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Marek S. Szczepański, Anna Śliz, Misja instytucji. Słowo o powinnościach 

Instytutu Śląskiego w Opolu  

Autorzy, po zasygnalizowaniu różnorodnych aspektów dorobku Instytutu 

Śląskiego w Opolu, jako instytucji naukowej o charakterze badawczym, 

popularyzatorskim oraz promocyjnym, osiągniętego dzięki empirycznym studiom 

regionalnym i ich upowszechnieniu przez publikacje i konferencje naukowe, 

zastanawiają się nad dalszą misją placówki w kontekście wielokulturowego regionu i 

Polski w Europie. Podkreślają, że w odróżnieniu od uniwersytetów, gdzie formułuje się 

aktualne teorie badawcze, podstawowym celem instytutów naukowych jest organizacja i 

prowadzenie interdyscyplinarnych badań empirycznych. Rozwijając tę tezę formułują 

pięć wymiarów misji Instytutu Śląskiego. Składa się na nią (1) gromadzenie wiedzy na 

temat Śląska i jej społeczna aplikacja. Równie ważnym elementem misji jest (2) 

integracja ludzi i instytucji zainteresowanych Śląskiem. W trakcie tego nie można 

zapominać (3) o dorobku poprzedników, który należy twórczo rozwijać. Integralną 

częścią misji placówki powinno być (4) upowszechnienie wiedzy o Śląsku poprzez 

organizowanie konferencji i pełnienie roli eksperckiej. Pozwoli to pełnić placówce (5) 

rolę koordynatora badań nad Śląskiem. Realizacja tak sformułowanej misji ułatwi 

zdobywanie środków finansowych z różnych źródeł. 

 

Michał Lis, Badania historyczne w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934–

1949) i Opolu od 1957 roku  

Artykuł, po przedstawieniu genezy polskiej refleksji historycznej nad Śląskiem, 

podejmuje prezentację badań naukowych nad historią Śląska, prowadzonych przede 

wszystkim w ramach Instytutu Śląskiego. Podwaliny pod nie przygotowało 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, poprzez starania o utworzenie Biblioteki 

Sejmu Śląskiego i Śląskiej Rady Archiwalnej. Szersze badania naukowe podjęto po 

objęciu stanowiska wojewody śląskiego przez Michała Grażyńskiego, który 

zaangażował w nie bliskie mu środowisko krakowskie Polskiej Akademii Umiejętności 

(PAU). To ono zapoczątkowało pierwszą polską syntezę dziejów Śląska oraz 

doprowadziło do powołania przy PAU Komitetu Wydawnictw Śląskich, który 

organizował i finansował różnorodne badania nad Śląskiem.  

W związku z tym utworzonemu w 1934 r. w Katowicach Instytutowi Śląskiemu 

przypadło podejmowanie aktualnej problematyki dziejów Śląska i przed wojną ukazało 

się w nim niewiele naukowych prac historycznych. Założenia te zmieniły się zasadniczo 

po wojnie, kiedy Instytut kontynuował program wypełniania luki w wiedzy o 

korzeniach polskości nad Odrą. Zlikwidowany w okresie stalinowskim Instytut odrodził 

się w 1957 r. w Opolu, chociaż stworzenie tutaj prężnego ośrodka naukowego zajęło 

kolejne kilkanaście lat. W dalszej części artykuł analizuje szczegółowo główne pola 

zainteresowania historyków związanych z Instytutem Śląskim, przedstawia 

najważniejsze serie i periodyki z nim związane oraz omawia najważniejsze publikacje 

wydane w tej placówce do dnia dzisiejszego z podkreśleniem roli początku lat 

osiemdziesiątych, kiedy to badania objęto również wielokulturowe dziedzictwo regionu. 

 

Stanisława Sochacka, Badania nad językiem polskim w Instytucie Śląskim 

Opracowanie przedstawia główne kierunki badań językoznawstwa śląskiego w 

latach 1934–2009 z uwypukleniem ich osiągnięć. Rozwój tych badań związany jest z 

powołaniem Komitetu Wydawnictw Śląskich PAU oraz Instytutu Śląskiego, z którymi 

związał się Kazimierz Nitsch, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. On to 

sformułował najważniejsze postulaty badań nad polszczyzną śląską, zawierające się w 

trzech obszarach: opracowanie szczegółowych monografii dialektów śląskich, atlasu 
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językowego oraz wydanie tekstów gwarowych. 

Szersze badania językoznawcze podjęto dopiero po zakończeniu II wojny 

światowej. W Opolu realizowano Słownik gwar śląskich, kolejno pod kierunkiem S. 

Bąka, S. Rosponda, F. Pluty, a obecnie B. Wyderki. Do osiągnięć językoznawców 

związanych z Instytutem Śląskim należy zaliczyć również Słownik etymologiczny nazw 

geograficznych Śląska, badania nad nazwiskami śląskimi oraz pochodzeniem nazw. 

Dużym zainteresowaniem tego ośrodka cieszyły się źródła do dziejów języka polskiego 

na Śląsku oraz teksty autorów piszących tutaj w tym języku. 

 

Teresa Sołdra-Gwiżdż, Badania socjologiczne Śląska 

Refleksja nad historią i rozwojem dyscypliny naukowej zwykle koncentruje się na 

ujęciach teoretycznych lub metodologicznych, natomiast znacznie rzadziej poświęca się 

uwagę ramom organizacyjnym i instytucjonalnym, w których one powstały. Dla 

rozwoju socjologii Śląska takim podstawowym zdarzeniem instytucjonalnym, które 

wywarło niezaprzeczalny wpływ na jej rozwój było powstanie w 1934 r. Instytutu 

Śląskiego w Katowicach i jego późniejsze losy, aż do umiejscowienia placówki w 

Opolu w latach powojennych, chociaż początki socjologicznej refleksji nad fenomenem 

Śląska nie były organizacyjnie związane z Instytutem. W pierwszych latach jego 

istnienia preferowano raczej badania socjograficzne, a podłożem dla podejmowanych 

wysiłków badawczych była i jest nadal „idea służby społecznej”. Znaczący rozwój 

socjologicznych badań nad Śląskiem nastąpił po przeniesieniu Instytutu do Opola, który 

inspirował socjologiczny ogląd Śląska, w szczególności Śląska Opolskiego. 

Problematyka tych badań ewoluowała od zagadnień tożsamości narodowej i więzi 

regionalnej, poprzez problematykę integracji, rozwój socjologii szczegółowych ku 

badaniom stosunków międzygrupowych i zagadnień etnicznych, których podjęcie 

umożliwiły przekształcenia ustrojowe. Znakomite nazwiska polskiej socjologii, Józef 

Chałasiński, Paweł Rybicki, Stanisław Ossowski, Antonina Kłoskowska, Kazimierz 

Żygulski, Krzysztof Kwaśniewski, Władysław Kwaśniewicz były inicjatorami ważnych 

przedsięwzięć empirycznych, z których znacząca większość była realizowana w ramach 

organizacyjnych Instytutu.  

Ważnym wydarzeniem dla rozwoju socjologii opolskiej związanej z placówką 

było intelektualne przewodnictwo Krzysztofa Frysztackiego, który sprawił, iż 

socjologia w Instytucie Śląskim przekształciła się z „socjologii raportowej” w 

„socjologię publikacyjną”. Etniczność, stosunki międzygrupowe, wielokulturowość, 

migracje, badania warunków życia, mieszkalnictwo, świadomość ekologiczna, 

socjologia katastrof, bezrobocie, rynek pracy, edukacja, młodzież to znaczące wymiary 

społecznej rzeczywistości i aspekty jej socjologicznego oglądu. Socjologia Śląska nie 

ogranicza się do badań opolskich. Katowickie i wrocławskie środowiska socjologiczne 

zapisują znaczącą kartę w rozwoju badań nad Śląskiem, a ostatnio podjęte inspiracje 

organizacyjne Marka S. Szczepańskiego dają nadzieję na połączenie wysiłków w tym 

względzie.  

 

Jarosław Kuczer, Od glorii do upadku. Osadnictwo szlachty tytularnej na 

Śląsku po wojnie trzydziestoletniej na przykładzie rodziny hrabiów von Dünnewald 

(1669–1718) 

Pochodząca z Luksemburga rodzina von Dünnewald stanowi jeden z wielu 

przykładów osadnictwa szlachty tytularnej na Śląsku. Była to w dużej mierze wierna 

cesarzowi szlachta wyznania katolickiego, której przedstawiciele zasłużyli się w służbie 

administracyjnej lub wojskowej Cesarstwa Niemieckiego. Baronowie von Dünnewald 

pojawili się na Śląsku w 1669 r., w 1675 r. uzyskując tytuł hrabiów. Ich majątek 

zajmował północno-wschodnią część weichbildu (okręgu) zielonogórskiego, wzdłuż 

lewego brzegu Odry. Centrum majątku Dünnewaldów stanowił Zabór, położony w 
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odległości 15 km na wschód od Zielonej Góry. Tam zlokalizowana była od lat 

siedemdziesiątych XVII w. okazała siedziba rodowa. Swą największą terytorialną 

rozpiętość w dziejach latyfundium osiągnęło w latach 1669–1718, pozostając 

własnością rodziny von Dünnewald. Rodzina swą pozycję i majątek zawdzięczała 

protoplaście linii śląskiej, Johannowi Heinrichowi von Dünnewald, pułkownikowi, a 

następnie generałowi wojsk cesarskich. Jego pozycja na dworze wiedeńskim związana 

była z rolą jaką odgrywał w armii jako dowódca kawalerii cesarskiej. Spadkobiercami 

Johanna Heinricha byli jego synowie Franz, i Ludwig von Dünnewald. Franz 

sprawujący funkcję pułkownika wojsk cesarskich, zmarł w 1694 r., w związku z czym 

całość przypadła hrabiemu Rzeszy Ludwigowi, który podobnie jak brat i ojciec pozycji 

szukał w funkcjach wojskowych.  

Lokalizacja majątku wśród dóbr szlachty głównie jednowioskowej, dawała 

Dünnewaldom sposobność osiągnięcia trwałej pozycji materialnej oraz odpowiedniej 

rangi społecznej. Potencjalne czynniki ich sukcesu, na jakie składał się majątek i dostęp 

do instrumentów publicznych (urzędy), mimo niemal półwiecza bytności rodziny na 

tych terenach, nie zostały jednak wykorzystane. Mimo początkowych sukcesów, 

obecność rodziny w księstwie znaczyły poszukiwania rezerw finansowych i bezsilność 

wobec powiększającego się zadłużenia. Podstawowym motywem działań Dünnewaldów 

stała się więc chęć podniesienia jego statusu, sprowokowanie rozwoju demograficznego 

oraz reorganizacja struktury miejscowej gospodarki. Ostatecznie nieudane próby 

rozwiązania tych problemów były konieczne, zważywszy że od czasów wojny 

trzydziestoletniej majątek nie funkcjonował na miarę swoich możliwości.  

 

Mariusz Pawelec, Zamek w Prószkowie jako przykład górnośląskiej rezydencji 

magnackiej − kształtowanie się obiektu i kulturowe oddziaływanie 

Renesansowo-barokowa rezydencja w Prószkowie w województwie opolskim 

należy do grona najbardziej reprezentatywnych obiektów tego typu na obszarze 

Górnego Śląska. Pomimo iż zachowała ona stosunkowo niewiele z dawnego wystroju 

wnętrz, jej bryła zewnętrzna oddaje w pełni kształt nadany tej budowli w końcu XVII 

stulecia z jednoczesnym zachowaniem wcześniejszego renesansowego założenia. 

Dodatkowym walorem podkreślającym jej znaczenie dla historii sztuki na Śląsku są 

istniejące fragmenty dekoracji sgraffitowych. Choć w dotychczasowej literaturze 

naukowej, poświęconej budowlom rezydencjalnym na Śląsku Opolskim, Prószków 

zajmuje znaczące miejsce, nie doczekał się dotąd osobnej publikacji. Prezentowany 

artykuł stanowi pierwszą próbę całościowego opracowania jego historii, bryły 

architektonicznej, dekoracji oraz zachowanej ikonografii obiektu. Omawia dzieje 

prószkowskiego zabytku w okresie od II połowy XVI do połowy XVIII w., tj. w 

czasach, gdy pełnił on funkcję rezydencji rodu Prószkowskich (Proskowsky, von 

Proskau). 

 

Sebastian Rosenbaum, Bibliotekarz, historyk, agent. Casus Franciszka 

Szymiczka 

W ramach swojej działalności operacyjnej Urząd Bezpieczeństwa/Służba 

Bezpieczeństwa starała się poddać inwigilacji możliwie szerokie spektrum grup 

społecznych. Werbując tajnych współpracowników szukano osób, które były w stanie 

dać UB/SB dostęp do kilku środowisk jednocześnie. Dlatego tak cenny dla bezpieki był 

dokonany w 1949 r. werbunek katowickiego historyka i bibliotekarza dr. Franciszka 

Szymiczka (1911–1987). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy 

Biblioteki Śląskiej, autor dwóch cennych monografii historycznych i ogromnej liczby 

prac przyczynkarskich i popularyzatorskich, a jednocześnie rodowity Górnoślązak był 

świetnym znawcą regionu. Współpracował z UB, a potem SB w latach 1949–1987, a 
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jego informacje i doniesienia były niezmiennie wysoko ocieniane przez funkcjonariuszy 

śląskiego aparatu bezpieczeństwa. Szymiczek przekazywał wiadomości dotyczące 

środowiska, w którym się obracał – regionalnych naukowców, literatów, pracowników 

Śląskiej Akademii Medycznej, której był długoletnim dyrektorem. Ze względu na 

rozliczne znajomości w kręgach ludności rodzimej w województwie katowickim i 

opolskim dostarczał SB wiadomości o nastrojach wśród tej społeczności. Przede 

wszystkim jednak, szczególnie od końca lat sześćdziesiątych przez kolejną dekadę, 

Szymiczek był instrumentem SB służącym penetracji środowisk i instytucji 

zachodnioniemieckich związanych z ziomkostwami i instytutów Ostforschung. Ze 

swoich kilku wyjazdów agenturalnych do RFN pozostawił SB cenne charakterystyki 

osobiście poznanych działaczy i naukowców z tego kręgu, a korespondencja, którą 

podtrzymywał latami pozostawała pod ścisłą kontrolą bezpieki.  

 

Bogusław Tracz, Nadużycia w gospodarce mięsnej i tzw. afery mięsne na 

terenie konurbacji górnośląskiej w latach 1945–1970 

Artykuł jest próbą opisania genezy, przyczyn i samego zjawiska trudności i 

braków w zapatrzeniu i dystrybucji mięsa i przetworów mięsnych na terenie konurbacji 

górnośląskiej w latach 1945–1970, ze szczególnym uwzględnieniem metod 

przeciwdziałania i prób powstrzymania spekulacji mięsem przez instytucje 

administracyjne i represyjne państwa. W pierwszej części przedstawione zostały 

trudności wynikające z zapaści gospodarczej w pierwszych latach powojennych, które 

charakteryzowały się trudnościami aprowizacyjnymi, przy jednoczesnym 

upolitycznieniu działań zaradczych.  

Druga część artykułu przedstawia lata „małej stabilizacji” (1956–1970), które 

cechowały się z jednej strony wprowadzeniem reorganizacji zasad produkcji, handlu i 

dystrybucji mięsa, z drugiej zaś wieloma działaniami zaradczymi i represyjnymi, do 

których zaliczyć należy także propagandę, szeroko nagłośniającą wszelkie „afery 

mięsne” i piętnującą osoby spekulujące tym towarem. Autor przedstawił skutki 

niedoborów mięsa, metody nadużyć i główne afery, które odnotowywała ówczesna 

prasa, oraz działania podejmowane w tym czasie przez aparat państwowy.  

 

Joanna Lusek, Opieka medyczna w Bytomiu do 1939 roku 

Rozwój opieki medycznej w Bytomiu następował sukcesywnie na przestrzeni 

wieków, osiągając późniejszy poziom w pierwszej połowie XX w. Wtedy to 

wypracowano podstawy struktur organizacyjnych, zajmujących się kwestiami 

zdrowotnymi, a koordynującymi funkcjonowanie placówek lecznictwa zamkniętego i 

opieki ambulatoryjnej, zakładów opieki społecznej, jak również instytucji zajmujących 

się profilaktyką sanitarną. 

Sukcesywny rozwój aglomeracji warunkował konieczność tworzenia kolejnych 

placówek opieki medycznej na terenie miasta, oferujących pomoc doraźną oraz 

specjalistyczne leczenie szpitalne. Mieszkańcy korzystali z usług m.in. Hospicjum św. 

Ducha, Szpitala Miejskiego oraz Zakładu Rehabilitacyjnego dla Kalek. Członkowie 

Spółki Brackiej, zatrudnieni w okolicznych zakładach przemysłowych, korzystali z 

opieki Lazaretu Spółki Brackiej. Na przełomie XIX i XX w. w zakresie opieki 

medycznej pojawiło się także miejsce dla inicjatywy prywatnej, dzięki temu w Bytomiu 

powstało 20 klinik o różnorodnej specjalizacji. Na terenie miasta rozwinęły się również 

wtedy instytucje opieki społecznej które wspierały i uzupełniały działania publicznej 

służby zdrowia, m.in. Fundacja św. Roberta i Fundacja św. Grzegorza.  

 

 

Paweł Szygulski, „Polska Zachodnia” wobec komisji specjalnej Sejmu 
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Śląskiego w 1927 roku 

W 1927 r. doszło do istotnego przesilenia między wojewodą śląskim Michałem 

Grażyńskim a Sejmem Śląskim. Parlamentarna większość postanowiła wykorzystać 

gwałtowne niekiedy działania Związku Powstańców Śląskich (ZPŚl.) względem 

przeciwników politycznych do rozprawy z wojewodą. Po pobiciu Władysława 

Zabawskiego, redaktora naczelnego korfantowskiej „Polonii” oraz aktach przemocy 

wobec działaczy mniejszości niemieckiej podczas wyborów komunalnych w Rybniku, 

Sejm Śląski powołał specjalną komisję do zbadania udziału w nich ZPŚl. Komisja 

rozpoczęła działalność 1 czerwca 1927 r. Od początku swej pracy była przedmiotem 

bezpardonowych ataków ze strony „Polski Zachodniej”, organu prasowego wojewody 

Michała Grażyńskiego, która nawet potępiała Sejm Śląski, domagając się jego 

natychmiastowego rozwiązania, co nastąpiło 20 czerwca. Stąd powołana na okres 

sześciu tygodni komisja nie zdążyła złożyć sprawozdania ze swych prac. Wobec erozji 

porozumienia Wojciecha Korfantego z mniejszością niemiecką, które legło u podstaw 

powołania komisji, w kolejnej sesji Sejmu Śląskiego nie wrócono już do poruszanych 

przez nią zagadnień.  

 

Zbigniew Bereszyński, Strajki akademickie w Opolu w 1981 roku 

W październiku 1980 r. na terenie obu opolskich uczelni wyższych, Wyższej 

Szkoły Inżynierskiej (WSI) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP), powstały 

uczelniane organizacje Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), które odegrały 

główną rolę w przeprowadzeniu akcji protestacyjnych w lutym 1981 r. Były one 

elementem ogólnopolskiej akcji strajkowej studentów, której głównym celem było 

doprowadzenie do zarejestrowania NZS. W akcjach protestacyjnych, które przybrały 

formę strajku okupacyjnego, wzięli udział nie tylko członkowie NZS, ale także 

członkowie Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich (SZSP) oraz studenci 

niezrzeszeni.  

Studenci i pracownicy WSI i WSP w Opolu uczestniczyli również w 

ogólnopolskiej akcji protestacyjnej środowisk akademickich, prowadzonej jesienią 1981 

r. Tym razem walczono o prawne gwarancje autonomii wyższych uczelni, protestując 

przede wszystkim przeciwko ignorowaniu przez władze PRL tzw. społecznego projektu 

nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W drugiej połowie listopada 1981 r. na obu 

opolskich uczelniach wyższych rozpoczął się strajk okupacyjny studentów. Akcji 

strajkowej przewodzili działacze NZS, ale poparła ją także uczelniana organizacja SZSP 

przy WSI. W akcji protestacyjnej uczestniczyła także część pracowników naukowych 

WSP i WSI, zrzeszonych w uczelnianych organizacjach NSZZ „Solidarność”. 

Pracownicy WSI przystąpili do strajku okupacyjnego, natomiast pracownicy WSP 

prowadzili akcję protestacyjną w formie strajku czynnego. Strajkujący studenci WSP i 

WSI brali udział w akcjach plakatowych na terenie Opola. Niektórzy z nich zostali 

zatrzymani przez MO. Szczególnie dramatyczny przebieg miały wydarzenia w dniu 5 

grudnia 1981 r., gdy w wyniku interwencji MO część uczestników akcji plakatowej 

doznała obrażeń cielesnych. Akcja strajkowa na WSI i WSP w Opolu zakończyła się 9–

10 grudnia 1981 r., na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego.  


