
 

1 
 

Warszawa, 28.06.2012 

 

Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski 

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

00-927 Warszawa 

 

 

Ocena dorobku naukowego dr. Kazimierza Miroszewskiego, Instytut Historii, 

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 

Zajmując się w końcu lat 90. XX w. i na początku pierwszej dekady XXI w. 

losami Niemców (cywilów i jeńców wojennych) w powojennej Polsce, w tym na 

obszarze Górnego Śląska, stale natrafiałem na publikacje autorstwa Kazimierza 

Miroszewskiego.  Już wtedy budziły zazdrość zarówno znajomością źródeł, jak 

zrozumieniem i umiejętnością pokazania górnośląskiej,  regionalnej specyfiki. 

Jednak dopiero przygotowując poniższą opinię miałem okazję zapoznać się z 

całym dorobkiem, zarówno naukowym, jak dydaktycznym i organizacyjnym dr. 

Miroszewskiego.  Podstawowymi spostrzeżeniami nasuwającymi się podczas 

lektury życiorysu naukowego habilitanta oraz  spisu publikacji (i ich samych) 

jest jego pracowitość, rzetelność, dyscyplina i konsekwencja badawcza.  

 Dr Miroszewski jest od 1980 r. zatrudniony na Wydziale Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Instytut Historii). Pełnił m.in. funkcje 

kierownika ds. Studiów Zaocznych WNS (1993-2000), prodziekana ds. Studiów 

Zaocznych (2000-2008) i następnie kierownika ds. Studiów Niestacjonarnych. 

Wnosząc z przygotowanego już kilka miesięcy temu autoreferatu, pod 

kierownictwem dr. Miroszewskiego powstało 125 prac magisterskich i 91 

licencjackich. Z jednej strony bezsprzecznie świadczy to o jego głębokim  

zaangażowaniu w proces dydaktyczny i zaufaniu, jakim cieszy się u studentów. 

Jednak z drugiej, ta rzeczywiście imponująca liczba budzi we mnie, 
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uniwersyteckim dydaktyku od prawie ćwierćwiecza, a od dekady prowadzącym 

własne seminarium dyplomowe i świadomym, ile wysiłku i czasu wymaga 

wypromowanie dobrego magisterium lub licencjatu,  zarówno podziw, jak i 

niepokój.  Zwłaszcza, że  dr Miroszewski oprócz dydaktyki jednocześnie pełnił (i 

pełni) inne funkcje  uniwersyteckie (w tym członka Senackiej Komisji ds. 

Kształcenia) oraz  w pozauczelnianych instytucjach naukowych. Do tego jest 

badaczem dużo piszącym i  publikującym!  

 Do  doświadczeń dydaktycznych  i organizacyjnych dr. Miroszewskiego 

powrócę później, na wstępie chciałbym się skupić na najbardziej widocznej, 

trwałej i najczęściej ocenianej płaszczyźnie pracy każdego badacza – 

publikacjach.  Od uzyskania w 1989 r.  stopnia naukowego doktora nauk 

humanistycznych na podstawie rozprawy „Współdziałanie partii i stronnictw 

politycznych w Polsce (1944-1948)”, dr Miroszewski został (współ)autorem i 

(współ)redaktorem siedmiu zwartych prac naukowych (jego autorski udział 

procentowy w pracach wspólnych jest zazwyczaj wysoki!) oraz autorem 41 

artykułów naukowych, zamieszczonych zarówno w czasopismach 

ogólnopolskich,  notowanych przez European Reference Index for the 

Humanities („Dzieje Najnowsze”), jak w liczących się periodykach regionalnych 

(m.in. „Silesia Superior”, „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”, „Kronika 

Katowic”),  rozdziałów książek, tekstów w pracach zbiorowych, tomach 

pokonferencyjnych etc.  

 Twórczość naukową dr. Kazimierza Miroszewskiego trudno może  

określić mianem interdyscyplinarnej, nowatorskiej pod względem formy i 

zastosowanych metod badawczych. Nieraz wręcz razi, zwłaszcza w niektórych 

publikacjach poświęconych systemowi obozowemu, zbytnia 

„martyrologizacja”, widoczna nie tylko w tytułach, ale i treści (np. w 

redagowanej wspólnie z Zygmuntem Woźniczką pracy zbiorowej „Historia 

martyrologii więźniów obozów odosobnienia w Jaworznie 1939-1956”). 

Jednakże wszystkie jego publikacje, nawet te posiadające nieco bardziej 

popularyzatorski charakter (np., doskonale zresztą wydana książka Niewola i 

śmierć węglem zaznaczona. Obozy pracy przymusowej przy kopalni „Wesoła”, 

Mysłowice 2011), są oparte o staranne, wnikliwe i bez wątpienia długotrwałe 

kwerendy archiwalne i biblioteczne.  Dr Miroszewski przeprowadził więc 

poszukiwania źródłowe zarówno w archiwach centralnych (np. Archiwum Akt 
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Nowych,  nieistniejące już w dawnym kształcie – Archiwum Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, IPN), jak archiwach państwowych w m.in. 

Krakowie Katowicach, Gliwicach lub Zabrzu, czy archiwach kościelnych.  

Niezwykle ważne materiały zostały przez dr. Miroszewskiego odnalezione w 

archiwum kopalni „Kleofas” lub – co podkreśla w autoreferacie – w składnicy 

makulatury! Chciałbym nadmienić, że o dostępie do archiwów kościelnych lub 

kopalnianych mogłem tylko pomarzyć, pisząc ponad dekadę lat temu 

monografię o niemieckich jeńcach wojennych w powojennej Polsce! 

 Oprócz wspomnianych wyżej artykułów i prac zwartych, dr Miroszewski 

jest współautorem ośmiu, przeznaczonych przede wszystkich dla szkół, 

słowników historycznych i kalendariów, prezentujących historię Polski i 

powszechną  (m.in. Szkolny słownik historii Polski, Katowice 2000; Szkolny 

słownik historii powszechnej, Katowice 2001; Słownik historii Polski i świata, 

Katowice 2005; Ilustrowane kalendarium dziejów Polski, Chorzów 2007 czy 

Ilustrowane kalendarium dziejów świata, Chorzów 2008). Praktycznie tylko w 

tego typu publikacjach habilitant wykracza poza – szeroko zresztą rozumianą – 

problematykę Górnego Śląska.  To ten region jest bowiem zarówno głównym 

przedmiotem jego badań, jak tematem publikacji naukowych.  

Nie oznacza to jednakże wąskich horyzontów badawczych habilitanta. 

Wręcz odwrotnie, na wielu polach był absolutnym prekursorem, podejmując 

całkiem nowe, niezbadane tematy i  przecierając szlaki innym historykom (w 

tym piszącemu te słowa).  Bezsprzecznie ułatwiła habilitantowi zadanie 

transformacja ustrojowa po 1989 r. (kiedy to, przypomnijmy, dr Miroszewski 

uzyskał stopień doktora, rozpoczynając nowy etap kariery naukowej).   

Analizując listę jego publikacji, można zauważyć, że początkowo kontynuował 

dawne zainteresowania systemem  politycznym w Polsce w pierwszych latach 

po wojnie.  Do tego tematu powracał jeszcze kilkakrotnie, ostatni raz pięć lat 

temu, analizując „obóz rządowy” w ważnej książce Województwo śląskie 1945-

1950. Zarys dziejów politycznych, pod red. Adama Dziuroka i Ryszarda 

Kaczmarka (Katowice 2007). Pozostając wierny okresowi tuż powojennemu, 

szybko jednak skierował swoje zainteresowania na szeroko rozumiany aparat 

represji.  Należał do pierwszych badaczy, którzy zwrócili uwagę na Komisję 

Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1945-1954), 
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poświęcając jej górnośląskim strukturom i kontekstom  pięć artykułów 

(pierwsze już w 1994 r.). 

Naturalną konsekwencją  pracy nad Komisją Specjalną było zajęcie się w 

połowie lat 90. XX w. całym systemem obozowym na Górnym Śląsku.  Temu 

problemowi, nawiasem mówiąc dalekiemu w dalszym ciągu od wyczerpania!) 

dr Miroszewski jest wierny do dzisiaj.  Nic dziwnego, historyczna, społeczna, 

narodowościowa, polityczna i gospodarcza specyfika tego regionu 

zdecydowała, że sieć obozów była tutaj najgęstsza w skali całego kraju, a  ich 

przeznaczenie najbardziej zróżnicowane - od izolacji ludności rodzimej, po 

pracę przymusową. Nowe władze szybko przejęły  dawną, jeszcze wojenną 

infrastrukturę obozową, osadzając w niej miejscowych Niemców, Ślązaków, 

Polaków, jeńców wojennych.  Kazimierz Miroszewski poświęcił górnośląskim 

obozom większość pozycji książkowych (pięć z siedmiu!) i artykułów 

naukowych (21 z 41).  Znajdują się wśród nich zarówno teksty przeglądowe, 

poświęcone systemowi obozowemu w Europie Środkowo-Wschodniej, jak 

monograficzne, prezentujące poszczególne obozy (lub ich grupę, np. w ramach 

tzw. Zjednoczeń Węglowych).  Należy zauważyć, że większość z 63 cytowań 

prac dr. Kazimierza Miroszewskiego, odnotowanych przez Google Scholar, 

odnosi się do publikacji „obozowych”.  

Nie dziwi też skupienie się habilitanta na Centralnym Obozie Pracy w 

Jaworznie. Był on nie tylko najważniejszym „centralnym”  obozem w 

południowej Polsce,  ale również  jednostką przeznaczoną dla bardzo różnych 

grup więźniów.  Trafiali tutaj bowiem zarówno Reichs-, jak Volksdeutsche,  

jeńcy wojenni, czy w końcu Ukraińcy i Łemkowie, wysiedleni w ramach akcji 

„Wisła” z Polski południowo-wschodniej.  Temu obozowi poświęcone są 

zarówno tomy zbiorowe, zredagowane przez dr. Miroszewskiego wspólnie z 

Zygmuntem Woźniczką  (Historia martyrologii więźniów obozów odosobnienia 

w Jaworznie 1939-1956, Jaworzno 2002 i  Obozy dwóch totalitaryzmów. 

Jaworzno 1943-1956, Jaworzno 2007), jak własne opracowanie habilitanta 

Centralny Obóz Pracy Jaworzno. Podobóz ukraiński (1947-1949), Katowice 

2001. 

Rok później opublikował pracę Obozy pracy przymusowej na terenie 

Katowickiego i Chorzowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945-1950. 

Struktura obu wydawnictw jest podobna, zawierają niezbyt obszerne (ale 
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oparte o solidne badania źródłowe) omówienie historii obozów, ich struktury, 

liczby i charakteru osadzonych, warunków bytu.  Zasadniczą część stanowi 

jednak w obu przypadkach starannie i z dużym nakładem czasu opracowane 

wykazy osób osadzonych w obozach, posiadające nieocenioną wartość 

dokumentacyjną. Spośród „obozowych” publikacji Kazmierza Miroszewskiego 

należy zwrócić również uwagę na wspomnianą już niewielką, ale ważną 

książeczkę Niewola i śmierć węglem naznaczona. Obozy pracy przymusowej 

przy kopalni „Wesoła”, Mysłowice 2011.  

Obozy (i całe więziennictwo) stanowiły w powojennej Polsce tylko jeden 

z  elementów całego aparatu represji. Kazimierz Miroszewski zauważa to, 

poświęcając osobne publikacje powojennym deportacjom Górnoślązaków czy 

działalności miejscowej prokuratury i  sądownictwa. Osobne  pole 

zainteresowania habilitanta stanowi Armia Czerwona (i szerzej władza 

radziecka) na Górnym Śląsku.  Warto w tym miejscu przypomnieć, jak dużą rolę 

ekonomiczną odgrywał  ten region dla ZSRR i jaki był jego związek z 

powstaniem i utrwaleniem się systemu obozowego – na podstawie 

podpisanego w sierpniu 1945 r. porozumienia między Warszawą a Moskwą, 

Polska musiała spłacać „długi” wobec ZSRR śląskim węglem, dostarczanym po 

śmiesznie niskiej cenie. W wydobyciu miało pomóc przekazanych Polakom 50 

tys. jeńców niemieckich, którzy aż do końca lat  40. stanowili największą grupę 

w przykopalnianych lagrach. 

Podsumowując wątek „obozowy”  twórczości Kazimierza 

Miroszewskiego żałuję, że nie pokusił się, dysponując olbrzymią wiedzą, 

zebranymi  materiałami archiwalnymi, wspomnieniami i ikonografią, na 

opracowanie dużej monografii poświęconej całości systemu penitencjarnemu 

na Górnym Śląsku w latach 1945-1956.  

Chociaż aparat represji stanowi bezsprzecznie podstawowy, to jednak 

nie jedyny przedmiot zainteresowań badawczych dr. Miroszewskiego. Jednym 

z nich jest rok 1968 r. na Górnym Śląsku, któremu habilitant poświęcił m.in. 

książkę Marzec 1968 roku w województwie katowickim (Katowice 2009; 

współautor prof.  Sylwester Fertacz).  Habilitant jest w niej autorem zarówno 

rozdziału  o stosunku władz województwa katowickiego do „wydarzeń 

marcowych”, jak interesującego, reprezentatywnego wyboru wspomnień i 

dokumentów.    
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O ile rok 1968 był dla habilitanta typowym tematem rocznicowym, 

podejmowanym okazjonalnie, stałym elementem jego zainteresowań 

badawczych są studia regionalne, zazwyczaj (mikro)monografie  

poszczególnych miast Górnego Śląska i graniczącej z nim części Małopolski.  Na 

tym polu dr Kazimierz Miroszewski rzeczywiście udowadnia swoją doskonałą 

znajomość historii regionu, do której podchodzi w sposób niebanalny, 

wykorzystuje niestandardowe źródła, pokazując całą jego różnorodność i 

wielopłaszczyznowość. Jeżeli też publikacje prezentujące aparat represji mają 

zazwyczaj ograniczony zakres chronologiczny (1945-1956), w tym przypadku 

habilitant dociera wręcz do początku XXI w.  Przyznam, że dla mnie, mającego 

zupełnie inną socjalizację regionalną, ta część twórczości naukowej dr. 

Miroszewskiego była najciekawsza. Wypada wspomnieć tutaj m.in. artykuły 

habilitanta  o Lędzinach po reformie administracyjnej (1975-1989), początku 

„nowego systemu” w Sosnowcu (1945-1948), „Solidarności” w Częstochowie, 

historii tyskiego browaru czy obszernego, ponad sześćdziesięciostronicowego 

artykułu o  Będzinie w latach 1945-1989. 

Zwieńczeniem regionalistycznych zainteresowań habilitanta jest 

bezsprzecznie wydana w 2010 r. monografia Myszkowa nad Wartą (Po obu 

stronach Warty. Zarys dziejów Myszkowa, Kazimierz Miroszewski przy 

współpracy z Jarosławem Durką, Markiem Nitą i ks. Janem Związkiem). Użycie 

stwierdzenia „przy współpracy” jest jak najbardziej zasadne, gdyż habilitant 

jest autorem większej części książki (s. 259-440 i 495-638). Praca jest rzetelnie 

przygotowaną, źródłową, nowoczesną monografią, pozytywnie odróżniającą 

się od większości znanych mi podobnych historii małych miast.  

 Chociaż  dr  Kazimierz Miroszewski posiada tylko jedną publikację w 

czasopiśmie notowanym przez ERIH („Dzieje Najnowsze”), nie udało mi się 

odnaleźć cytowań jego tekstów w bazach Web of Science, jak  również brakuje 

mu publikacji w językach kongresowych i o tzw. znaczeniu międzynarodowym,  

to jego dorobek naukowy należy ocenić wysoko.  Wachlarz podejmowanych 

tematów jest szeroki, publikacje są dobrym świadectwem wiedzy i warsztatu 

habilitanta. Posiadają również olbrzymią wartość poznawczą i 

dokumentacyjną. Nic też dziwnego, że zarówno prace zwarte, jak artykuły dr. 

Miroszewskiego funkcjonują w obiegu ogólnopolskim, są czytane także za 

granicą (vide wspomniane wyżej 63 cytowania Google Scholar, pokazujące 
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przecież tylko niewielki fragment zainteresowania międzynarodowego). 

Chociaż dr Miroszewski nie zajmuje się tematami pierwszoplanowymi, jest 

uniwersyteckim historykiem-regionalistą w najlepszym znaczeniu tego słowa, 

pokazującym, że można zajmować się prowincją, ale czynić to 

nieprowincjonalnie.  

 Dr Kazimierz Miroszewski  jest również aktywnym uczestnikiem życia 

naukowego.  Wygłosił ponad 30 referatów na konferencjach, w tym 

międzynarodowych (choć jednocześnie nie jest wyraźnie powiedziane, że 

referaty te wygłaszał w językach obcych!).   Brak niestety jakichkolwiek 

informacji o udziale w krajowych i międzynarodowych  projektach badawczych, 

stażach zagranicznych etc. Nie potrafię odpowiedzieć, czy rzeczywiście brakuje 

ich w naukowym życiorysie dr. Miroszewskiego, czy też jest to wyłącznie 

przeoczenie podczas przygotowywania autoreferatu. Wysoko należy natomiast 

ocenić zaangażowanie w działalność polskich towarzystw naukowych oraz 

pracę społeczną i popularyzatorską habilitanta. Od 1999 r. jest członkiem  

Komisji Historycznej PAN w Katowicach, od 2011 sekretarzem jej Prezydium. 

Od 2008 r. jest również wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Myszkowskiego 

Uniwersytetu III Wieku, uczestnicząc w opracowywaniu programów zajęć.  Jest 

współautorem wspomnianych wyżej popularnych słowników historycznych,  

autorem tekstów popularnonaukowych i publicystycznych w prasie 

regionalnej, uczestniczył w audycjach prowadzonych przez media elektroniczne 

(w tym ogólnopolskie, jak TVP Historia).  

 

Podsumowując: Powołując się na rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny 

osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

(Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1165) stwierdzam, że dorobek naukowy, 

dydaktyczny i organizacyjny dr. Kazimierza Miroszewskiego jest 

wystarczający do nadania mu stopnia doktora habilitowanego nauk 

humanistycznych. Niniejszym wnioskuję o dopuszczenie  dr. Miroszewskiego 

do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego.   

 

(Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski) 


