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KONFERENCJA REGlONALNA W RAClßORZU
W dniach 29-30 V 1970 r. odbyla si� w Raciborzu Krajowa Konferencja
Regionalna Polskiego Towarzystwa Historycznego poSwiE::cona problematyce Slqskiej,
ze szczeg61nym uwzglE:dnieniem spraw poludniowej czi::Sci G6rnego Slijska. Orga
nizatorami byly z ramienia Zarzijdu Gl6wnego PTH Oddzialy w Raciborzu, Katowi
cach, Opolu i Wroclawiu. Gl6wny ciE:iar organizacji imprezy !poczql oczywiScie
na Oddziale raciborskim. W obradach uczestniczyli hi.storycy raciborscy, katowiccy,
wroclawscy i szeregu innych miast Slqskich Ol'az goSC czechoslowacki doc. dr
A. Grobeln.Y ze Shiskiego Instytutu Naukowego w Opawie. Symboliczny wydZwiE::k
mial fakt, Ze konferencja obradowala we wspanialym gmachu Studium Nauczyciel
skiego zbudowanym w Polsee Ludowej na miejscu, w kt6rym w 193:5 r. hitlerowcy
·zakazali kontynuacji rozpocz�tej przez PoloniE: raciborskl,\ budowy polskiego liceum
Zel1.skiego. ZapowiedZ jednego z polskich murarzy, kt6rego w6wczas zegnano z bu
dowy, A. Parkosza, ,,my tu jeszcze wr6cimy·•, spelnila siE: i dziS w polskiej szkole
w Raciborzu ksztalcijceJ polskich nauczycieli mogla obradowaC konferencja pols
kich historyk6w Sll,\ska.
KonferencjE: zagail prezes Oddzialu PTH w Raciborzu mgr A. Nowara. Zebra
nych powital w imieniu lokalnych vJiadz I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR,
historyk z wyksztalcenia, mgr S. Przybyciel1.. Obradom przewodniczyl jako wice
prezes PTH prof. dr R. Heck. W pierwszym dniu konferencji wygloszono trzy
re!eraty. Pierwszy z nich, doc. dr A. Bro:ika lOpole) Miejsce ziem s/qskich bylego
pogranicza prusko-austriackiego w stosunkach polsko-czechoslowacko-niemieckich
w Latach 1918-1922, przynosil nowatorskie uj�cia szeregu podstawowych problcmöw
powstail Slqskich. Podni6sl on m. in. w zupelnie nowy sposöb zagadnienie stosunk6w
polsko-czechoslowackich w tej epoce. NaSwietlil tei po nowemu politykE: Ententy
wobec Niemiec, Polski i Czechoslowacji. Wylrnzal, i.e kon!likty czesko-polskie
szkodzily dlugofalowym interesom obu narodöw i wzmacnialy niebezpieczny dla
nich imperializm niemiecki. Wskazal wreszcie, ie kapitalne znaczen;e dla powstan.
Slqskich mialo zaplecze w pali.stwie polskim. Brak tego zaplecza w Raciborskiem
odbil si� ujemnie na dzialalnoSci powsta1'Jc6w w tym rejonie. Drugi re-ferent de
W. Zielillski (Katowice) przedstawil studium Propaganda pleb1scytowa na G6r1wm
Stqsku ze szczeg6tnym uwzgt�dnieniem 1Jowiat6w: glubczyckiego, kozietskiego i ra
ciborskiego. I ten referat byi pod wieloma wzglE:dami nowatorski. Autor zajql si�
w nim wszechstronnie propagandq polskq i niemieckq, omawiajqc ich organizacj�,
Srodki i treSC. Referat trzeci, dra J. Gruszki (Racib6rz) Rota Ziemi Raciborskiej
w ruchu narodowym na Stqsku, wykazal przodujijcq rol� tego regionu w budzeniu
nowoczesnej polskiej SwiadomoSci narodowej w skali calego Slqska.
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W bogatej i interesujqcej dyskusji nad powy:iszymi referatami poruszono bardzo
wiele r6Znorodnych kwestii. Dr F'. Szymiczek (Katowice) zajql sie: kwestiarni roli
Raciborzan w rozwoju polskiej kultury i SwiadomoSci narodowej na terenie G6rnego
Slqska i Wroclawia. Prof. dr H. Zielil1ski (Wroclaw) m6wB m. in. o przyczynach
sklaniajqcych polityk6w francuskich epoki powstar'i. Slqskich da opowiadania siE:
w sporach polsko-czechoslowackich po stronie Pragi. Podni6sl teZ koniecznoSC
stosowania metody socjologicznej w badaniach nad propagandq plebiscytowq.
Dr F. Bialy (Wroclaw) przedstawit zagadnienie stosunk6w politycznych w repu
blice weimarskiej w latach 1920-1921 ze szczeg61nym uwzgl«:dnieniem roli SPD
i jej odejScia od linii rewolucyjnego marksizmu. Mgr Z. Surman (Wroclaw) zajql
si� stanowiskiem Reichstagu wobec Polski i Czechoslowacji w latach 1919-1921
oraz rolq Srodowisk robotniczych w rodzeniu sif; polskiej SwiadomoSci narodowej
na Görnym Slqsku na przelomie XIX i XX w. Doc. cir A. Grobeln)· przedstawil sta
nowisko prasy czechoslowackiej wobec konfliktu polsko-niemieckiego w epoce
powsta11. Slijskich. Wykazywal, i.e mimo sporu czesko-polskiego zachowywala ona
w informacjach o tym konilikcie najczqScieJ postaw� obiektywn&. Podnosil te:i
fakt, Ze chociai. obawiano si� zbytniego wzmocnienia Polski, to jednak ze wzgl�du
na sympatie slowianofilskie s·zereg pism i.yczylo z•..vyci�stwa Polakom. Mgr A. No
wara naSwietlil niektöre zagadnienia ruchu narodowego na Raciborszczyi.nie, om6wil
postaw� tamtejszych Morawian w czasie piebiscytu i postulowal zaj�cie si� dzieja
mi slynnego Zuchthausu w Ra.ciborzu. Mgr. T. Chmielewski (Slaw�cice) przypomnial
dzialalnoSC ruchu polskiego w Slawf:cicach i zaslugi l,)roI. E. Romera dla sprawy
$Jijska.
W drugim dniu konferencji wygloszono taki.e trzy referaty. Dr J. Szydlowski
(Bytom) wystc}pil z bardzo gruntownym opracowaniem pt. Przeglq.d badaii archeo
Logicznych w poludniowej cz�Sci G6rnego Slqs1ca ze szczeg61 nym uwzgl�dnieniem
badaii w okresie FRL. Referat doc. dr J. Jarosa (Katowice) Dzieje g6rnictwa w�
glowego w ROW dal szczegölowy szkic rozwoju kopalnictwa w tym rejonie od
XVIII w. do najnowszych osic}gni�C Polski Ludowej. Ostatni z referatöw, doc. dra
K. Fiedora i dra B. Pasierba (Wroclaw) St�n i potrzeby badaft nad 25-leciem. PRL
na Slq.sku, stanowil pierwszq wszechstronnq pr6b� podsumowania dorobku i reje
stracji potrzeb w tej dziedzinie. Podkre.Slono w nim powaZne osü\gni�cia, wska
zujc}c zarazem na olbrzymie potrzeby, koniecznoSC poglE:bienia badafl i ich koordy
nacji.
w dyskusji nad referatami mgr A. Nowara podni6sl wielkie zna1=zenie regiona
listyki na Slqsku i potrzeb� koordynacji w skali mikrorejon6w. Doc. dr S. Michal
kiewicz (Wroclaw) zajql si� tempern rozwoju ROW i wysunql postulat ustalenia
periodyzacji historii Slqska w PRL. Dr S. Popiolek (Opole) rzucil haslo szerszego
propagowania akcji pisania kronik lokalnych. Domagal si� naleiytego zabezpieczania
akt da historii FRL na Slc\sku przez przekazywanie ich archiwom. Apelowal o pro
wadzenie zbieractwa material6w ikonograficznych i pamü4tek historycznych przez
towarzystwa regionalne. Dr F. Szymiczek podkre.Slil wielki rozmach bada6 Slqsko
znawczych w PRL. Mgr J. Szukalowski (Racib6rz) poruszyl zagadnienia opieki
nad zasobami archiwalnymi w inslytucjach administracyjnych i gospodarC"Zych.
Postulowal tei. lepsze przygotowanie uczni6w szk61 adminisiracyjnych do prac
kancelaryjnych. Mgr. z. Kowalski (Opale) domagal si� poszerzenia akcji wydawania
Zr6del do wsp6lczesnej historii Slc}ska. i cz�stszych spotkail historyköw wspölczes
noSci tej ziemi.
W podsumowaniu obrad prof. dr R. Heck podkreSlil duie znaczenie konferencji
jako spotkania historyk6w wszystkich o�rodköw Slqskich. Zapowiedzial tei:, Ze
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wygloszone referaty zostanq wraz z pelnym aparatem naukowym opublikowane
w najbliZszej przyszloSci przez Oddzial PTH w Raciborzu. Uczestnicy obrad mieli
okazj«:; zwiedzenia jednego z gl6wnych zaklad6w przemyslowych miasta Raciborskiej
Fabryki KoU6w.
Karol Fieder
JEDNODNIOWA SESJA NAUKOWA W ZGORZELCU W DNIU 1 VII 1970 R.
W dwudziesh\ rocznict:; podpisania ukladu mi�dzy Rzecz&pospolit& Polsk& a Nie
mieckq Republik& Demokratycznq o wytyczeniu ustalonej i istniejqcej polsko-nie
mieckiej granicy paristwowej odbyla si� w Zgorzelcu sesja naukowa. Jej organii
zatorami byly: Uniwersytet Wroclawski, Wojew6dzki Komitet Frontu JednoSci
Narodu, Rada Naczelna Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich oraz Wojew6dzka
Komisja Zwi&zk6w Zawodowych we Wroclawiu. Na sesji wygloszono trzy referaty:
K. F i e d o r, O ZTOdlach powrotu Polski na Zac:h6d; M. O r z e c h o w s k i, Opinia
polska wobec powstania Niemieckiej Republiki Demokratycznej; K. J o n c a, Gra
nica na Odrze i Nysie Luiyckiej w doktrynie polityczno-prawneJ Niemieckiej
Republiki Federalnej 1950-1970.
K. Fieder przedstawH dzieje mySli powrotu Polski nad Odr� i Baltyk ad czas6w
Jana D1ugosza da 1945 r. Szczeg6Ine zainteresowanie powrotem Polski na piastow
skie ziemie - stwierdzil Autot· - dalo si� zauwaZyC po kl�sce wrzefoiowej.
W okresie okupacji hitlerowskiej bowiem mysl powrotu Polski na zach6d stala si�
jednym z dominujqcych motyw6w niemal wszystkich program6w politycznych
zar6wno ugrupowari lewicowych, jak i zachowawczych. Kai:da prawie partia dqZyla
do urzeczywistnienia owej idei powrotu na piastowskie rubieZe. Stosunkowo wiele
miejsca poSwit,:cala tym zagadnieniom lewica polska. Koncepcje powrotu nad Odrt:;
i Baltyk rodzily si� we wszystkich oSrodkach tak na emigracji, jak i na ziemiach
okupowanych przez najeidict,:. Program terytcrialny nowego pati.stwa nakrdlony
przez te sily _Polityczne rodzil si«:; w nieustannej walce o jak najpelniejsze uwzglt:::d
nienie interes6w narodowych, opierajqc si� na zasadniczych wska·z6wkach mark
sizmu-leninizmu w kwestii nar;odowej, to jest na prawie do stanowienia o swym
losie i zasadzie etnograficznej przy wytyczaniu granic pallstwowych i rozstrzyganiu
spor6w terytorialnych.
Trud owych setek tysi�cy Polak6w - stwierdzil w zakoriczeniu swojego wy
stc\pienia K. Fieder - wloZony w odbudow� gospodarczq ziem nadodrzai1skich
stanowi dziS dodatkowy argument za niens.ruszalnoSciq zachodnich granic par'lstwa
polskiego.
M. Orzechowski skoncentrowal si� nad opiniq polskci wobec powstania Niemiec
kiej Republiki Demokratycznej. Stwierdzil on, ii: wSröd czynnik6w wplywajc}cych
w spos6b decyduj&cy na charakter i ksztalt polskiej opinii, wobec zachodzcicych
za Odrq przemian, rol� szczeg6ln<l odgrywaly doSwiadczenia dziejowe w stosun
kach polsko-niemieckich w okresie miedzywojennym 1918-1939. Pog1E::bily siE:: one
jeszcze w latach okupacji. ToteZ po pokonaniu Niemiec faszystowskich nar6d polski
nie mial zludzeri, Ze jui: przestal istnieC problem niemiecki. Nadal pozostawal on
centralnym zagadnieniem nie tylko wielkiej polityki europejskiej, lecz i w�zlowym
punktem stosunk6w polsko-niemieckich. Chodzilo bowiem nie o rewanZ za niezli
czone krzywdy, jakich dopu.Scil sit:; na narodzie polskim niemiecki faszyzm, lecz
wkroczenie na droge demokratyzacji Niemiec, wyrwania i zniszczenia ideologii
hitlerowskiej, ducha �ojny i agresji przez Jata zaszczepianego calemu spoleczefistwu.
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Totei: - stwierdzil dalej Orzechowski - spoleczeiistwo polskie z duZq uwagq
Sledzilo to „nowe", eo rodzilo si� mi�dzy Odrci a Renem, i z dui.ym zadowoleniem
przyjmowalo fakt wcielania w Zycie w strefie radzieckiej, leZqcej po drugiej stronie
granicy polskiej, ducha postanowieil poczdamskich. Stopniowo gruntowalo siE:' we
wszyStkich warstwach spoleczeilstwa przekonanie o moi:liwoSci urzeczywistnienia
glE:bokich j demokratycznych przemian wewn�trznych u zachodniego sqsiada Polski.
Powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej przyjE:to w Polsee jako fakt
przelomowy w dziejach narodu niemieckiego, otwierahicy nowy etap w stosunkach
polsko-niemieckich, nie znany w ci&gu wielowiekowej przeszloSci obu narod6w.
K. Jonca zatrzymal si� w swoim referacie na zagadnieniu granicy na Odrze
i Nysie w doktrynie poÜtyczno-prawnej Niemieckiej Republiki Federalnej. Pod
stawc1 jego rozwai:ail. byly dokumenty zwüizane z umow& poczdam�k& jako aktu
prawnego i wykonawczego w stosunku do wielostronnej umowy jaltailskiej z 11 II
1945 r. Autor st.wierdzil, Ze skrajnie odmienne stanowisko ad poczynail w NRD
zaj�la Niemiecka Republika Federalna, a szczeg6lnie rzqdy kanclerza Adenauera 1
Ehrharda i Kiesingera. Reprezentowaly one poghid 1 iZ umowa poczdamska nie moZe
nakladaC iadnych zobowützall na. pailstwo niemieckie, dotycz& one bowiem jedynie
rzt:1d6w mocarstw okupacyjnych. Tez� t� podchwycily nie ty!ko krE:gi prawnicze,
lecz prawicowe organizacje i instytucje zajmujqce si� krzewieniem w5r6d szerokich
warstw poglqd6w rewizjonistycznych. Do gtosu doszla przede wszystkim spora
grupa naukowc6w zachodnioniemieckich, zrzeszonych wok61 0Srodk6w badawczych
nad Wschodem (Ostforschung), popieranych mi�dzy innymi przez organizacje
przesiedleil.cze. Cz�Sciq skladowc1 zachodnioniemieckiej doktryny, negujqcej granice
na Odrze i Nysie Lu:iyckiej, stalo sii:: ,,prawo da ojczyzny" oraz „prawo do powrotu".
Nad wygloszonymi referatami rozwin�la siE: z kolei dyskusja. Wz.i�li w niej
udzial przybyli na sesj� przedstawiciele 0Srodk6w badawczych Katowic, Opola,
Poznania1 Zielonej Göry i Wroclawia. Po zakoflczeniu sesji naukowej uczestnicy
zwiedzili kopalni� w�gla brunatnego i elektrowni<: w Turoszowie oraz oSrodek
wypoczynkowy na zalewic Witki.

