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Michał Lis, Magister Ewa Krystyna Wyglenda (14 IX 1939 – 12 XII 2001) 

Ewa Wyglenda była współtwórczynią biblioteki Instytutu Śląskiego wybitnym 

śląskim bibliografem i biografem. Pochodziła z rodziny polskiej, od pokoleń 

mieszkającej w powiecie raciborskim. Jej ojciec był powstańcem śląskim i politykiem 

sanacyjnym.  

Liceum ogólnokształcące ukończyła w Rybniku w 1957 r., a później odbyła studia 

na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra bibliotekoznawstwa. Od 1962 

r. podjęła pracę w Bibliotece Śląskiej, z której po czterech latach przeniosła się do 

Instytutu Śląskiego. Dyrektor Józef Kokot powierzył jej zorganizowanie biblioteki, w 

której pracowała do przejścia w 1994 r. na emeryturę. Pod jej kierownictwem 

wewnętrzna biblioteka stała się liczącym elementem naukowej i dokumentacyjnej bazy 

dla badaczy najnowszych dziejów Górnego Śląska. Rola organizatora biblioteki była 

tylko jednym elementem pracy Ewy Wyglendy. Za równie istotna część pracy uważała 

niesienie pomocy tym wszystkim, którzy podejmowali badania naukowe. Świadczą o 

tym opublikowane bibliografie, które tworzą kompendium ukazujące stan badań nad 

Górnym Śląskiem. Wiele wysiłku badawczego poświęciła także biografistyce śląskiej. 

 

Zdzisław Gębołyś, „Schaffen und Schauen” – niemieckie czasopismo 

bibliotekarskie w Polsce 

Wśród problematyki związanej z mniejszością niemiecką międzywojennego 

województwa śląskiego elementem słabiej rozpoznanym jest czasopiśmiennictwo 

niemieckie. Przykładem tego jest wydawany w latach 1924-1934 w Katowicach 

periodyk „Schaffen und Schauen” („Tworzyć i Spoglądać”). Pismem, kierowali kolejno 

Wilhelm Schuster  (do 1926 r.) i Viktor Kauder.  

W momencie powstania miało to być czasopismo kulturalno-polityczne, 

faktyczny profil był społeczno-kulturalny. Przez okres wydawania ukazało się 89 

numerów, czyli średnio 9 rocznie. Na jego łamach szczególnym zainteresowaniem 

cieszyła się problematyka bibliotek niemieckich. „Schaffen und Schauen” informowało 

o zjazdach bibliotekarzy i pedagogów, nabytkach i stanach bibliotek, a także o doborze 

książek oraz roli i celach czytelnictwa w życiu mniejszości. Nie stroniło również od 

publikowania okolicznościowych referatów.  

 

Wolfgang Kessler,  Księgozbiory śląskie w bibliotekach niemieckich 

Po II wojnie światowej w Niemczech nie została wypracowana ogólna koncepcja 

obchodzenia się i dalszego kolekcjonowania zbiorów śląskich. W NRD ograniczono się 

do zabezpieczenia posiadanych zbiorów. W RFN do lat osiemdziesiątych ogólne 

biblioteki naukowe na bieżąco nabywały ukazujące się w Niemczech publikacje o 

tematyce śląskiej, chociaż były to zbiory marginalne. W ramach budowy akceptacji dla 

wypędzonych organizacje ziomkowskie w poszczególnych landach posiadały „izby 

regionalne”. Podobna była geneza powstania i funkcjonowania sieci bibliotek i 

instytutów w całych Niemczech Zachodnich. Obecnie większość z ich księgozbiorów 

została zlikwidowana bądź jest trudno dostępna.  

Aktywnie, stanowiąc integralną część narodowego i międzynarodowego systemu 

wymiany, pracują obecnie dwie biblioteki: Biblioteka Instytutu Herdera w Marburgu 

oraz Biblioteka Fundacji Martina Opitza (Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek) w Herne. 

Poza nimi zbiory śląskie w dalszym ciągu są rozbudowywane w Naukowej Bibliotece 
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Domu Niemców Sudeckich (Wissenschaftliche Bibliothek im Sudetendeutschen Haus) 

w Monachium, a także w tamtejszej Bibliotece Państwowej (zagadnienia historyczne) 

oraz Bibliotece Państwowej w Berlinie (slawistyka). 

 

Hans-Jürgen Bömelburg, Historia regionalna w dialogu polsko-niemieckim – 

granice, zagrożenia i szanse dla dwunarodowego podejścia 

Tradycyjna niemiecka historiografia regionalna ograniczona była zazwyczaj 

założeniami o charakterze narodowym, czego efektem było koncentrowanie się na 

kolonizacji niemieckiej i rozwojem niemieckich obszarów kulturowych. Te 

uwarunkowania metodologiczne są widoczne jeszcze  w publikowanej w latach 

dziewięćdziesiątych serii „Deutsche Geschichte im Osten Europas”. W zasadzie z 

lustrzaną sytuacją mieliśmy do czynienia w Polsce, gdzie dominowały badania 

slawistyczne i nad losami polskiej grupy etnicznej.  

Zdaniem autora istnieje potrzeba i możliwość odejścia od tych jednostronnych i 

konfliktogennych wyobrażeń na rzecz otwartej, europejskiej historiografii regionalnej, 

która dostrzegałaby wielokulturowe dziedzictwo regionu. Na przeszkodzie stoi kilka 

starszych i nowszych problemów historiografii, m. in. braki językowe i wzajemnej 

percepcji, negatywna rola prac pseudonaukowych bądź popularnonaukowych o 

wyraźnych celach politycznych, instytucjonalne zapisanie badań nad historią narodową, 

różne podejścia metodologiczne w Niemczech (nowa historia kultury) i w Polsce 

(pozytywistyczna historia społeczna).  

 

Matthias Weber, Główne koncepcje i skale wartości badań historycznych nad 

Śląskiem w Niemczech i w Polsce 

Artykuł stanowi próbę porównania rozwoju śląskich badań historiograficznych w 

Niemczech i w Polsce w okresie po 1989 r. Już we wstępie autor podkreśla, że nie 

mamy już do czynienia z jednorodnymi historiami narodowymi i - podobnie jak w obu 

społeczeństwach -z pluralistycznym dialogiem. Przykładem tego zjawiska jest debata o 

wypędzeniach, gdzie formułowane opinie i poglądy nie zależą od narodowego 

pochodzenia badacza. W polsko-niemieckich badaniach nad Śląskiem można 

odnotować wiele innych pozytywnych zjawisk, jak choćby coraz lepsze wzajemne 

postrzeganie, czemu służy, szczególnie po stronie polskiej, coraz lepsza znajomość 

języka, wspólne konferencje i projekty oraz szeroka percepcja badań w drugim kraju, co 

widać po liczbie recenzowanych pozycji.  

Pomimo tego można dalej dostrzec utrzymywanie się w ostatnich latach dalej 

pewną ciągłość uprawniania historii. Na podstawie analizy zawartości dwóch 

periodyków („Sobótka” i "Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu 

Breslau") można stwierdzić, że w obu przypadkach mamy do czynienia z 

nadreprezentacją niektórych tematów oraz z pomijaniem innych. W przypadku polskim 

dominuje zainteresowanie XX w., a szczególnie okresem po 1945 r. Pomija się za to 

okres wcześniejszy, brak również zainteresowania wypędzeniami. W periodyku 

niemieckim dominuje problematyka sprzed 1900 r., rzadko za to porusza się 

zagadnienia narodowego socjalizmu czy prześladowania ludności żydowskiej. 

 

Marek Czapliński, Historia regionalna pogranicza polsko-niemieckiego – 

łączy czy dzieli? 

Artykuł jest odpowiedzią na ankietę Niemieckiego Instytutu Historycznego i 

został wygłoszony w trakcie polsko-niemieckiej konferencji w Słubicach  w 

październiku 2002 r. jako dwugłos z wypowiedzią Matthiasa Webera. Za zjawiska 

szkodliwe w badaniach nad Śląskiem autor uznał po stronie niemieckiej lekceważenie 
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polskiej literatury przedmiotu i jednostronne ukierunkowanie na przedstawianie 

zagadnień interesujących niemieckiego czytelnika. Po stronie polskiej za takie uznał 

likwidację bądź zaniechanie szerszej działalności przez kilka placówek naukowych. 

Negatywny wpływ na dalszy rozwój badań ma słabe przygotowanie warsztatowe z 

zakresu socjologii i antropologii kultury młodych polskich historyków. W podobny 

sposób na rozwój badań oddziałuje również silny i sztywny stosunek mistrz-uczeń, co  

utrudnia dyskusję ze starszymi poglądami.  

Autor sformułował kilkanaście postulatów badawczych dotyczących dziejów 

Śląska i różnych sfer życia mieszkańców, podkreślając jednocześnie, że nie powinno się 

to odbywać kosztem istniejących już pól badawczych, jak np. badania nad nazizmem na 

Śląsku. Wśród zagrożeń na przyszłość badań naukowych autor wymienia m.in. 

możliwość odrodzenia się wśród społeczeństwa postaw nacjonalistycznych oraz dalsze 

pogłębianie się kryzysu finansowania badań naukowych, co dotyczy szczególnie strony 

polskiej.  

 

 

Leokadia Drożdż, Szkolnictwo polskie na Zaolziu 1945-1989 

Artykuł podejmuje analizę sytuacji szkolnictwa polskiego na Zaolziu w latach 

1945-1989. Przedstawione zostały także reformy szkolne i ich wpływ na młode 

pokolenie mniejszości polskiej. Pod tym kątem zanalizowano sposób kształcenia 

nauczycieli, programy w szkole oraz podręczniki. Początkowo te ostatnie były 

tłumaczeniem podręczników czeskich. Później zaczęto sprowadzać polskie podręczniki, 

zaś programem nauczania w szkołach polskich zajął się m.in.: Gabinet Języka Polskiego 

w Ostrawie.  

Po zakończeniu II wojny światowej uruchomiono 72 szkoły ludowe i 10 

wydziałowych, w stosunku do 1938 r. nie otwarto 22 polskich szkół ludowych i 1 

wydziałową. W roku szkolnym 1948/49 działało już 79 szkół ludowych i 11 

wydziałowych, do których uczęszczało 7546 uczniów. Od lat sześćdziesiątych można 

zaobserwować zmniejszanie się uczęszczających oraz liczby polskich szkół na Zaolziu. 

O ile na początku lat sześćdziesiątych istniało 89 szkół, to w roku szkolnym 1989/1990 

liczba ta spadła do 28 szkół podstawowych. Powodów zmniejszania się tej liczby jest 

wiele, m. in.: wewnętrzne migracje ludności, spadek liczby urodzeń, mieszane 

małżeństwa, których dzieci coraz częściej zapisywane były do czeskich szkół, co było 

jednym ze świadectw postępującej asymilacji narodowej. 

 

Grzegorz Strauchold, „Odzyskana” terra incognita. Wokół naukowych prób 

przybliżenia Polakom ziem zachodnich w latach 1939-1950. 

Artykuł podejmuje się przedstawienia kształtowania się środowiska i obszarów 

zainteresowania polskich badań zachodnich w okresie 1939-1950. Czyni to na 

podstawie analizy działalności dwóch środowisk: historyków i geografów. Badania te 

prowadziły w II Rzeczpospolitej przede wszystkim ośrodek poznański i w krakowski i 

nie przerwano ich w czasie okupacji. Po zakończeniu wojny badacze ziem zachodnich 

stanęli przed zadaniem opisania, często na nowo, wiele obszarów bądź aspektów ich 

dziejów oraz, co było równie ważne, przedstawić wyniki tych badań społeczeństwu. W 

tym czasie badania naukowe znalazły się pod silnym naciskiem politycznym i 

społecznym, który posiadał zdecydowanie antyniemieckie przesłanie. Odpowiedzią na 

to zapotrzebowanie była działalność reaktywowanych przedwojennych ośrodków (obok 

wymienionych także Instytut Śląski w Katowicach i Instytut Bałtycki z Torunia), do 

których dołączyły nowe (Instytut Mazurski z Olsztyna, ośrodek wrocławski). Wszystkie 

wymienione brały aktywny udział w pracach Rady Naukowej dla Zagadnienia Ziem 
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Odzyskanych, będącej organem doradczym Biura Studiów Osadniczo-

Przesiedleńczych, w pracach której sformułowano katalogi potrzeb badawczych, 

rozwijające tezę o potrzebie wydobycia z przeszłości ziem nowych pierwiastków 

polskości.  

Te postulaty znalazły swój wyraz w licznych seriach wydawniczych i 

monografiach wydawanych przez wszystkie ośrodki, które łączyło dezawuowanie 

niemieckiego dorobku kulturalnego, a w wymiarze politycznym przedstawianie 

Niemców, jako elementu odwiecznie agresywnego. Pod koniec dekady pojawiły się 

narastające trudności i naciski ze strony władz państwowych na te środowiska, co było 

związane z narzuceniem metodologii marksistowskiej oraz powstaniem NRD. 

Dokonywano ich w sposób bezpośredni (polityka kadrowa, finansowanie badań) i 

pośredni (na spotkaniach środowiskowych, gdzie podejmowano próby rewizji 

metodologii). 

 

Pia Nordblom, Mniejszość w mniejszości. Eduard Pant i jego koło. 

Studium jest próbą przedstawienia działalności i poglądów politycznych Eduarda 

Panta i grona jego zwolenników w okresie panowania w Niemczech narodowego 

socjalizmu. Pant, należał do czołowych polityków mniejszości niemieckiej na polskim 

Górnym Śląsku, w 1927 r. stanął na czele Katolickiej Partii Ludowej, najsilniejszej 

partii niemieckiej w regionie.  

Od lat trzydziestych, w miarę wzrostu wpływów NSDAP w Niemczech, zaczął 

wyłamywać się z frontu antypolskiego. W tym czasie na fundamencie chrześcijańskim 

wypracował też oryginalne koncepcje polityczne, zakładające rozdzielenie państwa i 

narodu, solidarność różnych grup w wspólnym państwie oraz trwałość granic 

międzypaństwowych. Takie poglądy pogłębiły konflikt pomiędzy Pantem a Otto 

Ulitzem, przywódcą liberałów niemieckich, a po 1933 r. doprowadziły do konfliktu z 

władzami niemieckimi, które dążyły do zglajchszaltowania mniejszości niemieckiej 

wokół idei „niemieckiej wspólnoty narodowej”. W efekcie działań kierowanych i 

inspirowanych z Rzeszy Pant utracił w latach trzydziestych większość wpływów 

politycznych i społecznych wśród mniejszości i katolików niemieckich. Na koniec 

pozostało mu nieliczne grono zwolenników oraz tygodnik „Der Deutsche in Polen”, na 

łamach którego do śmierci prowadził walkę z i ideologią nazistowską.  

 

Danuta Berlińska, Tożsamość i identyfikacje narodowe Ślązaków po 1989 roku 

Wśród Górnoślązaków, jako członków grupy etnicznej funkcjonującej przez 

stulecia na obszarze pogranicza społeczno-kulturalnego jednoznaczna identyfikacja 

narodowa jest znacznie rzadsza niż na terenach homogenicznych narodowo. Począwszy 

od pokolenia, którego proces socjalizacji przebiegał jeszcze w państwie niemieckim do 

najmłodszego można wyróżnić wśród nich 3 typy identyfikacji: polska, śląska i 

niemiecka. Faktycznie mamy do czynienia z paletą postaw i tożsamości, gdyż na 

przykład bycie Niemcem nie wyklucza bycia Ślązakiem, a dla całej grupy istnieje kilka 

punktów wspólnych tożsamości, przede wszystkim przywiązanie do regionu, 

szczególnie w wymiarze lokalnym, katolicyzm oraz gwara śląska. 

Asymilatorska polityka władz polskich po 1945 r. wywołała efekty odwrotne od 

zamierzonych: wzmocniła spoistość grupy, podział na „swoich” i „obcych”. Poprzez 

identyfikację z Niemcami Ślązacy odzyskali poczucie własnej godności, czego 

charakterystycznym przejawem na początku lat dziewięćdziesiątych była powszechność 

nauki języka niemieckiego. Ruch mniejszości niemieckiej stał się ruchem bazującym na 

wspólnocie interesów poprzez formułowanie takich celów jak walka o równy dostęp do 

stanowisk, edukacja w języku niemieckim, podwójne obywatelstwo. Dzięki niemu 
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postępował w latach dziewięćdziesiątych proces przezwyciężania marginalizacji tej 

grupy. Rekonstrukcja tożsamości mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 

większym stopniu jednak tworzy wspólnotę z minionymi pokoleniami niż z 

współczesnymi Niemcami.  

 

 

 

 


