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1. Podstawowe informacje o kandydacie 

DANE PERSONALNE: 

Zatrudnienie: Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40–145 Katowice; 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40–007 Katowice  

Telefony słuŜbowe: telefon stacjonarny: (32) 208-78-01 (02); telefon mobilny: 692-419-220 

Adres e-mail: p.greiner@katowice.ap.gov.pl 

Strony www: katowice.ap.gov.pl; us.edu.pl 

Adres zamieszkania: 40–887 Katowice, ul. Ułańska 5/64  

 

Urodziłem się 25 września 1956 roku w Rudzie Śląskiej. Edukację na poziomie 

powszechnym odbyłem w szkołach podstawowych w Gliwicach (1963–1971). Po zdaniu w 

1975 roku egzaminu maturalnego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego 

Styczyńskiego w Gliwicach podjąłem (jako laureat I Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej) 

studia historyczne w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłem je w 1979 roku ze 

stopniem magistra pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Wanatowicz (kierunek historia, 

specjalizacja pedagogiczna). W roku akademickim 1980/1981 odbyłem Podyplomowe Studia 

z zakresu archiwistyki (ze specjalizacją kartograficzną) w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 

w Toruniu. W 1990 roku obroniłem pracę doktorską w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Jarosa p.t. Dzieje polskiego ruchu młodzieŜowego w 

województwie śląskim w latach 1922–1939 i na tej podstawie w tym samym roku uzyskałem 

tytuł doktora nauk humanistycznych.  

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 
 
1. TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE Z TYTUŁAMI ROZPRAW, MIE JSCAMI I 
DATAMI: 

- tytuł magistra: Uniwersytet Śląski w Katowicach w 1979 roku na podstawie rozprawy 

przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Wanatowicz Ludność napływowa na 

Górnym Śląsku w latach 1918–1922; 
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- stopień naukowy doktora nauk humanistycznych: Uniwersytet Śląski w Katowicach w 

1990 roku na podstawie rozprawy przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Jarosa 

Polski ruch młodzieŜowy w województwie śląskim w latach 1922–1939 (opublikowanej: 

Polski ruch młodzieŜowy w województwie śląskim w latach 1922–1939. Centrum Badań 

Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1993). 

 

2. NAGRODY, WYRÓśNIENIA I ODZNACZENIA:  

Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: 

- indywidualna III stopnia – w 1985 roku 

- indywidualna III stopnia – w 1990 roku 

- indywidualna za działalność naukową II stopnia – w 2001 roku 

Inne: 

- Srebrny KrzyŜ Zasługi RP, w 1997 roku 

- Honorowa Nagroda Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
"RóŜa Lutra", w 2007 roku. 

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu 

W latach 1979–1983 byłem zatrudniony w Archiwum Państwowym w Katowicach (w 

latach 1979–1980 na stanowisku archiwisty, a w latach 1980–1983 na stanowisku asystenta 

naukowo-badawczego). 

Od 1983 roku jestem zatrudniony w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – w Instytucie 

Historii (w latach 1983–1986 na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, 1986–1990 

starszego asystenta naukowo-dydaktycznego, 1990–2002 adiunkta naukowo-dydaktycznego; 

od 2002 roku na stanowisku starszego wykładowcy). Od 2006 roku jestem zatrudniany w 

ramach róŜnych umów („o pracę” i „zleceń-umów” – aktualnie w roku akademickim 

2011/2012 w formie „zlecenia-umowy”). 

Od 2006 roku jestem zatrudniony w Archiwum Państwowym w Katowicach – na 

stanowisku Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach (pierwszy pracodawca na 

pełnym etacie). 

 

4. Charakterystyka dorobku naukowego 

(Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki) 
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 Podstawę do wszczęcia postępowania habilitacyjnego stanowi „opublikowany 

jednotematyczny cykl publikacji”. Moje publikacje k oncentrują się od prawie 30 lat na 

dziejach kartografii na Śląsku, zwłaszcza w jego górnośląskiej części, w tym głównie na 

jego najstarszym okresie do początków XIX wieku.  

Temat ten, szczególnie w zakresie kartografii urzędowej, nie był przed moimi badaniami 

podejmowany w zasadzie przez historiografię niemiecką, jak i tym bardziej polską, mimo 

zamierzeń w tym kierunku badawczym zarysowane jeszcze w lat 60. XX wieku we 

wrocławskim ośrodku naukowym. Początkowo skupiłem swoją uwagę na mapach górniczych 

wytworzonych przez pruskie, a wcześniej austriacko-śląskie, urzędy górnicze na Śląsku. 

Zainspirowane zostały one w czasie mojej pracy w Archiwum Państwowym w Katowicach na 

przełomie lat 70/80 XX wieku, kiedy to powierzono mi opracowanie unikalnego w Europie 

Środkowowschodniej zbioru kartograficznego WyŜszego Urzędu Górniczego w Katowicach, 

w którym znalazła się równieŜ spuścizna prusko-niemieckiego WyŜszego Urzędu Górniczego 

we Wrocławiu (Oberbergamt zu Breslau). Moje liczne publikacje (równieŜ w języku 

niemieckim i niemieckich publikacjach) wprowadziły te waŜne kartograficzne źródła do 

europejskiego obiegu naukowego. Uzyskały one podsumowanie w zwartym opracowaniu 

(Kartografia górnicza na Śląsku od XVI do pierwszej połowy XIX wieku. Zarys historyczny, 

katalog map, bibliografia, Wrocław 1997). Tematyce map górniczych poświęciłem równieŜ 

opracowanie metodologiczne (Mapy górnicze jako źródło historyczne (na przykładzie map 

Śląska do końca XVIII w). [W:] Z dziejów kartografii. T. XI Mapa w pracy historyka, pod red. 

T. Bogacz i B. Konopskiej, Wrocław-Warszawa 1999). Mojego opracowania są 

niepublikowane pomoce archiwalne katowickiego Archiwum obejmujące zasób 

kartograficzny WyŜszego Urzędu Górniczego w Katowicach i innych zbiorów 

kartograficznych, w tym katalog Kurator Państwowych Pól Górniczych przy Ministrze 

Górnictwa w Katowicach" w latach [1743] 1945–1953.  

Uzupełnieniem tych poszukiwań stały się badania nad mapami wielkoskalowymi 

(planami) miast górnośląskich. Mojego autorstwa lub współautorstwa są pierwsze naukowe 

opracowanie dziejów poszczególnych kartografików miejskich, tak miast o średniowiecznych 

jak i nowoŜytnych źródłach lokacyjnych oraz tych ukształtowanych miejsko w czasie 

urbanizacji towarzyszącej industrializacji Górnego Śląska: Bierunia, Bytomia, Chorzowa, 

Gliwic, Katowic, Mikołowa, Opola, Rudy Śląskiej, Tarnowskich Gór, Tychów, 

Świętochłowic. Najstarszy okres, do końca XVIII wieku, kartowania miast Górnego Śląska 

zawarłem w zwartej publikacji (Plany i weduty miast Górnego Śląska do końca XVIII wieku. 

Część I: Plany miast, Katowice 2000). Ostatnio w artykule zanalizowałem pruską akcję 
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kartograficzną z lat 1810–1811 skartowania ówcześnie istniejących miast (Plany miast 

pruskiego Górnego Śląska z lat 1810-1811/15. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 6, 2010), 

który jest kolejnym krokiem do zbadania procesu opracowania przedgeodezyjnych map miast 

historycznego Górnego Śląska.  

W części opracowałem równieŜ dzieje kartowania wsi górnośląskich, cieków wodnych 

(rzek i kanałów), map topograficznych, w tym map z pierwszego pruskiego zdjęcia regionu z 

przełomu lat 40-tych i 50-tych XVIII wieku oraz pierwszego pomiaru Śląska przy pomocy 

technologii triangulacyjnej w latach 20-tych XIX wieku (Zdjęcie topograficzne Górnego 

Śląska z lat 1824–1828, „Studia i materiały z dziejów Śląska” t. 23, 1998) – pierwsze 

syntetyzujące opracowanie w literaturze polskiej. 

Uwagę poświęciłem w swoich publikacjach (w tym zwartych) unikatowej, 

rękopiśmiennej mapie stanowego Państwa Pszczyńskiego z 1636 roku. Ostatnio podjąłem 

badania nad rękopiśmiennymi mapami (planami) upraw ogrodowych i polowych z okresu 

przedkatastralnego na Górnym Śląsku.  

Generalnie celem moich badań nad dziejami kartografii urzędowej na historycznym 

Górnym Śląsku jest całościowe opracowanie najstarszego okresu tych dziejów do początków 

XIX wieku, to jest do intensywnego rozwoju industrialnego tego regionu, a co za tym 

postępowało zunifikowanie pomiarów kartograficznych i potem geodezyjnych. 

W pewnym wymiarze, co było skutkiem badań nad kartografią urzędową Górnego Śląska 

i pracy jako archiwisty, są zainteresowanie dziejami gospodarczymi Śląska, zwłaszcza w jej 

przełomowym okresie XVIII/XIX wieku. Ich podsumowanie zostało ujęte w rozdziale 

najnowszej syntezy Górnego Śląska (Historia gospodarcza Górnego Śląska (XVI-XX wiek). 

[W:] Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu. Red. J. 

Bahlcke, D. Gwarecki, R. Kaczmarek. Gliwice 2011). Z tego samego źródła wyniknęły 

publikacje poświęcone historycznym granicom Górnego Śląska. 

Opublikowany jednotematyczny cykl publikacji zmienił dotychczasowy stan wiedzy na 

temat śląskiej kartografii. Ich efektem jest: 

- wprowadzenie do obiegu naukowego kompletnego zestawu map górniczych z historycznego 

obszaru Śląska, do początku XIX wieku. UmoŜliwiło to między innymi rozwój badań nad 

dziejami górnictwa kruszcowego oraz pomogło w eksplorowaniu wyrobisk pogórniczych, w 

tym w obszarze podsudeckim dla celów wystawienniczych i edukacyjnych; 

- opracowanie całościowe dziejów kartowania miast Górnego Śląska do początku XIX wieku; 

- upowszechnienie urzędowych pruskich zdjęć kartograficznych Górnego Śląska z lat 1748–

1828 w literaturze polskiej. 
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Obecnie moje aktualne główne kierunki badawcze, to poza historią kartografii Śląska 

takŜe: historia Górnego Śląska w XX wieku, archiwoznawstwo i źródłoznawstwo. 

 

 

5. POZOSTAŁE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-BADAWCZE I 

DYDAKTYCZNE 

1. Osiągnięcia naukowo-badawcze 

a. Podejmowałem, zwłaszcza w latach 1983–1995 inne badania historyczne z zakresu historii 

Śląska XIX–XX wieku: 

- nad historią polityczną Województwa Śląskiego w latach 1922–1939. Ich efektem są 

publikacje poświęcone dziejom ruchu młodzieŜowego w regionie, w tym pierwsze w obiegu 

naukowym, stąd często cytowane, informacje o niemieckim i zwłaszcza Ŝydowskim ruchu 

młodzieŜowym. Zostały podsumowane w dwóch publikacjach zwartych: Polski ruch 

młodzieŜowy w województwie śląskim w latach 1922–1939. Wrocław 1993 oraz Słownik 

organizacji młodzieŜowych w województwie śląskim w latach 1922–1939, Katowice 1993 

(gdzie po raz pierwszy słownikowo ujęto działające na polskim Górnym Śląsku organizacje 

polskie, niemieckie i Ŝydowskie). Podjąłem równieŜ badania nad dziejami mniejszości 

niemieckiej na polskim Górnym Śląsku w latach 1922–1939 (w części opublikowane w 

niemieckich czasopismach), które zostały podsumowane w zwartej publikacji o charakterze 

słownikowym (współautor): Leksykon organizacji niemieckich w województwie śląskim w 

latach 1922–1939. Katowice 1993 (I wydanie, 2002 II wydanie).  

- wiele uwagi poświęciłem biografistyce laureatów Nagrody Nobla urodzonych na Śląsku, w 

tym szczególnie na Górnym Śląsku, które z uwagi na brak moŜliwości badań archiwalnych w 

pozaeuropejskich archiwach (w Stanach Zjednoczonych) ograniczyły się do licznych 

opracowań o charakterze popularno-naukowych (w tym zwłaszcza z oceną naukową: Nobliści 

z Górnego Śląska. Wrocław 1999). Publikacje poświęcone noblistom śląskim, które były 

pierwszymi w tej tematyce w literaturze, są powszechnie kojarzone, poza dziejami kartografii 

śląskiej, z moim dorobkiem naukowym. Tematyce upowszechnienia tematyki górnośląskich 

laureatów nagrody noblowskiej poświęciłem równieŜ wiele opracowań popularyzatorskich i 

edukacyjnych. W ten sposób wprowadzono do obiegu naukowego wkład laureatów Nagród 

Nobla urodzonych na Górnym Śląsku 

- podejmowałem równieŜ badania z zakresu archiwoznawstwa, które pogłębiłem od 2006 

roku, w tym w wymiarze redaktora naczelnego wydawnictw Archiwum Państwowego w 
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Katowicach: parametryzowanego czasopisma „Szkice Archiwalno-Historyczne” i serii 

wydawniczej Archivum Silesia Superioris. Od 2006 roku katowickie Archiwum 

zorganizowało kilkanaście wystaw historycznych, w tym z udziałem partnerów zagranicznych 

(z Czech i Niemiec). 

 

b. Udział w projektach badawczych: 

Granty KBN: 

W latach 1994–1997 zrealizowałem indywidualny grant KBN (nr 1 P108 080 07), który 

zakończył się wydaniem pozycji zwartej: Kartografia górnicza na Śląsku od XVI do pierwszej 

połowy XIX wieku. Zarys historyczny, katalog map, bibliografia. Centrum Badań 

Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1997. 

Projekty zagraniczne: 

- w projekcie Landesaufnahme in Oberschlesien – Stiftung Haus Oberschlesien w Ratingen, 

„Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz” w Berlinie (1994–1995) – rezultat: bez 

zwartej publikacji; fragmentaryczne publikacje mojego autorstwa w wykazie publikacji. 

- w projekcie polsko-niemiecko-czeskim trójjęzycznej syntezy Historii Górnego Śląska 

(2005–2011) – rezultat: autor rozdziału. 

- w projekcie Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte – „Herder-Institut“ w 

Marburgu (2008–). 

StaŜe naukowe: 

StaŜe krajowe: w Instytucie Historii Uniwersytety Wrocławskiego pod opieką prof. dr hab. 

Juliana Janczaka – rok akademicki 1992/93; 

StaŜe zagraniczne (stypendysta):  

- Deutscher Akademischer Austauschdienst – (Niemcy 1993 rok);  

- Ost- und Südosteuropa Institut in Wien – (Austria 1995 rok). 

 

c. Członkowstwo w organizacjach naukowych, radach naukowych i komitetach redakcyjnych: 

Członek Rady Wydziały Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 

latach 90-tych XX wieku, jako przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych. 

Aktualnie: 

- Rady Komisji Geografii Historycznej Polskiej Akademii Nauk 

- Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych 

- Rady Programowej ogólnopolskiego czasopisma archiwalnego „Archeion” 
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- Kapituły Nagrody im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt” 

- Rad muzeów miejskich w: Rudzie Śląskiej i Tychach 

- Komisji Historycznej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w województwie 

śląskim 

- Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (m.in. prezes Oddziału w Katowicach w latach 

1983–1985) 

- Polskiego Towarzystwa Historycznego (w oddziale w Katowicach: sekretarz 1985–

1989; członek zarządu 1989–1993, 1995–1998; członek Komisji Rewizyjnej 1993–

1995; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 1998–) 

- Towarzystwa Przyjaciół Archiwum (prezes od 2006 roku) 

- Redaktor Naczelny czasopisma (parametryzowanego) „Szkice Archiwalno-

Historyczne” (do 2011 roku sześć numerów) i serii wydawniczej Archiwum 

Państwowego w Katowicach „Archivum Silesia Superioris” (w latach 2007–2011 

wydano 3 tomy) 

 

d. Członkostwo w towarzystwach naukowych: 

- Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, 

- Polskiego Towarzystwa Historycznego, , 

- Towarzystwa Przyjaciół Archiwum w Katowicach  

 

e. Działania na rzecz upowszechniania badań: 

Rozwinąłem je od 2006 roku w Archiwum Państwowym w Katowicach: 

– odnowienie wydawania czasopisma katowickiego Archiwum „Szkice Archiwalno-

Historyczne” (6 wydanych numerów, w tym od 2011 roku czasopismo parametryzowane); 

- zainicjowanie serii wydawniczej w Archiwum Państwowym w Katowicach Archivum 

Silesiae Superioris (3 wydane tomy); 

- odnowienie badań naukowych w Archiwum Państwowym w Katowicach (w ramach 

powołanego w 2007 roku Statutowo Oddziału VIII Badań naukowych, edukacji i promocji), 

którego efektem jest rozwój w Archiwum Państwowym w Katowicach m.in.: zebrań 

naukowych, organizacja nowoczesnych interaktywnych wystaw archiwalnych, publikacji 

naukowych (20 pozycji). 

 

f. Do 2011 roku opublikowałem:  
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Prac naukowych: 

- prac zwartych: 11 

- redakcji naukowych: 6 + 7 numerów czasopiśmienniczych 

- artykułów naukowych w czasopismach i pracach zwartych: 78 (po doktoracie – 61) 

- recenzji naukowych: 15 (10 po doktoracie) 

- inne: hasła w słownikach (14 haseł), sprawozdania (5), mapy w opracowaniach (3), 

pozycje katalogowe (1) 

Brałem udział w licznych konferencjach i sesjach naukowych regionalnych, ogólnopolskich 

i międzynarodowych – wykaz wybranych w załączniku. 

Prac popularnonaukowych:  

- prac zwartych: 14 

- artykułów: 29 

 

2. Dorobek dydaktyczny 

a. Prowadzone przedmioty i wykłady autorskie: 

Prowadziłem i prowadzę zajęcie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach: 

- w Instytucie Historii:  

ćwiczenia z zakresu: archiwoznawstwo, teoria i metodyka archiwalna, informacja 

archiwalna, neografia niemiecka, nauki pomocnicze historii nowoŜytnej, edytorstwo 

historyczne, wstęp do badań historycznych, historia nowoŜytna Śląska, 

wykłady z zakresu: archiwoznawstwo, teoria i metodyka archiwalna. 

seminaria magisterskie 

- na Wydziale Nauki o Ziemi  

wykłady z zakresu: historia gospodarcza powszechna i Polski 

 

b. Prowadziłem teŜ wykłady na studiach podyplomowych organizowanych przez Instytuty 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Instytut Historii (ogólno historyczny) i Instytut 

Socjologii w ramach programu Wiedza o regionie (historia Górnego Śląska). 

 

c. Aktualnie prowadzę wykłady na specjalizacji archiwalnej w Instytucie Historii 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z przedmiotu teoria i metodyka archiwalna. 

 

d. Liczba wypromowanych magistrów: 55 (w latach 1994–2005) na studiach zaocznych i 

dziennych w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
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e. Liczba i rodzaj publikacji dydaktycznych: 4; słowniki historyczne, ścieŜki dydaktyczne dla 

uczniów szkół średnich 

- Szkolny słownik historii Polski. Katowice 2000, ss. 490 (współautor).  

- Szkolny słownik historii powszechnej. Katowice 2001, ss. 717 (współautor). 

- ŚcieŜki dydaktyczne Łazisk Górnych, cz. V: Kulturowa ścieŜka dydaktyczna na 

Kamienicy. Łaziska Górne 2004, ss. 72 (współautor). 

- Słownik historii Polski i świata. Katowice 2005, ss. 944 (współautor). 

 

g. Inne działania na rzecz dydaktyki: 

W latach 1997–2006 byłem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Historyków 

działającego przy Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W tym: 

zredagowałem: „Pismo humanistyczne” (Zeszyty naukowe Forum Studenckich Kół 

Naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego) z. 1, 1999, 

(współredaktor) oraz patronowałem w 2000 roku IV Ogólnopolskiemu Zjazdowi Studentów 

Archiwistyki. 

 

h. Inne formy upowszechniania 

- publikacje i udział w sesjach popularno-naukowych – (wybór w załączniku). 

 

i. Efekty współpracy w działalności dydaktycznej: 

- rozwój od 1997 roku Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach, 

- promocja dziejów kartografii na Śląsku, 

- promocja noblistów górnośląskich. 
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