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Petra Kunčíková, Niemieckie partie polityczne na Śląsku austriackim przed I 

wojną światową 

Przełom XIX i XX w. stanowił ważny punkt w rozwoju całej monarchii habsburskiej i 

austriackiego Śląska zarówno pod względem kulturowym, narodowym i politycznym. W 

regionie tym życie polityczne rozwijało się z pewnym opóźnieniem w stosunku do 

pozostałych krajów monarchii austriackiej. Pojawiły się tutaj trzy „wszechnarodowe” 

ugrupowania polityczne. Jako pierwsze wykształciły się partie niemieckie, później polskie a 

na końcu czeskie.  

Od l. 60., podobnie jak w innych krajach, przewagę zdobyli niemieccy liberałowie. 

Poglądy umiarkowanych liberałów reprezentował opawski „Bürgerverein”, a na stronie 

narodowców stał „Deutscher Verein”. W l. 90. doszło do połączenia  odłamów narodowych, 

a nowa partia zaczęła używać nazwy „Deutsche Volkspartei für Schlesien”. Ze starych 

liberałów powstała w tym samym czasie  „Der Deutschfortschrittliche Verein für 

Westschlesien“.  

Największe znaczenie posiadała partia narodowa, która utrzymała je również w 

pierwszych dziesięcioleciach XX w. W tym okresie pojawiła się również partia chadecka 

(Christsozialen), która jednak ustępowała znaczeniu socjaldemokracji, a od 1907 r. także 

Niemieckiej Partii Robotniczej (Deutsche Arbeiterpartei). 

Programy polityczne ugrupowań niemieckich były podobne. Wszystkie podkreślały 

kwestie gospodarcze, narodowe i społeczne, różniąc się tylko ostrzeżeniami przed 

opozycyjnymi partiami. Obok socjaldemokracji do takiej rangi urósł szybko ruch czeski na 

Zachodnim Śląsku, który odnosił coraz liczniejsze sukcesy kulturalne i polityczne, chociaż 

daleko mu było do niemieckich partii narodowych, które kształtowały oblicze polityczne 

regionu do powstania Czechosłowacji. 

 

Henryk Duda, Przejęcie majątków ziemskich na Śląsku Opolskim z rąk Armii 

Czerwonej w 1945 r. 

Po zakończeniu działań wojennych praktycznie wszystkie majątki ziemskie obszarze 

Śląska Opolskiego i przynależne do nich zakłady przemysłu rolnego zostały zajęte przez 

Armię Czerwoną i były przez nią eksploatowane z wywózką maszyn i zboża włącznie. 

Działające od końca marca 1945 r. grupy operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego  

napotykały zróżnicowany opór przy przejmowaniu mniejszych majątków i gospodarstw 

indywidualnych, zależny często od woli poszczególnych komendantur wojennych. Sytuację tę 

poprawiła umowa zawarta na początku sierpnia 1945 r. w Katowicach pomiędzy polskimi 

władzami administracyjnymi a przedstawicielem dowództwa wojsk sowieckich, na mocy 

której komendantury wojenne miały zwrócić inwentarz żywy i martwy oraz zebrane plony z 

gospodarstw indywidualnych. Nie dotyczyło to zajętych majątków ziemskich, których liczbę 

w województwie śląsko-dąbrowskim szacowano we wrześniu 1945 r. na blisko 130.  

Rokowania związane z ich przejęciem toczyły się jesienią 1945 r. sprawy te 

uregulowała na szczeblu centralnym umowa rządu RP z przedstawicielem 

głównodowodzącego Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej z 8 X 1945 r., na mocy której 

w dyspozycji Armii Czerwonej miało pozostać 564 majątki, w tym 8 na Śląsku Opolskim. 

Nie zakończyła ona jednak problemów związanych z przejmowaniem takich majątków i 

ciągnęły się one przez kolejne lata. 
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Irena Korbelarova, Kilka uwag o rozwoju niższych urzędów stanowych na 

Górnym Śląsku 

 

Artykuł przedstawia na podstawie analizy źródeł położenie i zadania tzw. weichbildów 

(względnie powiatów) na Śląsku od momentu ich powstania do podziału Śląska. Formułuje 

też dalsze postulaty badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Górnym Śląsku. 

Weichbildy zastąpiły na Śląsku niższe jednostki terytorialne zwane kasztelaniami. 

Wykształciły się z miejskich rejonów sądowych w efekcie sukcesów kolonizacyjnych i od 

końca XIII w., a szczególnie od XIV w. spełniały funkcję podstawowej jednostki 

organizacyjnej i administracyjnego zarządu poszczególnych księstw. 

Na Dolnym Śląsku wykształciły się w tej randze zjazdy stanowe i organa egzekutywy, 

zebrania weichbildowe, urzędy itd. Na Górnym Śląsku te najniższe organy, nazywane tutaj 

powiatami, nie uzyskały takiego znaczenia. Jeśli w niektórych księstwach, jak np. na obszarze 

cieszyńskim, po okresowo gwałtownym rozwoju, działalność ich załamała się, to w innych 

rejonach, jak np. w księstwie opolsko-raciborskim uległa ona skostnieniu. Przetrwały one aż 

po wiek XVIII, jednak jedynie jako jednostka pomocnicza, przy pomocy której szlachta 

wysyłała swoich przedstawicieli do ciał wyższych, a w niektórych przypadkach spełniały one 

rolę organu władzy zwierzchniej.  

 

Gerard Kosmala, Pomniki wojenne w krajobrazie kulturowym województwa 

opolskiego – zróżnicowanie i konflikt 

 

Pomniki poświęcone poległym w wojnach światowych żołnierzom, jak i wszystkie 

upamiętnienia, są ważnym elementem krajobrazu kulturowego i procesów politycznych. 

Wspomagają kształtowanie mitu narodowego, są elementem budowy tożsamości. Znaczenie 

posiadają także ich niewątpliwe walory estetyczne. Razem, wszystkie te elementy mają 

przede wszystkim oddziaływać na emocje, choć także przekazywać pewne (nie zawsze 

zgodne z prawdą) informacje o upamiętnionych ludziach lub zdarzeniach. 

W województwie opolskim od ponad 10 lat toczy się spór wokół pomników 

upamiętniających poległych żołnierzy niemieckich w I i II wojnie światowej. Spór, który 

budzi wielkie zainteresowanie mediów, polityków i władz ale, jak dotąd, niewielki badaczy. 

Artykuł analizuje wybrane aspekty omawianego sporu. Liczba upamiętnień nie jest 

przez nikogo znana, a prowadzone badania terenowe wykazały istnienie ponad 150 obiektów i 

nie jest to liczba ostateczna. Koncentrują się one w gminach, w których notowano wysokie 

poparcie dla list kandydatów TSKN w wyborach parlamentarnych. W województwie 

prowadzona jest jednocześnie inwentaryzacja wszystkich upamiętnień, lecz obowiązujące 

póki co ustalenia pokazują, że wszystkie - prócz niemieckich - pomniki zaliczane są do 

kategorii "narodowe". Pomniki niemieckie zdają się wyróżniać w wielu względach w 

województwie (w liczbie, tematyce, funkcjach, wykorzystaniu) i prawdopodobnie z tej 

przyczyny są przedmiotem i narzędziem konfliktu politycznego. 

 

Stanisław Senft, Przemysł terenowy Śląska Opolskiego do 1956 roku 

 
 W artykule przedstawiono sytuację drobnego przemysłu lokalnego, jego 

rozmieszczenie, rozwój i podstawowe problemy w latach 1945-1956 w regionie opolskim. W 

socjalistycznym modelu gospodarczym przemysł ten musiał odgrywać podrzędną rolę, 

pozostając w cieniu wielkich przedsiębiorstw. Miał zadanie uzupełnienia rynku o niektóre 

dobra konsumpcyjne, aktywizowania słabiej rozwiniętych obszarów oraz wypierania 

własności prywatnej, uznawanej za szkodliwą pozostałość kapitalizmu. Największe sukcesy 

osiągnięto w tym ostatnim zakresie, doprowadzając przemysł prywatny do niemal 



 3 

całkowitego upadku. Znacznie gorzej wypadły osiągnięcia produkcyjne, mimo wzrostu 

podstawowych wskaźników w kolejnych latach, nie dostarczono towarów w oczekiwanej 

ilości, wiele zastrzeżeń wzbudzała też jakość oferowanych wyrobów. W przemyśle tym 

dominował sektor spółdzielczy, zorganizowany początkowo w kilka związków branżowych, 

od 1954 r. połączonych w jedną organizację. Przemysł państwowy reprezentowały 

wielobranżowy Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego (WZPT) i wyspecjalizowany dla 

obsługi budownictwa Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych 

(WZPTMB), każdy z nich kontrolował podległą mu sieć zakładów. Zatrudniając w 1955 r. 

około 14700 osób, stanowił przemysł terenowy 14,6 % ogółu pracowników przemysłu 

województwa, wytwarzał więcej, bo 15,4 % globalnej produkcji całego przemysłu. Mimo 

gorszego wyposażenia technicznego,  mniej atrakcyjnych płac, ogólnie gorszych warunków 

pracy, osiągał lepszą wydajność pracy od wielkiego przemysłu. Zapowiedź większej 

liberalizacji i decentralizacji w przemyśle terenowym po zmianie polityki gospodarczej w 

1956 r. nie została spełniona.        

 

Barbara Techmańska, „Żelazny książę” – Henryk V głogowsko-żagański 

Samodzielne rządy w księstwie głogowsko-żagańskim rozpoczął Henryk V w 1342 r., 

po śmierci swego ojca Henryka IV Wiernego. Rozpoczął je od konfliktu zbrojnego z 

Karolem Luksemburczykiem, licząc na odzyskanie rodzinnego Głogowa. Wykorzystał to 

Kazimierz Wielki przyłączając zbrojnie do Polski okręg wschowski. W 1344 r. Henryk 

został zmuszony do złożenia hołdu lennego królowi Czech, za co odzyskał połowę Głogowa 

(1349 r.). Wierna wieloletnia służba nie przyniosła mu spodziewanych dalszych efektów. W 

związku z tym zmienił protektora i związał się z Kazimierzem, czego skutkiem było kolejne 

małżeństwo króla polskiego z córką Henryka Jadwigą (1365). 

W polityce wewnętrznej prowadził rządy twardej ręki, czego efektem były konflikty z 

opozycją szlachecką i zakonami. Na polu gospodarczym przyczynił się do rozwoju górnictwa 

i hutnictwa w księstwie żagańskim. 

 

Piotr Madajczyk, Opolskie środowisko akademickie na tle sytuacji regionu w 1968 

r. (w świetle sprawozdań miejscowych Służby Bezpieczeństwa 

Problematyka 1968 r. w Polsce była już wielokrotnie przybliżana w literaturze 

historycznej. Jednak w sposób marginalny były w nim traktowane wydarzenia w marcu 1968 

r. w Opolu oraz sytuacja społeczno-polityczna w całym województwie opolskim. Artykuł 

składa się z dwóch materiałów źródłowych przechowywanych w Instytucie Pamięci 

Narodowej w Warszawie i Archiwum Akt Nowych, które szeroko traktują o tych kwestiach 

na Śląsku Opolskim. Na wybór składają się następujące dokumenty:„Sprawozdanie Służby 

Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu za 1968 rok” oraz notatka Wydziału 

Organizacyjnego KW PZPR w Opolu z kwietnia 1968 r. pt. „Wnioski wynikające z 

marcowych wydarzeń na WSP”.  

 

Aleksander Drozdowski, Akcja „K” w województwie katowickim (zarys problemu) 

 

 W październiku 1950 r. na terenie całej Polski Ministerstwo Bezpieczeństwa 

Publicznego przeprowadziło masową akcję represyjną pod kryptonimem „K”. Miała ona m.in. 

związek z planowaną wówczas wymianą pieniędzy, w wyniku której duża część 

mieszkańców Polski straciła swoje oszczędności finansowe. O ile w skali ogólnokrajowej 

główną grupą społeczną, którą represjonowano w ramach akcji „K” byli mieszkańcy wsi, o 

tyle na terenie województwa katowickiego funkcjonariusze UB zatrzymywali przede 

wszystkim przedstawicieli inteligencji (także związanej z przemysłem ciężkim). Na terenie 

województwa zatrzymanych zostało (pod różnymi zarzutami) ogółem  365 osób, spośród 
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których aż 165 ostatecznie zwolniono z braku jakichkolwiek dowodów potwierdzających 

wcześniejsze zarzuty (podobne proporcje występowały także w innych województwach). 

Wynikało to z  faktu, że wiele Urzędów Bezpieczeństwa zatrzymywało ludzi zupełnie 

niewinnych, aby polepszyć swoją statystykę. Należy przy tym zauważyć, że w trakcie tejże 

akcji nagminnie łamano obowiązujące wówczas prawo, np. przetrzymując zatrzymanych w 

areszcie bez nakazu prokuratorskiego nawet do trzech miesięcy (tak było np. w PUBP 

Zawiercie). Ostatecznie akcja niewątpliwie spełniła swoją rolę, umożliwiając władzom 

bezproblemowe dokonanie wymiany pieniędzy oraz jeszcze większe niż dotychczas 

zastraszenie i zdezorientowanie ludności Polski. 

 


