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        Katowice, 23.06.2012 r. 

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek 

Instytut Historii 

Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 

ul. Bankowa 11 

40-007 Katowice 

 

 

 

Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej 

Dra Kazimierza Miroszewskiego 

 

 

 

Na podstawie przedłożonego dorobku naukowego Dra Kazimierza 

Miroszewskiego, według stanu z dnia 26. kwietnia 2012 roku, oraz dostarczonych 

dokumentów (autoreferatu, listy publikacji), na zlecenie Centralnej Komisji do spraw 

Stopni i Tytułów przedstawiam ocenę dorobku naukowego Habilitanta. 

 

W myśl artykułu 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 wraz z 

późniejszymi zmianami) do postępowania habilitacyjnego dopuszczony zostaje 

kandydat, który po osiągnięciu stopnia naukowego doktora uzyska jedno z 

wymienionych w ustawie osiągnięć stanowiących „znaczący wkład autora w rozwój 

określonej dyscypliny”. Za takie uważa się m.in. „dzieło opublikowane w całości lub w 

zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji”. W przypadku wniosku Dra 

K. Miroszewskiego postępowanie habilitacyjne oparte jest na wykazaniu w dorobku 

naukowym takiego właśnie jednotematycznego cyklu publikacji. 

 

 

1. Przebieg pracy zawodowej Habilitanta 

Dr Kazimierz Miroszewski po ukończeniu studiów w Instytucie Historii 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek historia) uzyskał tytuł zawodowy 
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magistra historii na podstawie złożonej pracy magisterskiej. Został wówczas 

zatrudniony w Instytucie Historii UŚ najpierw na stanowisku asystenta-stażysty, potem 

asystenta, a w końcu adiunkta i starszego wykładowcy w Zakładzie Historii 

Najnowszej. W tym Instytucie pozostaje zatrudniony także obecnie. 

W latach 80. przygotowywał na seminarium doktorskim prowadzonym przez Doc. 

dra hab. Andrzeja Topola dysertację doktorską, której obrona miała miejsce w 1989 

roku. Tytuł jego pracy doktorskiej brzmiał: „Współdziałanie partii i stronnictw politycznych 

w Polsce (1944 – 1948).  

Rada Wydziału Nauk Społecznych UŚ nadała mu w tym samym roku stopień 

doktora nauk humanistycznych. 

 

 

2. Charakterystyka dorobku naukowego Habilitanta 

Pan Dr K. Miroszewski wykazuje w swoim dorobku naukowym, według stanu z 

początku 2012 roku, 48 publikacji naukowych po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora. Ponadto opublikował w tym czasie jeszcze: 2 recenzje naukowe i 8 pozycji 

popularnonaukowych. Najcenniejsze w tym dorobku pozostają z pewnością 4 autorskie 

monografie recenzowane (Centralny Obóz Pracy Jaworzno. Podobóz ukraiński 1947-

1949, 2001; Obozy pracy przymusowej na terenie Katowickiego i Chorzowskiego 

Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945-1950, 2002; Marzec 1968 roku w 

województwie katowickim, 2009; Niewola i śmierć węglem naznaczona. Obozy pracy 

przymusowej przy kopalni „Wesoła”, 2011) oraz 3 inne prace zwarte, w których jest 

redaktorem lub współredaktorem. Na uwagę zasługują również artykuły, które ukazały 

się w historycznych czasopismach parametryzowanych („Studia Śląskie”, „Dzieje 

Najnowsze”) i artykuły publikowane w ramach współpracy z ogólnopolskimi 

instytucjami naukowymi (PAN, IPN, wydawnictwa uniwersyteckie).  

Niedosyt przy ogólnej ocenie dorobku Habilitanta budzi aktywność wydawnicza 

wykraczająca poza polską historiografię. W dorobku wykazano zaledwie jeden artykuł 

zagraniczny, który ukazał się w pracy zbiorowej opublikowanej przez Uniwersytet w 

Opawie. 

 

To co jest charakterystyczne dla dorobku Dra K. Miroszewskiego, to w dużym 

stopniu skupienie jego zainteresowań badawczych na właściwie jednym okresie 



3 

 

historycznym i jednej dziedzinie historii, mianowicie historii społecznej i politycznej 

powojennej Polski, w tym przede wszystkim dziejami Górnego Śląska i Zagłębia 

Dąbrowskiego. Tego dotyczą prawie wszystkie jego publikacje. Tutaj zresztą wyraźnie 

rysuje się również główny wątek w tych badaniach, wskazywany również w 

Autoreferacie. Dotyczy on procesu tworzenia i działalności powojennego 

komunistycznego aparatu represji (szerzej na ten temat patrz punkt 3 recenzji). Ta 

koncentracja zainteresowań i poszukiwań badawczych pozwoliła Habilitantowi na stałe 

pogłębianie jego poszukiwań, szczególnie w zakresie kwerend źródłowych. To 

niewątpliwie mocna strona jego opracowań – poszukiwanie nieznanych materiałów 

źródłowych, dość często odnajdywanych nie tylko w zasobie archiwów państwowych, 

ale także w zbiorach nieinwentaryzowanych. Jego badania i edycje źródeł, które były 

rezultatem takich samodzielnych kwerend archiwalnych (np. dotyczących COP w 

Jaworznie), pozwoliły zachować spuściznę źródeł historycznych, która pewnie uległaby 

rozproszeniu, bądź zniszczeniu. Uratowano ją tylko dzięki edycji źródeł we 

wspomnianych opracowaniach monograficznych poświęconych COP w Jaworznie i 

obozowi w Wesołej. Staranność w badaniach źródłowych pewnie doprowadziła także 

Dra K. Miroszewskiego, prawdopodobnie jako jednego z pierwszych, do penetracji 

zasobu udostępnianego przez IPN w tym zakresie. 

Plonem wspomnianych kwerend prowadzonych w latach 90. i na początku 

obecnego wieku były publikacje na temat przemian społeczno-politycznych po 1945 

roku w miastach województwa śląskiego, a potem województwa katowickiego. To w 

sposób naturalny prowadziło Habilitanta także do poszerzenia pól badawczych i 

wyjścia poza lata 40. i 50. Stąd publikacje poświęcone także opozycji politycznej z lat 

70. i 80. Rezultaty tych badań były publikowane najczęściej w monografiach 

miejscowości (Lędzin, Tychów, Sosnowca, Zawiercia, Będzina, Częstochowy i 

Myszkowa) oraz w pracach zbiorowych. 

Uczestnictwo w badaniach prowadzonych przez ponad 20 lat pozwoliły mu na 

zdobycie solidnej wiedzy na temat przemian, które nastąpiły po II wojnie światowej w 

zindustrializowanej części województwa śląskiego. Podsumowaniem tej części jego 

studiów było niewątpliwie wniesienie znaczącego wkładu w syntetyczne opracowanie 

dziejów powojennego województwa śląskiego (Województwo śląskie 1945-1950, 

2007), w którym opracował, poza aparatem represji, kluczowe dla dziejów 

politycznych rozdziały obejmujące aktywność polityczną aparatu władzy. 
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W ostatnich latach pole badawcze Dra K. Miroszewskiego zostało znacznie 

poszerzone dzięki wyjściu w badaniach poza pierwszą powojenną dekadę. Do tego typu 

przedsięwzięć należą wspomniane już publikacje na temat opozycji solidarnościowej w 

Częstochowie, a także, po raz pierwszy monograficznie opracowane, publikacje na 

temat „Marca 68” w województwie katowickim. Wydarzeń bardzo słabo nie tylko 

znanych do tej pory, ale także nienajlepiej źródłowo rozpoznanych. 

 To co należy zaliczyć do mankamentów dorobku naukowego Habilitanta, to z 

pewnością wspomniana już skłonność w opracowaniach do ideograficznego sposobu 

narracji historycznej. Dr K. Miroszewski należy z pewnością do historyków, którzy 

zajmują się głównie ustalaniem faktów, unikają zaś odniesień do szerszych procesów 

historycznych, dyskusji terminologicznych, szukania generalizacji. Taki 

pozytywistyczny sposób podejścia do historiografii powoduje, że wyniki jego badań 

źródłowych najczęściej wykorzystują inni, czego świadectwem jest spora liczba 

cytowań opracowań Habilitanta, i to nie tylko w polskiej, ale co dziwne, przy małej 

liczbie jego obcojęzycznych publikacji, również zagranicznej literatury.  

 

 

3.„Jednotematyczny cykl publikacji” Habilitanta 

Dzisiaj dorobek naukowy Dra K. Miroszewskiego znany jest jednak przede 

wszystkim z jego publikacji na temat funkcjonowania aparatu represji w województwie 

śląskim w latach 40. XX wieku. Zajmuje się tym zagadnieniem od momentu uzyskania 

stopnia naukowego doktora i poświęcił mu swoje najciekawsze artykuły oraz prawie 

wszystkie autorskie opracowania zwarte.  

Był pionierem badań na temat działalności Komisji Specjalnej do Walki z 

Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, a potem także prokuratury w 

Katowicach oraz sowieckich i polskich obozów pracy przy kopalniach węgla 

kamiennego. Kiedy u schyłku ubiegłego wieku ukazywały się jego pierwsze publikacje 

na ten temat, były one jedynymi poruszającymi to zagadnienie naukowo. Tematyka 

obozowa były zupełnie historycznie nierozpoznane po 1945 roku, a baza źródłowa 

zupełnie nieznana i dopiero miała zostać udostępniona.  

Pierwsze prace dotyczące działalności Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami 

i Szkodnictwem Gospodarczym oparte zostały wobec tego na żmudnej kwerendzie i 

rekonstrukcji faktów w oparciu o zasoby archiwów państwowych, do tej pory, mimo 
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ich częściowej dostępności, pomijanych przez badaczy (Archiwum Akt Nowych w 

Warszawie  i Archiwum Państwowe w Katowicach). Udało mu się w ten sposób 

udowodnić przekonywująco tezę o działalności Komisji jako części aparatu represji, a 

nie, jak do tej pory figurowało to w oficjalnej historiografii PRL, organu kontrolnego. 

W Katowicach nie wahano się Komisji użyć, na równi z innymi częściami aparatu 

represji, do zwalczania przeciwników politycznych, w tym Kościoła katolickiego. 

Podobny charakter miały badania K. Miroszewskiego dotyczące prokuratury. To 

zainteresowanie w sposób logiczny wypływało z jego znajomości źródeł z lat 40. i 

chęci rekonstrukcji całości działalności aparatu represji. 

Najciekawszym wątkiem w badaniach Habilitanta nad aparatem represji jest jednak 

jego kilkunastoletnie już zainteresowanie tematyką obozową. Jego opracowania, które 

składają się na dorobek w tej dziedzinie obejmują olbrzymi zakres zagadnień. Należą 

do nich 5 prac zwartych poświęconych COP w Jaworznie, obozom pracy 

umieszczonym przy górnośląskich kopalniach węgla kamiennego i jedyne w literaturze 

przedmiotu monograficzne opracowanie mało znanego obozu w Wesołej-Mysłowicach 

(z uwzględnieniem także jego dziejów wojennych). Ponadto temu zagadnieniu 

Habilitant poświęcił aż 12 odrębnych, obszernych artykułów publikowanych w latach 

2000-2010. 

W zasadzie zgromadzone w tych opracowaniach materiały wyczerpują w pełni 

dzieje obozów pracy (może poza badaniami na temat obozów umieszczonych obok hut 

górnośląskich(. W jednym z tekstów Dr Kazimierz Miroszewski pokusił się nawet o 

syntetyczne ujęcie tej problematyki (System obozowy, w: Województwo śląskie, 

Katowice 2007, s.273-286). Jednak niewątpliwie szkoda, że nie powstało pełne 

opracowanie monograficzne na ten temat. W międzyczasie pojawiły się zaś nowe prace 

o tematyce obozowej (Witold Stankowski, Edmund Nowak, Bogusław Kopka), których 

autorzy szeroko korzystali z rezultatów badań Dra Miroszewskiego. Mimo to do dzisiaj 

brak opracowania, które poruszało by tę problematykę wyłącznie na obszarze 

zindustrializowanej części województwa śląskiego, gdzie nastąpiła koncentracja jakże 

specyficznych w swoich funkcjach obozów. Z jednej strony stanowiących narzędzie 

represji, ale z drugiej niezbędnych dla funkcjonowania powojennego przemysłu Polski 

ludowej. Do dzisiaj wobec tego zbiór publikacji K. Miroszewskiego jest jedynym 

wypełniającym tę lukę badawczą. 
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Dorobek naukowy K. Miroszewskiego w zakresie badań nad aparatem represji, a 

szczególnie jego opracowania o Komisji Specjalnej i obozach pracy, ponieważ nigdy 

nie doczekały się, szczególnie w tym drugim przypadku, publikacji w postaci pozycji 

zwartej, z dzisiejszego punktu widzenia mają jednak już szereg mankamentów. Przede 

wszystkim powstawały zazwyczaj na zapotrzebowanie władz samorządowych, 

niekiedy środowisk lokalnych, co powodowało, że informacje w nich zawarte bardzo 

często się powtarzają. Szczególnie dotyczy to definiowania i kategoryzacji obozów, 

warunków prawnych ich powstawania, struktury ogólnopolskiej i wojewódzkiej. 

Również to, że niektóre z nich były publikowane jeszcze przy bardzo słabym 

rozeznaniu materiału źródłowego, który udostępnił dopiero IPN, powoduje, iż teksty z 

przełomu XX i XXI wieku mają wiele uproszczeń, które znikają dopiero w 

późniejszych artykułach, opartych na pełnej kwerendzie archiwalnej. To z pewnością 

można by było pominąć w ocenie, gdyby powstała praca syntetyczna. Przy 

recenzowaniu całego dostępnego dorobku jako podstawy uzyskania stopnia doktora 

habilitowanego, nie można pominąć wtórności niektórych z tekstów Dra K. 

Miroszewskiego. 

 

Całość dorobku naukowego Habilitanta, w tym także wskazany przez niego jako 

wiodący główny cykl publikacji poświęcony powojennemu aparatowi represji, uznać 

należy za wystarczający. Stanowi znaczący wkład w dotychczasowy stan badań 

historiograficznych nad powojennymi dziejami Polski, o czym świadczą także 

cytowania, potwierdzające ich stałe wykorzystywanie w nowych badaniach 

naukowych. 

 

 

4.Charakterystyka dorobku dydaktycznego Habilitanta 

Habilitant ma bardzo duże doświadczenie pedagogiczne, które zgromadził w ponad 

30-letniej pracy jako nauczyciel akademicki w Instytucie Historii Uniwersytetu 

Śląskiego. Zajęcia przez niego prowadzone obejmowały zagadnienia z zakresu badań 

naukowych, w których się specjalizuje: historii najnowszej Polski i historii najnowszej 

powszechnej. Ponadto prowadził seminaria licencjackie (91 prac) i magisterskie (125 

prac) z powojennej historii Polski.  
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Oprócz tego zajmuje się szeroko pojętą działalnością edukacyjną, o czym świadczy 

współautorstwo szeregu pomocy dydaktycznych, w tym obszernych słowników 

historycznych, a także częste uczestnictwo w konferencjach popularnonaukowych, 

udział w regionalnych i ogólnopolskich programach telewizyjnych, gdzie występuje w 

roli eksperta. 

 

 

5.Działalność organizatorska Habilitanta 

Habilitant jest bardzo aktywny w działalności organizatorskiej w zakresie nauk 

historycznych w swoim środowisku. Często uczestniczy w konferencjach naukowych, 

których był również wielokrotnie organizatorem w Katowicach. 

Od 1999 roku jestem członkiem Komisji Historycznej PAN Oddziału w 

Katowicach, której sekretarzem wybrano go w 2011 roku. Na Wydziale Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach był kolejno wybierany na 

stanowiska: 1993 – 2000 Kierownika ds. Studiów Zaocznych, 2000 – 2008 Prodziekana 

ds. Studiów Zaocznych, 2008 – 2012 Kierownika ds. Studiów Niestacjonarnych. 

Obecnie pełni ponownie funkcję Prodziekana do spraw Dydaktycznych.  

 

 

Dorobek naukowy Dra Kazimierza Miroszewskiego, a szczególnie cykl jego 

publikacji z lat 2001-2011 poświęcony aparatowi represji, a także jego dorobek 

dydaktyczny i organizatorski, moim zdaniem, mimo pewnych mankamentów, do 

których zaliczam przede wszystkim brak większej liczby publikacji zagranicznych 

(aczkolwiek uczestniczy w konferencjach międzynarodowych), można ocenić 

pozytywnie. Wobec tego wnioskuję na podstawie obowiązującej ustawy z 14 marca 

2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. nr 65 poz.595 z późniejszymi zmianami) o dopuszczenie Dra Kazimierza 

Miroszewskiego do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. 

 

 

 

Ryszard Kaczmarek 


