
Artykuły  

 

Aleksander Kwiatek, Czechosłowacja w myśli politycznej Wojciecha Korfantego 

(zarys problematyki) 

Tytułowe zagadnienie nie było dotąd przedmiotem odrębnych analiz. Źródłową 

podstawę opracowania stanowi materiał prasowy składający się w przeważającej części z 

publicystyki W. Korfantego. Materiał ów posiada wartość biograficzną oraz ogólniejszą, z 

przeznaczeniem do studiów nad polsko-czeskimi (czechosłowackimi) relacjami politycznymi.  

Korfanty należał w okresie międzywojennym do zdeklarowanych zwolenników 

wszechstronnej współpracy z Czechosłowacją. Swą orientację uzasadniał względami 

politycznymi, gospodarczymi, a także kulturalnymi, dyktowanymi wspólnotą interesów obu 

państw. Koncepcje współpracy motywował ideą obrony ładu wersalskiego i koniecznością 

stworzenia bloku zdolnego do przeciwstawienia się polityce Niemiec. Wychowany w tradycji 

XIX-wiecznego słowianofilstwa uchodził za rzecznika unii polsko-czeskiej zawiązanej 

najpierw na płaszczyźnie gospodarczej, a następnie federacyjnej. 

 

Barbara Techmańska, Edukacja dzieci i młodzieży narodowości żydowskiej 

w Legnicy w latach 1946-1968 

Szkolnictwo żydowskie w Legnicy zaczęło się kształtować już w 1946 r., zanim ukazały 

się akty prawne regulujące jego zasady organizacyjne. Potrzeba powołania placówek 

edukacyjnych pojawiła się w związku z powojennymi migracjami i przybyciem do miasta 

dużej grupy Żydów. Po Wrocławiu, Dzierżoniowie i Wałbrzychu Legnica była kolejnym 

ośrodkiem, który stał się miejscem zamieszkania, lub czasowego przebywania osób tej 

narodowości. Żydzi jako jedyna mniejszość posiadali na terenie Legnicy edukację szkolną 

zarówno na poziomie szkoły podstawowej ( w 1947 r. istniały trzy placówki tego typu) jak i 

średniej. Także dzieci żydowskie objęte były opieką przedszkolną ( przedszkole posiadało 

charakter narodowy do 1955 r.). W 1949 r. po wizytacji Inspektoratu Szkolnego nakazano 

zamknięcie szkoły wyznaniowej i hebrajskiej. Na legnickim rynku edukacyjnym pozostała 

jako jedyna szkoła im. J.Pereca. W 1959 r. powołano III Liceum Ogólnokształcące z 

żydowskim językiem nauczania. Zespół szkół żydowskich funkcjonował do 1968 r. O jego 

likwidacji zadecydowały względy polityczne i związana z atmosferą „pomarcową” migracja 

Żydów.  

 

 

Adriana Dawid, Propaganda antyniemiecka w działalności Zarządu 

Wojewódzkiego Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu (1957-1971) 

Działające w latach 1957-1971 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich miało na celu 

obok popularyzowania polskiej przeszłości terenów przyłączonych do Polski w 1945 r. także 

prowadzenie kampanii przeciw zachodnioniemieckiemu militaryzmowi i rewizjonizmowi. 

Idee te znalazły szczególnie poparcie wśród przedwojennych działaczy polskich, którzy 

dominowali w aktywie opolskiego oddziału TRZZ. Cele programowe TRZZ realizowano 

poprzez różnorodne formy działalności, m.in. wykłady, odczyty, seminaria, spotkania z 

działaczami polskimi, wystawy, konkursy, koncerty, imprezy sportowe, wycieczki. Wspólnie 

z instytucjami partyjnymi i społecznymi organizowano konferencje i szkolenia o tematyce 
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antyniemieckiej i antyrewizjonistycznej. Propagandę antyzachodnioniemiecką prowadzono 

także w oparciu o działalność wydawniczą: publikowano książki, komunikaty, cyklicznie 

wydawano „Kalendarz Opolski” i kwartalnik „Wczoraj Dzisiaj Jutro”. Lansując negatywny 

obraz RFN kreowano jego pozytywną przeciwwagę - NRD. Opolski oddział Towarzystwa 

występował z krytyką tzw. akcji łączenia rodzin; a o popularyzowanie opcji proniemieckiej 

wśród mieszkańców Śląska Opolskiego oskarżał katolickie duchowieństwo. Działalność 

TRZZ była zgodna z ustalonym w PRL kierunkiem propagandy państwowej i prowadzono ją 

w duchu lojalizmu wobec komunistycznych władz partyjnych.  

 

 

Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Wiesław Drobek, Cieszyn i Český Těšín – partnerstwo 

transgraniczne miast bliźniaczych 

Przedmiotem analizy jest współpraca miast Cieszyn i Český Těšín położonych na granicy 

Polski i Republiki Czeskiej. Cieszyn został w 1920 r. przedzielony granicą międzypaństwową na 

dwa miasta. Ze względów pragmatycznych pewna współpraca obu miast (zwłaszcza w zakresie 

zaopatrzenia w wodę, gaz i energię elektryczną czy dostępu do miejsc kultu religijnego) 

występowała nawet w okresach zatargów międzypaństwowych, w tym sporów granicznych. 

Możliwości kontaktów między społecznościami po obu stronach granicy w sposób radykalny 

ograniczone zostały ze względów politycznych w 1980 r., w związku z powstaniem ruchu 

„Solidarność”.  

Ponownie bliższe kontakty między społecznościami nawiązano od 1991 r., a szersza 

współpraca została podjęta w 1996 r. po podpisaniu umowy o partnerstwie obu miast. 

Utworzenie w 1998 r. Euroregionu pozwoliło na ożywienie współpracy. Dotyczy to zwłaszcza 

realizacji przedsięwzięć transgranicznych w oparciu o pozyskiwane wspólnie środki z Unii 

Europejskiej.  

Z przystąpieniem Polski i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej (2004) wiązano 

nadzieje likwidacji negatywnych skutków podziału z 1920 r. z jednoczesnym zachowaniem 

specyfiki wynikającej z przynależności do różnych państw. Nasiliły się wówczas wspólne 

działania mające na celu przezwyciężenie barier w komunikacji – zarówno naturalnych (rzeka), 

jak i świadomościowych (resentymenty i uprzedzenia). Każde z miast przedzielonych Olzą 

zaczęło uwzględniać w strategii swego rozwoju potrzebę współpracy z bliźniaczym ośrodkiem 

miejskim, powstały nawet wycinkowe koncepcje zagospodarowania przestrzennego terenów 

przygranicznych. Wejście do strefy Schengen (2007) stworzyło nowe możliwości współpracy 

(zwłaszcza w zakresie dostępności komunikacyjnej i wspólnej troski służb obu miast o kwestie 

bezpieczeństwa), ale również nowe problemy (np. w związku z odmiennym uregulowaniem w 

każdym z państw kwestii legalności/nielegalności posiadania niewielkich ilości narkotyków, 

prowadzenia salonów gier hazardowych, sprzedaży dopalaczy).  

 

Brygida Solga, Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze a trwanie granic 

historycznych 

W artykule podjęto zagadnienie wpływu granic na przekształcenia krajobrazu 

społeczno–kulturowego obszarów przygranicznych oraz  problematykę trwałości granic.  

Każda granica jest barierą ograniczającą przepływ ludzi, towarów i pieniądza, a 

czasami również możliwości wzajemnego oddziaływania kulturowego i ideologicznego. 



3 

 

Powstanie granicy lub zmiana jej funkcji oznacza przeobrażenie typu gospodarki, osadnictwa 

i struktury ludnościowej, a po dłuższym czasie również krajobrazu obszarów 

przygranicznych. Trwająca w Europie od wielu lat integracja gospodarcza i współpraca 

polityczna zmniejsza ich tradycyjne znaczenie w sensie gospodarczym i społecznym. Pomimo 

tego, na terytorium wielu państw dostatecznie długo istniejące granice historyczne często 

czytelne są we współczesnym ich układzie przestrzennym pod postacią różnic etnicznych, 

kulturowych, rozmieszczenia infrastruktury technicznej czy poziomu rozwoju  

gospodarczego. W pewnym sensie takim obszarem jest Śląsk, którego granice wewnętrzne i 

zewnętrzne wielokrotnie w historii ulegały zmianom. Mimo niekiedy odległej już historii, do 

dziś jednak widoczne są skutki tych przekształceń. Dobrych przykładów dostarcza region 

opolski, którego zróżnicowanie wynika z jednej strony z usytuowania na pograniczu 

społeczno–kulturowym, z drugiej – z procesów zachodzących  po II wojnie światowej. 

Jednym z elementów tego zróżnicowania jest zjawisko podwójnego obywatelstwa wraz z 

złożonymi uwarunkowaniami historycznymi, polityczno–prawnymi oraz społecznymi. 

 

Miscellanea i materiały 

 

Stanisława Sochacka, O polskich i niemieckich nazwach młynów na Śląsku 

      Celem artykułu było zwrócenie uwagi na bogaty zbiór nazw młynów i osad 

młyńskich na Śląsku zarejestrowanych w Słowniku etymologicznym nazw geograficznych 

Śląska. Zebrany materiał ukazuje, jakie znaczenie miało młynarstwo w historii kultury 

materialnej na tym terenie oraz jakiego typu świadczyło usługi dla ludności. Analizie poddano 

równolegle nazwy polskie i nazwy niemieckie ustalając podobieństwa i różnice w zakresie 

motywów znaczeniowych i słowotwórczych. 

 

Monika Choroś, Łucja Jarczak, Nazewnictwo miejskie w Opolu na przestrzeni 

wieków XV─XXI 

Pierwsze nazwy ulic Opola nie miały charakteru urzędowego i tworzone były 

spontanicznie przez mieszkańców. Nawiązywały do topografii terenu, sąsiednich miejscowości, 

obiektów miejskich, grup zawodowych i narodowościowych. Od połowy XIX w. widoczny jest 

wyraźny wpływ władz na wybór nazewnictwa miejskiego, co spowodowało gwałtowny przyrost 

nazw pamiątkowych.  

Charakterystyczne są również koniunkturalne działania polityczne, przejawiające się m.in. 

wyborem na patronów ulic osób i wydarzeń ważnych dla aktualnych władz (mają charakter 

cykliczny uzależniony od przemian społeczno-politycznych wyznaczanych kolejnymi datami: 

powstanie cesarstwa niemieckiego - 1871, przejęcie władzy przez narodowych socjalistów, lata 

1945, 1950, 1956, 1980, 1989). Łączy je wybór doraźnych wartości ideowych, których 

symbolami są określone osoby, organizacje społeczne i polityczne, wydarzenia historyczne oraz 

związane z nimi nazwy geograficzne, a także formacje wojskowe. 

           Przez cały okres powojenny wyróżniającą się grupę stanowiły nazwy upamiętniające 

postacie związane ze Śląskiem, w tym narodowych lokalnych działaczy polskich oraz osoby 

zasłużone dla współczesnego Opola. 

 

Małgorzata Iżykowska, Co polecam waszej dobroczynności. Jak proszono o 

pieniądze w wiejskim kościele na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX w. 
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Artykuł podejmuje problem formułowania prośby o pieniądze w Kościele katolickim na 

Śląsku na przełomie XIX i XX w. Poddano badaniu dwie księgi ogłoszeń parafialnych z 

Szymiszowa koło Strzelec Opolskich z lat 1897-1916. Z uzyskanego materiału językowego 

wyłania się obraz znacznych obciążeń finansowych parafian, zarówno na rzecz miejscowej 

świątyni, jak i dla potrzeb rozmaitych instytucji dobroczynnych wspomaganych przez 

Kościół. Obowiązywały podatki w ustalonej odgórnie wysokości, które należało 

bezwzględnie uiszczać. Wyznaczając obowiązujące kwoty, brano jednak pod uwagę stan 

posiadania poszczególnych rodzin. Nader często ogłaszano również dobrowolne składki na 

różne cele. Nieraz towarzyszyło temu obowiązkowe wpisywanie się na listę, co znacznie 

ograniczało faktyczną dobrowolność. Jednocześnie jednak obserwować można przepływ 

pieniędzy w przeciwnym kierunku: w warunkach braku wszelkich ubezpieczeń społecznych 

to Kościół spełniał funkcję instytucji umożliwiającej utrzymanie osobom starszym czy 

zapewniającej rodzaj zasiłku pogrzebowego dla rodzin zmarłych parafian. 

 

Piotr Pałys, Kwestia kościelna w polsko-czeskim sporze o Ziemię Raciborską i 

Głubczycką z lat 1945–1947 

W kontekście roszczeń terytorialnych do południowych fragmentów powiatów 

raciborskiego i głubczyckiego strona czechosłowacka w l. 1945–1947 wielokrotnie podnosiła 

fakt wielowiekowej przynależności części tych ziem do diecezji ołomunieckiej, pomimo że w 

okresie międzywojennym nabożeństwa czeskie zostały z tamtejszych kościołów całkowicie 

wyrugowane. Po klęsce Niemiec i przejęciu tych terenów przez Polskę wszystkie prawa i 

obowiązki jurysdykcyjne i majątkowe, jakie na terenie powiatów raciborskiego i 

głubczyckiego sprawował do tej pory ordynariusz ołomuniecki przejęte zostały przez polską 

administrację kościelna. Równocześnie jednak do niektórych kościołów pogranicza 

górnośląsko–morawskiego powrócił język czeski. Władze administracyjne dążyły z kolei do 

całkowitego odcięcia mieszkańców pogranicza od czeskich wpływów kościelnych. 

Najbardziej widocznym efektem tych działań było wysiedlenie do Czechosłowacji ostatniego 

generalnego wikariusza dla pruskiej części archidiecezji ołomunieckiej, rezydującego w 

Branicach biskupa Josepha Nathana. Domagano się także usunięcia odprawiających 

nabożeństwa w gwarze morawskiej proboszczów Bolesławia, Pietrowic Wielkich i 

Samborowic, do czego jednak ostatecznie nie doszło. Prawnokanoniczne położenie 

przygranicznych parafii niegdyś przynależnych do archidiecezji ołomunieckiej i praskiej 

unormowała ostatecznie bulla Pawła VI z 28 czerwca 1972 r. definitywnie przyłączając je do 

diecezji opolskiej. 

 

Jolanta Gołąb-Kowalska, Udział PPR, PPS i PZPR w systemie władzy w powiecie 

pszczyńskim w latach 1945-1950 

W artykule ukazano strukturę organizacyjną i działalność partii robotniczych powiatu 

pszczyńskiego w latach 1945-1948. W pierwszej jego części przedstawiono liczebność partii: 

PPS, PPR, PZPR. Największy przyrost członków PPR i PPS nastąpił w latach 1947-1948. 

Zjednoczenie obydwu partii odbyło się kosztem socjalistów – weryfikacja członków przed 

wstąpieniem do innej partii spowodowała, że znalazło się w niej 6 tys. członków. W drugiej 

części artykułu skupiono się na przedstawieniu składu społecznego partii robotniczych. Z 

analizy wynika, że liczba chłopów, dominujących w powiecie pszczyńskim, była niska w 

porównaniu do innych grup społecznych. Charakterystycznym procesem był stały wzrost 
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liczby inteligencji, najpierw w PPR, potem PZPR, kosztem robotników. W trzeciej części 

artykułu ukazano struktury partyjne i ich działaczy. Następnie przedstawiono działalność 

partii robotniczych w trakcie przygotowania do referendum i wyborów.  

 

Dariusz Węgrzyn,  Kulisy wyborczego sukcesu.  Udział UB w kampanii wyborczej 

i wyborach do Sejmu Ustawodawczego z 1947 r. w powiecie kozielskim 

 Artykuł prezentuje udział policji politycznej w przygotowaniach do przeprowadzenia 

wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r. na terenie powiatu kozielskiego. 

Szczególny nacisk położono na opis działań UB wobec struktur legalnej partii opozycyjnej, 

jaka było PSL, oraz zastraszenia społeczeństwa, po to by mieszkańcy powiatu w sposób 

jawny i manifestacyjny głosowali na PPR i partię z nią startującym na wspólnej liście 

wyborczej. Równocześnie pokazuje skalę działań operacyjnych UB, takich jak werbowanie 

członków Komisji Wyborczych, mężów zaufania, a nawet kandydatów startujących w 

wyborach. 

Wnioski jakie płyną z dokonanej analizy materiałów archiwalnych na ten temat 

wskazują, że mieszkańcy powiatu zostali zastraszeni i zmuszeni do dokonania wyborów 

politycznych, które najprawdopodobniej nie odpowiadały ich preferencjom.  

 

Zbigniew Bereszyński, Przygotowania do stanu wojennego na Śląsku Opolskim  

Wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. stan wojenny poprzedziły 

wielomiesięczne przygotowania polityczne, organizacyjne i prawne, prowadzone przez aparat 

władzy PRL w tajemnicy przed społeczeństwem. Od 18 sierpnia 1980 r. działał Sztab 

Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Opolu, koordynujący działania Służby 

Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej w ramach operacji „Lato-80”.  Od listopada 1980 r. 

powstawały kolejne wnioski o izolowanie (internowanie) działaczy związkowych i 

opozycyjnych na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego. W okresie od sierpnia do 

grudnia 1981 r. kilkakrotnie wprowadzano w województwie opolskim, podobnie jak w całym 

kraju, stan wzmożonej czujności lub podwyższonej gotowości do działań jednostek MO. 

Wśród funkcjonariuszy MO i SB rozbudzano i podtrzymywano poczucie zagrożenia ze strony 

sił opozycyjnych. Planowano powołanie formacji samoobrony spośród aktywistów PZPR 

oraz byłych funkcjonariuszy MO i SB. Elementem przygotowań do stanu wojennego była 

działalność wojskowych grup operacyjnych, powoływanych od końca października 1981 r. 

Podobny charakter miały operacje o kryptonimach „Element” i „Pierścień”, przeprowadzane 

siłami MO, SB i wojska w listopadzie i grudniu 1981 r.  

 

Paweł Popieliński, Tożsamość narodowa młodzieży mniejszości niemieckiej na 

Górnym Śląsku 

Zadaniem autora było przedstawienie problematyki dotyczącej tożsamości i 

identyfikacji narodowej młodych Ślązaków – młodego pokolenia mniejszości niemieckiej na 

Górnym Śląsku. Przeprowadzone badania w tym regionie wśród młodzieży mniejszości 

niemieckiej wskazują, że młodzi Ślązacy mają w wielu przypadkach poważne problemy z 

określeniem swojej tożsamości, identyfikacji narodowej. W sensie socjologicznym trudno 

mówić o jednorodnej grupie Ślązaków pochodzenia niemieckiego. Skala identyfikacji 

regionalno-narodowych jest tu bardzo złożona. Identyfikacja młodych Ślązaków rozciąga się 

pomiędzy biegunem polskości i niemieckości. Autor opisując niniejsze zjawisko 
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socjologiczne wskazuje na przyczyny problemów z tożsamością i identyfikacją narodową. 

Młodzież mniejszości niemieckiej czuje się związana z kulturą polską i niemiecką w różnym 

stopniu natężenia, chociaż zdarza się, że wcale nie przejawia powiązań z żadną z tych kultur 

narodowych. Jest to pokolenie poddane silnym wpływom kultury masowej. Młodzi ludzie 

świadomi są związków regionu, a tym samym własnych rodzin, z kulturą niemiecką i 

państwem niemieckim. Można zauważyć także postępującą asymilację młodzieży z kulturą i 

narodem polskim, a także to, że część młodzieży aspiruje do bycia obywatelem świata, 

Europejczykiem. W wielu przypadkach śląskość pozostaje najpewniejszym i jedynym 

niekwestionowanym składnikiem tożsamości. Jest ona pojmowana jako przynależność 

regionalna, zaś niemieckość jest różnie definiowaną przynależnością narodową i państwową.  

 

Stanisław Koziarski, System transportowy Śląska 

W skład historycznego Śląska wchodzą obecnie trzy województwa: dolnośląskie, opolskie 

i śląskie. Województwa te charakteryzują się najkorzystniejszymi w kraju wskaźnikami 

gęstości sieci dróg kołowych i kolejowych oraz motoryzacji liczonymi w liczbie pojazdów 

samochodowych na 1000 mieszkańców. Przedmiotem zainteresowania artykułu są 

podstawowe gałęzie transportu, a zwłaszcza sieci transportu drogowego, kolejowego, żeglugi 

śródlądowej na Odrze i lotnisk. Zmiany w sieci transportowej regionu ukazano w ujęciu 

historycznym za lata 1945-2009, koncentrując się na inwestycjach transportowych 

zrealizowanych zwłaszcza po 1990 r. W regionie zaznacza się dysproporcja w inwestycjach 

poszczególnych gałęzi transportu. Większość inwestycji jest prowadzona w zakresie 

rozbudowy sieci autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic drogowych. Otwarcie rynku 

przewozów lotniczych i znaczący w nim udział przewoźników nisko kosztowych 

spowodował rozbudowę lotnisk regionu (Katowice-Pyrzowice i Wrocław-Strachowice). W 

niewielkim zakresie modernizacja objęła sieć kolejową Śląska, którą w związku ze spadkiem 

przewozów pasażerskich i towarowych dotknął proces likwidacji drugorzędnych i lokalnych 

linii kolejowych.  

 

Przeglądy (1,5) 

Leokadia Drożdż, Dzieje oświaty mniejszości polskiej na Śląsku Cieszyńskim w XX 

w. (bibliografia rozumowana) 

Oświata polska na Śląsku Cieszyńskim należą do częściej poruszanych przez 

różnorodną literaturę wątków z dziejów mniejszości polskiej w Czechosłowacji. Artykuł 

dokonuje przeglądu publikacji zwartych o charakterze naukowym i popularnonaukowym, 

które przygotowano na ten temat w ośrodkach w Polsce i Czechach. Analizuje również 

konstrukcje poszczególnych pozycji i główne ich obszary zainteresowania. 

 

Grzegorz Strauchold, Rzeczpospolita czy Rzecz Polaków? Na kanwie książki 

Piotra Madajczyka i Danuty Berlińskiej „Polska jako państwo narodowe. Historia i 

pamięć” 

I Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym. W ciągu XIX w. wiele państw 

europejskich kształtowało się jako fenomeny narodowe, ukierunkowane na maksymalne 

zabezpieczenie interesów narodów panujących. W tym czasie Polacy toczyli walkę w ogóle o 

przetrwanie narodowe. Wpłynęło to na powszechność wśród nich postaw, w których 

patriotyzm był całkowicie utożsamiany z polskim nacjonalizmem. Rzutowało to na kształt i 
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politykę odrodzonego po I wojnie światowej państwa polskiego. Okropności II wojny 

światowej, doznane od okupantów – niemieckiego i radzieckiego – skutkowały wśród 

Polaków wzmocnieniem ksenofobii, postrzegającej obce narodowości zamieszkujące razem z 

Polakami za bezwzględnych wrogów polskości. W efekcie, po przyłączeniu w 1945 r. do 

Polski niemieckich ziem zachodnich, przeprowadzono na nich bezwzględną akcję 

polonizacyjną, połączoną z wieloletnimi próbami „zrepolonizowania” rodzimej ludności 

śląskiej, która pozostała w swych lokalnych ojczyznach. O polityce tej i jej głęboko w historii 

osadzonych przyczynach opowiada książka P. Madajczyka i D. Berlińskiej. 

Anna Bereś, Olaf Gwiżdż, Paweł Sadło, Przesiedleńcy z Kresów Wschodnich II 

Rzeczypospolitej na Śląsku Opolskim 1945-2005. Aspekty demograficzne i społeczne 

(założenia badań empirycznych) 

Na Śląsku Opolskim od 1946 r. ukształtowały się różne typy struktur demograficzno-

narodowościowych i społecznych w zróżnicowanych układach przestrzennych, zależne od 

pochodzenia narodowościowego i regionalnego mieszkańców. Ludność przesiedleńcza w 

1950 r. stanowiła 23,8% ludności województwa, ludność rodzima 54,1%, ludność napływowa 

– 20,3%. W wyniku skomplikowanych procesów historycznych ukształtowało się 

społeczeństwo Śląska Opolskiego o zróżnicowanej strukturze społeczno-demograficznej, 

tożsamości, odmiennych doświadczeniach historycznych, aspiracjach, postawach, poglądach. 

O ile badania nad rodzimą ludnością śląska są mocną stroną warsztatu środowiska naukowego 

zajmującego się Śląskiem Opolskim, to rodzaj białej plamy stanowią badania demograficzne i 

socjologiczne nad ludnością przesiedloną.  

Odrębność i zmienność struktur społeczno-demograficznych ludności przesiedleńczej 

wyrażają się w różnicach w ruchu naturalnym ludności, rozmiarach i strukturze rodzin, 

poziomie kształcenia i wykształcenia, procesach migracyjnych, powiązaniach rodzinnych, 

warunkach życia i pracy. W specyficzny sposób przebiegało też kształtowanie relacji 

międzygrupowych między Ślązakami, a przesiedleńcami i  osadnikami.  

Artykuł opisujący zakładaną realizację projektu, która będzie próbą wielostronnej i 

szczegółowej analizy i oceny roli ludności przesiedlonej w strukturze społeczno-

demograficznej i gospodarczej na Śląsku Opolskim. Głównym motywem podjęcia badań nad 

proponowanym projektem jest rozpoznanie roli, jaką odegrała ta społeczność w rozwoju 

społeczno-demograficznym Śląska Opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia 

się więzi społecznych w środowisku lokalnym i relacji międzygrupowych, dla kształtowania 

których podstawowe znaczenie miało pochodzenie narodowościowe i regionalne.  
 


