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Doktor Bernard Linek w swym wystąpieniu przedstawił założenia metodologiczne i 

dotychczasową realizację projektu konferencyjno-wydawniczego pt. „Górny Śląsk w Polsce 

Ludowej” realizowanego wspólnie przez PIN-Instytut Śląski w Opolu oraz Instytut Pamięci 

Narodowej Oddział w Katowicach, przy wsparciu Stowarzyszenia Instytut Śląski.  

Projekt, który merytorycznie jest przygotowany przez prof. Adama Dziuroka i dr B. 

Linka, posiada również swoją Radę Programową, w skład której obok pomysłodawców 

wchodzą: prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Grzegorz 

Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski). 

Cele projektu są dwuetapowe. Po pierwsze dokonanie podczas konferencji naukowych 

bilansu i oceny różnorodnych badań, szczególnie ostatnich dekad, które związane są z 

tytułową problematyką. Po drugie, przygotowanie syntetycznych opracowań stanu wiedzy 

naukowej dla szerszego grona czytelników w formie możliwie nowoczesnej i przystępnej. 

Efektem końcowym powinno być całościowe ujęcie okresu Polski Ludowej w dziejach 

Górnego Śląska.  

Referent podkreślił, że dla projektu ważne są trzy podstawowe plany analizy. Dwa 

pierwsze mają charakter przestrzenno-historyczny, a ramy funkcjonowania społeczeństwa 

Górnego Śląska sprowadzają do prostego schematu. Plany te nazwano wertykalnym i 

horyzontalnym. 

Ten drugi plan postuluje konieczność patrzenia na region w latach 1945–1989 z różnych 

perspektyw analitycznych. Nie tylko z perspektywy historii politycznej – elit władzy 

komunistycznej i zwalczanej opozycji politycznej i ideologicznej. Ważne jest także 

przebadanie go jako tworu społecznego składającego się z różnych struktur i warstw, jak 

również wspólnot poddanych inżynierii społecznej i prób zbudowania nowego 

człowieka/nowego typu Polaka. Górny Śląsk można również przedstawić jako obszar 

pośpiesznej modernizacji gospodarczej, przeprowadzanej na wzór sowiecki, z dramatycznymi 

skutkami w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Kolejny aspekt godny szerszej uwagi to 

życie codzienne Górnoślązaków. Przy czym nazbyt jednostronna byłaby teza, że to tylko pół 

wieku, który spędzili oni stojąc w kolejkach. To również specyficzny egalitaryzm i inne niż 

dzisiaj więzy społeczne, szczególnie religijne, wynikające np. z prób realizacji utopii 

komunistycznej (vide zbiorowe wczasy). Analizując okres Polski Ludowej, trudno nie spytać 

też o skutek tych zjawisk, tzn. na ile ówczesne działania i zmiany społeczne okazały się 

trwałe i do dzisiaj kształtują mentalność mieszkańców regionu? 

Plan wertykalny postuluje dostrzeżenie w analizach trzech poziomów funkcjonowania 

Górnego Śląska. To poziom systemowy – w postaci komunizmu jako tworu politycznego, 

ideologicznego i formy zwasalizowania podległych państw Europy. Drugi poziom – 

narodowy, państwowy, poziom państwa narodowego – w interesującym nas okresie również 

preferował scentralizowane formy funkcjonowania i jednokierunkowe relacje centrum–

peryferia. Zajmując się Górnym Śląskiem, niejednokrotnie należy dodatkowo uwzględniać 

drugi poziom narodowy – niemiecki, będący tylko formalnie międzynarodowym. Z tą 

spuścizną częściowo związany jest też pograniczny charakter regionu (nie tylko w wymiarze 

etnicznym) i trzeci, zasadniczy poziom analizy. Pomimo presji systemu i państwa Górny 

Śląsk i w okresie Polski Ludowej charakteryzował się własną rezystencją i specyficznymi 

dziejami. 

Trzeci plan analityczny projektu ma charakter historiozoficzny i efekt metodyczny. W 

rozważaniach metodologicznych nazwano go planem humanistycznym. Zakłada on, że mimo 

masowości opisywanych zjawisk i posługiwania się przez ideologów i elity systemu 

komunistycznego kategoriami kolektywnymi, jednym z prymarnych celów historiografii jest 



przedstawienie ludzkich losów, również jednostkowych, na przestrzeni dziejów. W efekcie 

tego założenia pomysłodawcy projektu zasugerowali autorom poszczególnych wystąpień 

możliwie szerokie sięgniecie do źródeł przedstawiających jednostkową perspektywę i 

przeżycia wydarzeń historycznych przez „szarego człowieka”. 

Na dzień dzisiejszy odbyły się dwa warsztaty naukowe z cyklu „Górny Śląsk w Polsce 

Ludowej” Pierwszy z podtytułem „Przełomy”, zorganizowany został w Opolu 2 X 2013 r. 

Była to próba dokonania przeglądu dziejów regionu w okresie 1945–1989, podjęta z 

perspektywy ważnych cezur w dziejach systemu komunistycznego i Polski. Rok później, 26 

listopada 2014 r., odbyła się druga konferencji z cyklu z podtytułem: „Przywódcy – 

bohaterowie – wrogowie”, skupiająca się na wątkach biograficznych i elitach regionalnych. 

W październiku 2016 r. planowane jest kolejne spotkanie, tym razem w Katowicach z 

podtytułem: „Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy”. 

Na dzień dzisiejszy w druku znajduje się pierwszy tom z serii, zatytułowany ostatecznie 

„Przełomy i zwroty”, który powinien się ukazać do końca 2016 r. Kolejny tomy powinny 

opuścić drukarnie w przyszłym roku. 


