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Grzegorz Strauchold, Historiografia III RP wobec Śląska Opolskiego 

Przyłączony po II wojnie światowej do Polski Śląsk Opolski przez kilkadziesiąt 

powojennych lat opisywany był niemal niezmiennie - tyleż emocjonalnie, co nader 

często nierzetelnie - jako kraina zamieszkała przez pradawnych Polaków (tzw. 

autochtonów). Mieli oni szybko i niemal bezboleśnie, zintegrować się z napływową 

ludnością polską. Nie było mowy o spostrzeganiu na tym terenie jakiejś zwarcie 

zamieszkującej mniejszości niemieckiej, nie pisano też o istnieniu tożsamości śląskiej -

 ani niemieckiej ani polskiej. Koniec lat 80-tych stał się zapowiedzią zachodzących w 

tych sprawach przewartościowań historiografii i historycy polscy stopniowo wyzwalali 

się z więzów cenzury oraz z gorsetu własnych przekonań. Już w 1987 r. wrocławscy 

historycy, Wojciech Wrzesiński i Bronisław Pasierb wskazali na konieczność szerszego 

zainteresowania się tematyką Opolszczyzny. Jednym z kluczowych zagadnień 

powstających opracowań była kwestia tzw. ludności autochtonicznej. W dziełach 

miejscowych, ale i pozaopolskich twórców pojawiły się oceny wskazujące na 

skomplikowany, bolesny i nie zakończony proces integrowania tej grupy z narodem 

polskim. Powstało szereg książek na ten temat, które - jak się wydaje - wyczerpały ten 

problem badawczy. Na rynku wydawniczym pojawiły się również próby syntez, jak 

wielce udana książka Piotra Madajczyka. Historyk ten starał się zarysować cały splot 

zagadnień Śląska Opolskiego w tragicznych latach 40-tych, gdy dzielnica ta znalazła się 

w granicach Polski. Problematyka Opolszczyzny wielokrotnie pojawiała się w ostatniej 

części „Historii Śląska” pod redakcją wrocławskiego historyka Marka Czaplińskiego. 

Należy jednakże podkreślić, iż wyodrębnione zagadnienia Opolszczyzny niemal w 

ogóle nie znalazły swego odbicia w syntezach najnowszej historii Polski powstających i 

publikowanych poza Śląskiem. Wyjątek na tym polu stanowiły prace poznańskiego 

badacza Antoniego Czubińskiego. Nie znajduje również miejsca w opracowaniach 

syntetycznych ostatnich lat właściwego dla swego znaczenia (choćby w skali lokalnej) 

mniejszość niemiecka. Można odnieść  wrażenie, iż historycy z terenów oddalonych od 

Śląska nie do końca zdają sobie sprawę z wagi i zawiłości problemów, które miały 

miejsce w okresie powojennym na Opolszczyźnie i które rzutują do dnia dzisiejszego na 

sytuacją społeczną regionu. 

 

 

Łukasz Kamiński, Codzienność PRL-u w świetle źródeł Służby 

Bezpieczeństwa 

Udostępnienie historykom akt komunistycznego aparatu bezpieczeństwa 

otworzyło przed nimi szereg nowych możliwości badawczych. Przede wszystkim po raz 

pierwszy możliwe stało się badanie historii samej „bezpieki”, jej struktury, metod 

działania etc. Akta Służby Bezpieczeństwa znacząco uzupełniają dzieje opozycji i oporu 

społecznego, a także relacji Państwo-Kościół w okresie komunizmu. W zakresie badań 

nad historią społeczną możliwe stało się sporządzanie znacznie bardziej pogłębionych 

niż dotychczas analiz postaw społecznych. Dokumenty Służby Bezpieczeństwa są także 

pierwszorzędnym źródłem do badania historii gospodarczej. 

Z drugiej jednak strony, dostęp do materiałów wytworzonych przez 

komunistyczny aparat bezpieczeństwa postawił przed historykami szereg nowych 

problemów, zarówno natury moralnej, jak i metodologicznej. Te pierwsze wynikają z 

faktu, iż badacz obcuje z archiwaliami, które częstokroć wytworzone zostały na skutek 

stosowania niegodnych metod (podsłuch, donosicielstwo). Ponadto dotyczą one 
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nierzadko sfery intymnej, traktując nie tylko o działalności publicznej, lecz także życiu 

prywatnym poszczególnych osób. Prowadzi to do konieczności dokonywania 

świadomych wyborów – które z informacji są jeszcze niezbędne dla pełnego 

odtworzenia przebiegu wydarzeń, a wykorzystanie których byłoby już tylko 

poszukiwaniem zbędnej sensacji. Inne problemy związane są z koniecznością 

stworzenia nowych metod badawczych. Wynika ona chociażby z faktu, iż akta Służby 

Bezpieczeństwa zawierają tysiące, a nierzadko nawet dziesiątki tysięcy jednostkowych 

informacji, na przykład o opiniach poszczególnych osób na temat zachodzących 

wydarzeń. W tej sytuacji konieczne jest opracowanie metody agregacji tych 

rozproszonych informacji i sporządzania na ich podstawie szerszych analiz. 

Jako przykład możliwości wykorzystania źródeł wytworzonych przez 

komunistyczny aparat bezpieczeństwa do badania problemów z zakresu historii 

społecznej zamieszczono krótką analizę reakcji społeczeństwa Opolszczyzny na 

interwencję wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (21 VIII 1968). Mimo 

istniejących uprzedzeń społeczeństwo polskie w większości sprzeciwiło się brutalnemu 

stłumieniu Praskiej Wiosny. 

 

Adam Dziuba, Polskie podziemie niepodległościowe na Śląsku Opolskim w 

latach 1945-1950 (skala i charakter zjawiska) 

Na terenach byłej rejencji opolskiej działalność polskiego podziemia 

antykomunistycznego nie rozwinęła się w stopniu porównywalnym z obszarami Polski 

Centralnej, czy nawet przedwojennej polskiej części Górnego Śląska. Na słabość i 

niewielką liczebność struktur konspiracji wpłynęły: nikłe zaangażowanie ludności 

rodzimej, rozproszenie działań pomiędzy kilka organizacji, posiadających odrębne 

ośrodki dowodzenia i zdecydowana kontrakcja aparatu bezpieczeństwa. Zorganizowane 

ostatecznie jesienią 1945 r. struktury podziemia poakowskiego założyli, niezależnie od 

siebie, przybysze z Polski Centralnej – zwłaszcza z Ziemi Rzeszowskiej (siatka 

terytorialna, wywiadowcza i ośrodek dowodzenia WiN) oraz przesiedleńcy z Kresów 

Wschodnich (Eksterytorialne Okręgi Wolności i Niepodległości Lwów i Tarnopol). 

Oprócz tych organizacji istniały też mniejsze grupki i oddziały zbrojne. Na 

Opolszczyźnie nie doszło do utworzenia struktur Narodowych Sił Zbrojnych. Jesienią 

1945 r. ich zawiązki zostały rozbite przez aparat bezpieczeństwa. Latem 1946 r. 

działania Urzędu Bezpieczeństwa doprowadziły do rozbicia mniejszych grup i 

oddziałów podziemia. Natomiast struktury terytorialne WiN, zarówno rzeszowiaków 

jak i tarnopolan, aparat bezpieczeństwa zlikwidował jesienią 1946 r. Do przełomu 

1947/48 roku przetrwały ogniwa kierownicze WiN i eksterytorialnej konspiracji 

lwowskiej. Ostateczna likwidacja podziemia poakowskiego w 1948 r. nie zakończyła 

oporu przeciwko komunistycznemu państwu. Próbowały go organizować słabe i 

niedoświadczone grupy konspiracji młodzieżowej. Były one szybko rozbijane przez 

funkcjonariuszy UB, którzy jednak nie mogli zapobiec ciągłemu spontanicznemu 

powstawaniu kolejnych organizacji konspiracyjnych.  

 

Tomasz Kurpierz, Skazani na karę śmierci przez WSR w Katowicach w 

latach 1946-1950 z terenu Opolszczyzny 

Wojskowy wymiar sprawiedliwości, stanowił w Polsce od 1944 r. istotny element 

struktur nowej władzy. Od 1946 r. najbardziej represyjną funkcję spełniały przede 

wszystkim Wojskowe Sądy Rejonowe (WSR), przed którymi stanęło najwięcej osób 

oskarżonych o działalność polityczną przeciwko nowemu ustrojowi. WSR w 

Katowicach swą jurysdykcją objął teren województwa śląskiego, a więc również obszar 

przedwojennej rejencji opolskiej. Po utworzeniu województwa opolskiego, w 1950 r. 
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powołany został Wojskowy Sąd Rejonowy w Opolu, który działał formalnie do 1954 r. 

W latach 1946–1950 WSR w Katowicach rozpatrzył 4579 spraw (na 6379 w całym 

okresie jego istnienia do 1955 r.). Skala działania WSR, uzależniona była na ogół od 

działalności na danym terenie opozycji antykomunistycznej. Na Śląsku Opolskim 

polskie podziemie niepodległościowe nie dysponowało silniejszymi strukturami. Po 

wojnie podejmowane były na ogół, choć nie zawsze, przez ludzi przybyłych na ten teren 

dopiero w 1945 roku i w latach następnych. Większość z nich zaangażowała się w pracę 

konspiracyjną w ramach struktur poakowskich i spośród tej grupy najwięcej osób 

skazanych zostało na najwyższy wymiar kary z przyczyn politycznych. Liczba 

wyroków śmierci z  terenu Opolszczyzny orzeczonych przez katowicki WSR w latach 

1946–1950 stanowiła w skali całego województwa śląskiego nieznaczny odsetek, nie 

przekraczający 16 proc. W latach 1946–1950 Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach 

na terenie Śląska Opolskiego orzekł 36 wyroków śmierci, z tego 17 za faktyczną (lub 

przypisywaną) działalność polityczną (w tym 5 w podziemiu poniemieckim). 

Większość procesów, w których orzeczono najwyższy wymiar kary, miała miejsce w 

okresie od jesieni 1946 r. do końca stycznia 1947 r. 

 

Andrzej Hanich, Relacje państwo-Kościół katolicki w czasach W. Gomułki i 

E. Gierka (1956-1980), ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego 

Po powrocie do władzy Władysława Gomułki w 1956 r. nastąpiła krótkotrwała 

normalizacja stosunków państwo-Kościół katolicki. Dość szybko jednak, praktycznie od 

1959 r., powrócono do represyjnych metod. Złożyło się na nie m.in. żądania usunięcia 

niewygodnych kapłanów z parafii oraz redukacja, a od l. 60. usunięcie, dopiero co 

przywróconej religii ze szkół różnego typu. W województwie opolskim już w 1961 r. 

nie prowadzono nauki religii w żadnej ze szkół średnich. Władze państwowe twierdziły, 

że nieruchomości kościelne na ziemiach zachodnich są poniemieckie, a więc 

państwowe. Stąd nakładano na nie wysokie czynsze. Za odmowy ich płacenia 

nakładano wysokie kary finansowe. W 1961 r.  w diecezji opolskiej dotknęło to 154 

parafie i placówki zakonne. Zamiast księży patriotów organizowano ruch księży 

postępowych. Na Śląsku Opolskim znalazło się w nim tylko 4 kapłanów. Kleryków 

powoływano do wojska, gdzie poddawano ich indoktrynacji i próbom werbunku przez 

służby bezpieczeństwa. Sprzeciwiano się budownictwu sakralnemu. Jedynie w 1957 r. 

było 6 takowych decyzji w diecezji opolskiej. W kolejnych latach 1-2 bądź wcale. Przy 

okazji orędzie biskupów polskich do niemieckich z 1965 r. rozpętano kampanię 

przeciwko hierarchom. W jej ramach, podobnie jak w całej Polsce, wymuszano 

rozmowy proboszczów z oficerami politycznymi Wojska Polskiego. Od października 

1964 r. do kwietnia 1966 r. trwała na Śląsku Opolskim peregrynacja kopii obrazu Matki 

Boskiej Częstochowskiej, co było częścią ogólnopolskich przygotowań obchodów 

Millenium. Było to wielkie wydarzenie w życiu każdej parafii, które prześcigały się w 

pomysłach uczczenia Obrazu. Władze różnymi metodami starały się to zakłócić, np. 

poprzez organizowanie masówek, listów protestacyjnych, organizację konkurencyjnych 

imprez czy nawet wyłączanie światła, po ostatecznie „aresztowanie” obrazu i 

odstawienie go na Jasną Górę. Także same uroczystości milenijne na Śląsku Opolskim 

nie odbyły się bez działań antykościelnych: rozsyłano materiały propagandowo-

instruktażowe, w których podkreślano niespotykaną w innych krajach bazę materialną 

Kościoła oraz to, że kuria opolska toleruje proniemieckich księży i jest wspierana z 

RFN. Władze wojewódzkie podjęły także starania, aby pielgrzymi z diecezji nie wzięli 

udziału w ogólnopolskich obchodach w Częstochowie. Cele strategiczne polityki wobec 

Kościoła pozostały niezmienione za rządów E. Gierka pozostały niezmienione, 
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realizowano je tylko w sposób bardziej inteligentny. Dalej inwigilowano Kościół, 

powoływano kleryków do wojska i ograniczano budownictwo sakralne. 

 

Piotr Madajczyk, Postawy ludności śląskiej wobec PRL-u. Miedzy emigracją 

a asymilacją 

Po przezwyciężeniu kryzysu władzy w 1956 r. powrócono w Polsce do koncepcji 

państwa jednolitego narodowo. Dla osób czujących się Niemcami, związanych z nimi i 

kulturą niemiecką oznaczało to przynajmniej traktowanie jako podejrzanych. Zjawisko 

to nazywano „rewizjonizmem niemieckim”, pod czym rozumiano szeroką gamę postaw 

ludności rodzimej, począwszy od wrogości wobec państwa i ustroju, przez 

utrzymywanie kontaktów z RFN, po „pewien poziom i inteligencję”. Ramy polityki 

wobec tej grupy sformułowała uchwała Sekretariatu KC PZPR z 1960 r., która zalecała 

ograniczenie kontaktów z Niemcami i represje wobec uznanych za wrogów. Jako 

wentyl bezpieczeństwa traktowano wyrażanie zgody na wyjazd do RFN, którą 

podporządkowano centrali. Polskę mogły opuścić jedynie osoby samotne i nieprzydatne 

oraz uciążliwe politycznie. Pomimo tych ograniczeń do 1970 r. wyjechało 110 tys. 

osób. Jednocześnie wprowadzono szereg zarządzeń mających ostatecznie zerwać 

związki tej grupy z kulturą niemiecką. Na poziomie ideologicznym szczególną rolę miał 

odgrywać Instytut Śląski oraz publikacje książek „antyrewizjonistycznych”. Dalej w 

województwie opolskim utrzymywano faktyczny zakaz nauczania języka niemieckiego, 

kolportowania literatury niemieckiej, zakazano sprowadzenia drużyn sportowych z 

Niemiec i tylko w wyjątkowych sytuacjach zezwolono na wyświetlenie filmów 

niemieckich. 

W ramach społeczności śląskiej, odciętej od przemian w Niemczech, dominowały 

postawy rewizjonistyczne (faszystowskie bądź wielkoniemieckie) oraz bardziej 

umiarkowane, dostrzegające zarówno zbrodnie niemieckie jak i sowieckie po wojnie. 

Wszystkie postawy proniemieckie, włącznie ze śpiewem piosenek, spotykały 

różnorodne represje. Pomimo tego w kontaktach sąsiedzkich z ludnością napływową nie 

dominowała wrogość, a wyjeżdżający do Niemiec nie eksponowali tego wątku, jako 

przyczyny emigracji. Autor wśród najważniejszych przyczyn trwałego nacisku na 

wyjazd i izolowanie się grupy śląskiej wymienia antymodernizacyjny charakter 

gospodarki polskiej, który nie wymusił zmiany struktur społecznych. Na zakończenie 

artykułu przedstawiono sytuację polityczną w poszczególnych powiatach województwa 

opolskiego na przełomie l. 60 i 70. 

 

Bernard Linek, Działalność władz bezpieczeństwa na Śląsku Opolskim w 

latach 50-tych (na przykładzie powiatu strzeleckiego) 

Artykuł stanowi efekt rekonesansu archiwalnego w Oddziale Instytucie Pamięci 

Narodowej we Wrocławiu. Celem przeprowadzonych kwerend było przekonanie się o 

możliwościach prowadzenia badań historycznych na podstawie przechowywanych tam 

materiałów. Składa się on z dwóch części. W pierwszej syntetycznie nakreślono stan 

wiedzy nt. tego okresu w dziejach Śląska Opolskiego. W części drugiej autor podejmuje 

analizę działalności władz bezpieczeństwa w powiecie strzeleckim pod kątem 

funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa, charakterystyki jego konfidentów oraz 

przedstawienia rzeczywistości społecznej powiatu w tej perspektywie. Ponieważ powiat 

strzelecki był jednym z powiatów o największym odsetku ludności śląskiej, to głównym 

polem zainteresowania i obiektem terroryzowania była ta grupa, określana jako element 

rewizjonistyczny. Za działalność rewizjonistyczną uznawano już słuchanie 

niemieckiego radio bądź utrzymywanie kontaktu z krewnymi w NRF. Podobnie jak w 

całym kraju także dla władz bezpieczeństwa w powiecie strzeleckim ważną cezurę 
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stanowiła ucieczka J. Światły, która doprowadziła do rozprężenia agentury  i po której 

dokonano w niej największej czystki. Przed końcem 1954 r. siatka agenturalna w 

powiecie liczyła około 150 osób. Przez cały omawiany okres w tej roli w kartotekach 

bezpieczeństwa znalazło się prawdopodobnie 2-3-krotnie więcej osób. Zdecydowana 

większość z nich wywodziła się z ludności śląskiej (przede wszystkim młodzież i 

robotnicy), przy czym też większość była informatorami o niewielkiej wartości.  

Wydarzenia 1956 r. nie stanowiły poważnego wstrząsu dla struktur aparatu 

bezpieczeństwa i siatki agentury. Już w kolejnych latach powrócono do inwigilacji 

środowisk „rewizjonistycznych” oraz kapłanów. Co ciekawe, obiektem 

rozpracowywania stali się nawet mieszkańcy powiatu, którzy wyemigrowali do NRF, za 

którymi wysyłano agenturę. 

 

Jarosław Neja, Marzec 1968 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach 

Podobnie jak w innych miastach w kraju bezpośrednią przyczyną wystąpień 

studenckich na Politechnice Śląskiej w Gliwicach były wydarzenia w Warszawie 8 

marca, o których przebiegu studenci dowiedzieli się od miejscowych osób studiujących 

na uczelniach warszawskich i wrocławskich. W reakcji na nie 11 i 12 marca odbyły się 

w mieście manifestacje i pochody zorganizowane przez studentów. W pierwszym 

pochodzie wzięło udział około 1500 osób. Drugi z nich został rozpędzony przez ZOMO 

i ORMO. Także w kolejnych dniach trwały na samej uczelni protesty, w czasie których 

potępiano m.in. brutalne działania milicji. Drukowano również ulotki i organizowano 

bojkot zajęć. 

Już 12 marca rozpoczęły się kontrdziałania władz uczelni i aparatu przemocy. W 

akademikach przeprowadzano rewizje, zatrzymywano podejrzane osoby, a ze 

studentami, w obecności rodziców, przeprowadzano rozmowy (wysyłano również listy 

podobnej treści), w czasie których grożono studentom usunięciem z uczelni a rodzicom 

z pracy. Jednocześnie ignorowano rezolucje studenckie, głosząc oficjalnie, że w 

Gliwicach nie doszło do żadnych wystąpień studenckich. W samym marcu 1968 r., w 

związku z tymi wydarzeniami, zatrzymano w mieście 444 osoby, z których 122 objęto 

postępowaniem karnym i karno-administracyjnym. Represje trwały także w kolejnych 

miesiącach. 

 

Damian Mielcarek, Wydarzenia na Śląsku Opolskim w okresie studenckich 

wystąpień w marcu 1968 roku w świetle materiałów archiwalnych i prasowych 

Wystąpienia studenckie, które miały miejsce w marcu 1968 r. w ośrodkach 

akademickich, nie ominęły również Opola. Było ono wówczas młodym ośrodkiem 

akademickim, w którym studiowało około 5,5 tys. studentów. Przebieg wydarzeń miał 

charakter zbliżony do innych ośrodków akademickich. W dniach 14-18 III 1968 r. w 

obrębie WSP doszło do protestu studenckiego, który wywołał panikę wśród władz 

partyjnych Opola i regionu. Pojawiła się rezolucja studencka potępiająca wydarzenia w 

Warszawie, ogłoszono strajk okupacyjny na uczelni, a także sporządzano i 

kolportowano ulotki. Ulotki i dyskusje nad tymi wydarzeniami pojawiły się także w 

szkołach średnich Nysy, Kędzierzyna Brzegu i Głuchołaz. W reakcji na nie władze 

zastosowały represje wobec studentów i pracowników naukowych, w całym 

województwie odbyły się wiece i masówki potępiające studentów, na których pojawiły 

się hasła antysemickie i „antyrewizjonistyczne”. Chociaż wydarzenia w Opolu i całym 

województwie nie miały tak drastycznego przebiegu jak w innych ośrodkach, to 

pokazały, że młode środowisko akademickie podobnie odbierało polską rzeczywistość. 
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Mariusz Patelski, Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu (październik 

1980 – grudzień 1981) 

Na Śląsku Opolskim  w latach 70. nie było poważniejszych struktur 

opozycyjnych. Właściwie pierwszą organizacją opozycyjną było zorganizowanie na 

terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Opolu przez W. Ukleję i Z. Bereszyńskiego 

organizacji młodzieżowej pod nazwą Grupa Destrukcyjna, która szybko została rozbita 

przez aparat bezpieczeństwa. Wymienieni kontynuowali działalność opozycyjną także 

po podjęciu studiów. Z osobą W. Uklei związane są początki opolskiego NZS, który 

wspólnie z J. Smoczyńskim już w październiku 1980 r. podjął na WSI udane starania o 

powołanie niezależnej organizacji studenckiej (utworzono Tymczasowy Komitet 

Założycielski NZS). Podobną organizację założono w tym czasie na WSP. Działalność 

NZS skoncentrowana była wokół spraw kulturalnych i studenckich. Obie organizacje 

uczelniane wydawały własne pismo (Opolitechnik i Aneks) na łamach których obok 

spraw studenckich poruszano problematykę historyczną. Członkowie organizacji 

zaangażowali się również w wydawanie książek „II obiegu” oraz sprowadzenie 

podobnych filmów i przedstawień. Przełom roku przyniósł walkę polityczną o 

rejestrację NZS, w ramach której doszło w lutym 1981 r. do krótkiego strajku 

solidarnościowego ze strajkującymi studentami Łodzi. Działacze NZS od początku 

znaleźli się pod obserwacją władz politycznych i służby bezpieczeństwa. Do otwartego 

ataku doszło w marcu 1981 r. po pobiciu  na posterunku MO 2 studentów, kiedy to w 

czasie akcji plakatowej w Opolu informującej o tym wydarzeniu zatrzymano 7 

studentów, wobec których wysunięto zarzuty o przestępstwo. W lipcu tego roku 

uderzono w poligrafię Zrzeszenia, dokonując w siedzibach rewizji i konfiskując 

publikację. Po wakacjach nękano redaktorów przesłuchaniami. W związku z brakiem 

nowej ustawy o szkolnictwie wyższym organizacje opolskie zaangażowały się w akcję 

protestacyjną. Po strajku ostrzegawczym na przełomie października i listopada od 18 

listopada rozpoczął się strajk okupacyjny, który stopniowo rozszerzał się. W grudniu 

poparcia postulatom studenckim udzielił nawet Senat WSP. Strajk zakończył się 10 

grudnia. Po 13 grudnia przywódcy Zrzeszenia zostali internowani.  

 

Andrzej Szymański, Światobliwa Eufemia (Ofka) raciborska księżna i 

dominikanka 

Artykuł opowiada o żyjącej w XIV w. świątobliwej zakonnicy Eufemii, córce 

księcia raciborskiego Przemysława i Anny, księżniczki mazowieckiej. Eufemia, której 

imię spolszczono na Ofemia lub po prostu Ofka. Księżniczka, wychowana w atmosferze 

religijnej, odrzuciła propozycje małżeństwa i w 1313 r. przywdziała habit i welon 

dominikański wstępując do klasztoru w Raciborzu. Eufemia wkrótce została powołana 

do pełnienia posługi przełożonej wspólnoty zakonnej. Funkcję przeoryszy klasztoru 

raciborskiego pełniła m.in. w l. 1341, 1343, 1358. Dbała o podstawy materialne 

utrzymania sióstr i należyty poziom życia duchowego w konwencie. Z jej woli powstało 

ok. 1340 r. w Raciborzu nowe bractwo Najświętszej Maryi Panny, agregowane do 

klasztoru dominikanek, troszczące się o ubogich w mieście i jego okolicach. Aby 

zabezpieczyć konwent prze zakusami władców świeckich Ofka oddała go w opiekę 

Stolicy Apostolskiej, co potwierdził papież Klemens VI. Dzięki jej stało się możliwe 

dokończenie budowy klasztornego kościoła pw. Ducha Świętego.  

Księżniczka Eufemia Piastówna zmarła w 1359 r., jej zwłoki pochowano w 

przyklasztornym kościele. Od średniowiecza podejmowane są sukcesywnie starania o 

wyniesienie świątobliwej Eufemii na ołtarze - jej kult prywatny od setek lat jest żywy w 

Raciborzu.  
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Magdalena Ujma, „Nouvelles Ordinaires” wobec problemów związanych ze 

Śląskiem doby kontrreformacji w latach 1631-1648 

Tygodnik „Nouvelles Ordinaires”, znany później jako „Gazette de France”, 

ukazywał się we Francji od 1631 r. i był periodykiem powiązanym z działaniami 

dyplomacji francuskiej. Korzystał on z informacji nadsyłanych przez służbę 

dyplomatyczną, które przedstawiały różnorodne aspekty polityki wewnętrznej i 

zewnętrznej w krajach Europy. W okresie wojny 30. pojawiały się w nim informacje o 

sytuacji na Śląsku, przede wszystkim kwestie militarno-strategiczne i polityczne, w tym 

polityka Wazów wobec Śląska. Informacje zamieszczane w piśmie pokazują dobre 

rozeznanie dyplomacji francuskiej w problematyce wewnętrznej prowincji, roli 

poszczególnych ośrodków politycznych i ich woltach oraz złożoności sytuacji 

zewnętrznej, zależnej od wszystkich mocarstw regionalnych. W relacjach francuskich 

dużo miejsca zajęła także sytuacja gospodarcza Śląska, cierpiącego pod podatkami i 

kontrybucjami oraz odnotowano w nich rosnącą od drugiej połowie l. 30 XVII w. rolę 

Habsburgów, z czym związana była postępująca centralizacja i rekatolizacja prowincji. 

 

Marek P. Czapliński, Zapobieganie epidemii cholery drobiu na Górnym 

Śląsku w latach 1897-1914 

Dzieje chorób zwierzęcych nie znalazły pełnego odbicia w historiografii 

europejskiej, co w szczególności dotyczy ptactwa domowego. Artykuł przedstawia 

epidemię cholery drobiu w rejencji opolskiej na przełomie XIX i XX w., ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zapobieganiem tej epidemii. 

Władze rejencji zajęły się tym problemem po raz pierwszy w 1897 r., kiedy wybuchła 

ona na jej terenie. Wydano wtedy szczegółowe rozporządzenia określające 

postępowanie właścicieli drobiu oraz władz weterynaryjnych różnego szczebla. W 

kolejnych latach wydawano rozporządzenia określające drobiazgowo zasady 

zabezpieczenia się przed rozszerzeniem epidemii oraz postępowanie wobec 

przywożonego drobiu z zagranicy. Skrupulatne przestrzeganie tych przepisów i 

stosowanie środków zaradczych przyniosło pożądany skutek przed wybuchem I wojny 

światowej. 

 

Wanda Musialik, Uchybienia w dysponowaniu środkami publicznymi w I 

Sejmie Śląskim 

W związku ze zmianą granic państwowych i przemieszczeniem się ludności 

powstał w  okresie międzywojennym na obszarze Górnego Śląska niedobór lokali 

mieszkalnych, które odpowiadałyby możliwościom finansowych przybyszy. Problem 

ten w 1923 r. szacowano w województwie śląskim na niedobór 22 tys. mieszkań. 

Rozmiar owych niedoborów pobudził posłów Sejmu Śląskiego do szukania 

legislacyjnych sposobów ułatwienia rozwiązania problemu „głodu mieszkań”. 

Przedmiotem artykułu uczyniono okoliczności towarzyszące przyjęciu i wykonaniu 

śląskich ustaw określających warunki kredytowania budowy domów mieszkalnych. 

Brak praktyki legislacyjnej w rozwiązywaniu podobnych problemach sprawił, że 

wykonanie zapisów ustawy przebiegało w oparciu o woluntaryzm niektórych posłów. 

Korzystając z przyznanej spółkom budowlanych pomocy finansowej umieli osobiście 

czerpać z nich korzyści materialne. Ich postępowanie zostało zakwestionowane przez 

innych członków Sejmu Śląskiego i stało się powodem podjęcia prac nad przyjęciem 

kompleksowych rozwiązań ustawodawczych. 

 

Adam Ambros, Transport kolejowy na Śląsku Opolskim. Jego rola i funkcje 

społeczne 
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Sieć kolejowa na Górnym Śląsku, ukształtowana do k. XIX w. głównie na 

potrzeby pruskiego przemysłu węglowego, uległa w czasie II wojny światowej dużym 

zniszczeniom, które pogłębiło traktowanie jej przez Rosjan jako zdobyczy wojennej. 

Jednak już w 1949 r. została ona praktycznie odbudowana. Od początku lat 

pięćdziesiątych, rola i znaczenie krajowej, w tym także opolskiej sieci kolejowej 

zaczęły ulegać stopniowemu zawężeniu. Powodem tego były m.in.: wysokie koszty 

utrzymania infrastruktury kolejowej, zbyt mały poziom jej koordynacji z aktualnymi 

potrzebami społeczno-gospodarczymi – wynikający z nie zawsze racjonalnej polityki 

transportowej państwa, jak również z ograniczonych możliwości przebudowy sieci 

kolejowych. Wpływ na to miał znikomy poziom wdrażania nowych technologii i rozwój 

alternatywnych rodzajów transportu (zwłaszcza samochodowego). Efektem tych 

zjawisk było zamknięcie dużej części opolskich linii kolejowych (głównie 

drugorzędnych), którym w niektórych rejonach województwa objęto całość istniejących 

połączeń ( np. rejon Głubczyc). 

 Po 1989 r. podjęto próbę zreformowania Polskich Kolei Państwowych, której 

dotychczasowych niepowodzeń upatrywać należy w: ograniczeniu jej początkowych 

założeń do redukcji infrastruktury kolejowej, oraz braku jasno sprecyzowanych 

koncepcji, co do  wtórnego jej wykorzystania, niedostatecznym zrównoważeniu zasad 

konkurencji wolnorynkowej w stosunku do ekspansywnie rozwijającego się transportu 

samochodowego, zbyt gwałtownym zdecentralizowaniu przedsiębiorstwa PKP, przy 

jednoczesnym niewielkim uniezależnieniu jego kadry dyrektorskiej od układów 

politycznych . Działania te przyczyniły się do dalszego wzrostu korupcji w strukturach 

organizacyjnych kolei oraz do ich zapaści ekonomicznej wynikającej również z 

błędnych decyzji merytorycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

 

Maciej Górecki, Społeczne korzenie i kariery osób pełniących funkcje 

kierownicze – przyczynek do badań nad awansem społeczno-zawodowym 

mieszkańców Opola 

Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych pod koniec 

2002 r. na grupie ponad 100 osób pełniących funkcje kierownicze w opolskich firmach i 

instytucjach. Badani zajmują relatywnie wysokie pozycje społeczne. Wszystkie osoby z 

tej grupy ukończyły studia wyższe, chociaż większość uczyniła to w trybie zaocznym 

lub wieczorowym. Ponad 97% zarabia miesięcznie minimum 2,5 tys. złotych i posiada 

domy lub mieszkania średnio dwa razy większe od przeciętnej. Nikła jest aktywność 

społeczna i  polityczna respondentów. Najważniejszą cechą wpływającą na wzory 

rekrutacji do stanowisk kierowniczych jest wiek badanych. Proces awansu badanych z 

grupy młodszej (20 - 49 lat) podlegał silniejszemu oddziaływaniu czynników 

przypisanych, takich jak wykształcenie i przynależność społeczno-zawodowa ojca czy 

miejscowość zamieszkania oraz warunki mieszkaniowe w okresie dzieciństwa. W 

grupie młodszej rośnie udział karier administracyjnych, który zwiększa się kosztem 

karier technicznych. Respondenci z grupy młodszej są też lepiej wykształceni zarówno 

w momencie wejścia na rynek pracy, jak i obejmując pierwsze w życiu stanowisko 

kierownicze. Opisywane procesy owocują pewną standaryzacją karier kierowniczych. 

Istnieją zauważalne różnice między grupą starszą i grupą młodszą, jeśli chodzi o 

posiadany kapitał społeczny. Polegają one głównie na tym, że respondenci z grupy 

młodszej mogli w o wiele większym stopniu korzystać z kapitału szeroko pojmowanej 

rodziny jako grupy wsparcia. Wyraża się to znacznie wyższym aniżeli w grupie starszej 

indeksem kapitału społecznego czerpanego ze związków rodzinnych. Jeśli chodzi 

natomiast o kapitał społeczny czerpany z innych związków międzyludzkich (wsparcie 
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ze strony znajomych), to różnice kapitałów pomiędzy obojga grupami są już 

nieznaczne.   

 


