawiu. Dzi�ki jego zabiegom szybko usuni�to zniszczenia z gmachu 
Instytutu przy ul. Szewskiej 49, a ksit:gozbi6r biblioteki wzr6sl do 20 tys. wol. 

Wyst�powal jednak wielki brak zwlaszcza literatury polskiej i po kai:dq ksi&i:k� 

z tego zakresu trzeba bylo jeidziC do Krakowa albo Poznania. Mimo tych CiE:i:kich 
warunk6w kaZdy, kto tu przyjei:di:al, zabieral sit;; solidnie do roboty, przede wszyst
kim nad historiq Slqska. 

Z wielkim sentymentem okres pobytu na Uniwersytecie Wroclawskim wspomi
nal r6wniei: prof. J. Wolski. Prof. S. Inglot przypomnial, Ze zanim zaczc1l pra
cowaC na Uniwersytecie Wroclawskim, przyjeZdZal na Dolny Slc1sk jako dzialacz, 
jeden z pierwszych historyk6w, zwüizany z Radq Naukowq dla Ziem Odzyskanych, 
w kt6rej pelnil funkcj� przewodnicza.cego Komisji Osadnictwa Wiejskiego. Na Uni
wersytecie Wroclawskim wsp6lpracowal z prof. K. Maleczyii.skim juZ od 1945/46 r. 

W imieniu historyk6w czeskich pozdrowienia zebranym przekazal doc. F. Mai
nuS, Zyczqc historykom wroclawskim dalszych sukces6w w pracy naukowej oraz 
dalszego zacieSniania wsp61pracy mi�dzy uczonymi polskimi i czeskimi. 

Rektor W. Berutowicz przypomnial, Ze swojq prac� w posiedzeniach Rady Wy
dzialu rozpoczc1l na Wydziale Fil.-Hist. w latach 1951-1955 i z tego okresu ma 
jak najwi�cej milych wspomniel'l. Nast�pnie stwierdzil, eo nastE:puje: ,,NieczE:sto 
zdarza siE: taka sytuacja, Zeby pewna grupa ludzi, kt6rych lqczy jeden kierunek za: 
interesowail badawczych, wykazywala takie zZycie i wprost familijm1, rodzinnq 
atmosferE:, jakq siE: u was dostrzega. Jest to zagadnienie, kt6re warto podnie.SC, 
zwlaszcza Ze z reguly taka atmosfera, kt6ra jest wyrazem wiE:zi miE;dzyludzkiej, 
trwajc1cej poprzez lata i poprzez odleglo.Sci, na pewno nie jest przypadkowa, ale 
jest wynikiem jakich.S Swiadomych poczynall. Pada tutaj wiele razy nazwisko prof. 
Maleczyii.skiego. W duZej mierze jest chyba jego zaslugc:1, ±e w.Sr6d was, history
k6w, wytworzyla si� taka atmosfera. Dlatego pozw6lcie, ±e do tych wspomniel'l 
i wypowiedzi dolqcz� moje bardzo serdeczne i gorqce ±yczenia, aby.Scie potrafili 
zaraziC tak±e i innych pracownik6w naszego Uniwersytetu tak przyjemm\, tak 
milq atmosferq miE:dzyludzkq, nieodzowmi dla osiqgniE:cia wielkich wynik6w r6w
nieZ i w dziedzinie dzialalno.Sci zawodowej, a wiE:c ksztakc:&co-wychowawczej i na
ukowej. Pozw6lcie te:Z przy tej okazji zlo:ZyC warn jeszcze jedno Zyczenie, aby.Scie 
wykazali doSC hartu i mocno stali wtedy, kiedy trzeba bE:dzie nas broniC przed 
zalewem utechniczniania. Wprawdzie nikt z nas nie zaprzeczy, ±e ±yjemy w okresie 
rewolucji techniczno-naukowej i bez niej absolutnie jest niemo:Zliwy post�p naszego 
spoleczer'i.stwa, naszego kraju w ramach post�pu og6Inoludzkiego. My.SIE: jednak, 
Ze aby technika mogla slu±yC dobru ludzkoSci, musi ona byC u±ywana przez jak 
najbardziej humanistycznych ludzi, a wi�c dla ludzi i dla ich dobra, a nie dla 
samego tylko rozwoju techniki. Wydaje mi siE:, Ze historia w tym zakresie, acz
kolwiek m6wi� jako laik, ma ogromnq rol� do odegrania, bo historia to nie tylko 
na.Swietlanie przeszloSci, to nie tylko ocena czyn6w malych i wielkich ludzi w prze
szloSci, ale to tak.ze nauka, kt6ra na bl�dach przeszloSci ma wskazywaC drog� do 
wlaSciwego post�powania i w teraZniejszo.Sci, i w przyszloSci. Konkludujqc :Zycz� 
warn jeszcze raz, aby.Scie nie tylko u siebie zachowali t� naprawdE: PiE:knq i godnq 
pochwaly atmosfer�, ale te:Z zarazili takim stylem bycia wszystkich ludzi na Uni
wersytecie, i r6wnoczeSnie abyScie jako podstawowy, bo na Zadnej innej uczelni nie 
reprezentowany, kierunek na naszym Uniwersytecie byli nadal nie tylko przyczynq 
wlasnego zadowolenia, ale chwaly i dumy naszej uczelni". 

W zwic1zku z przejSciem prof. E. Maleczyilskiej na emeryturE: Dyrektor 
Instytutu prof. A. Galos wyrazil serdeczne podziE:kowanie za Jej wielki 
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wklad w rozw6j Instytutu Historii, w rozw6j nauki historycznej w minio
nym 25-leciu. Pani Profesor byla m. in. inicjatorkq, redaktorem i wsp6l
autorkq Historii Slqska, Szkic6w Slqskich. Od wielu lat teZ redaguje „Slq
ski Kwartalnik Historyczny Sob6tk1:f'. Z Jej teZ inicjatywy podj�to w ra

mach Instytutu Historii opracowanie serii monografii rejon6w i miast Dolnego 
$1qska. Pierwszy tom tej serii uka±e si� pod Jej redakcjq. Prof. Galos wyrazil na

dziej�, Ze ta wszechstronna wsp6lpraca Pani Profesor z Instytutem Historii 
i w przyszlo.Sci rozwijaC si� bE:dzie r6wnie pomySlnie i owocnie. Dziekan R. Heck 
odczytal tekst podziE:kowania Wydzialu: ,,Prof. E. Maleczyllskiej wyrazy glE:bokiej 
wdziE:czno:Sci za wieloletniq prac�, tw6rczoSC naukowq, za organizowanie zespolo

wych przedsi�wziE:C badawczych i wydawniczych1 dzialalno:SC nauczycielskq i wycho
wawcu\, za stworzenie studium zaocznego Wydzialu, za pelnq hartu aktywnoSC 
spolecznq i za serdeczne, ludzkie zaangaZowanie we wszystkie nasze sprawy wraz 

z Zyczeniami dlugich lat zdrowia i sukces6w w dalstej pracy naukowej przekazu

jq uchwalq podj�tq w dn. 16 X 1970 r. Kolegium Dziekallskie i Rada Wydzialu 
Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego". Prof. E. Maleczyllska wy
razila podziE:kowanie za okazanq Jej pami�C i apelowala do zebranych

1 
by w swoich 

poczynaniach kierowali sit: przede wszystkim dobrem wsp6lnej sprawy, czerpiqc 
wz6r z tych, kt6rzy przed 25 laty tworzyli zrE:bY Instytutu Historii w piastowskim 
Wroclawiu. 
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