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Recenzja dorobku habilitacyjnego 

dra Piotra Greinera 

 

Dr Piotr Greiner (ur. 1956) ukończył studia historyczne w 1979 roku, a 

obronił doktorat w 1990 roku. Pracuje w Archiwum Państwowym w 

Katowicach (gdzie od 2006 roku pełni funkcję dyrektora) oraz na 

Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako starszy wykładowca. 

Tematyka jego badań naukowych jest szeroka. Oprócz kartografii 

śląskiej, którą wysuwa na czoło jako podstawę do wszczęcia postępowania 

habilitacyjnego, zajmował się dziejami społecznymi Górnego Śląska w XX 

wieku, ruchem młodzieżowym w województwie śląskim w okresie 

międzywojennym, Niemcami w województwie śląskim i na całym Górnym 

Śląsku, wybitnymi postaciami górnośląskimi, a także dziejami 

gospodarczymi Górnego Śląska od XVI do XX wieku. Jest autorem, czy 

współautorem licznych katalogów archiwalnych Archiwum Państwowego w 

Katowicach. Jak z tego widać terytorialnie habilitant ogranicza swoje 

badania najczęściej do terenu Śląska, a zwłaszcza Górnego Śląska, choć jest 

też współautorem szerzej pomyślanych publikacji typu Słownik historii Polski 

i świata, co świadczy o jego większych ambicjach i talentach. Brał udział z 

referatami w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w kraju oraz kilku 

zagranicą. O naprawdę poważnym dorobku, który uzasadnia złożenie 

wniosku o uzyskanie tytułu doktora habilitowanego, świadczy ponad setka 

publikacji naukowych oraz ponad pięćdziesiąt publikacji czy artykułów 

popularno – naukowych.  

Ponad czterdzieści jego publikacji, a więc niewątpliwie najwięcej,  

związanych jest z dziejami kartografii śląskiej. Dr Greiner bardzo wcześnie 

zainteresował się przechowywanymi w Archiwum Państwowym w 

Katowicach, a nieopracowanymi zbiorami dawnych map górniczych z byłego 

Wyższego Urzędu Górniczego. Przede wszystkim opracował ich katalog, przez 

co poznał je i udostępnił te źródła badaczom. Dzięki uzupełnieniu wiedzy 
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specjalistycznej na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika, mógł z kartografii historycznej uczynić główny wątek swoich 

badań naukowych stając się najlepszym chyba w Polsce znawcą dawnych 

map górniczych i jednym z niewielu żyjących i liczących się polskich 

historyków kartografii. Do tematyki tej niejednokrotnie powracał. 

Podsumowaniem badań w tej Jego najważniejszej specjalizacji jest wydana w 

1997 r. praca: Kartografia górnicza na Śląsku od XVI do pierwszej połowy 

XIX wieku. Zarys historyczny, katalog map, bibliografia.  Choć „zarys” nie 

przekracza 20 stron, to jednak wobec słabej obecności tej tematyki w 

dotychczasowych polskich badaniach historycznych ma on do dziś wielkie 

znaczenie. Warto dodać, że w pracy tej uwzględniono również Dolny Śląsk. 

Tak więc dzieło to stanowi poważne rozszerzenie wcześniejszego artykułu 

Górnośląskie mapy górnicze z lat 1567-1802 zamieszczonego w „Kwartalniku 

Opolskim” z 1983 roku. Podobnie jest szersze od publikowanego wcześniej 

artykułu Śląska kartografia górnicza XVI do końca XVIII wieku z „Kwartalnika 

Historii Nauki i Techniki” 1983. Jedyne, co można tekstowi zarzucić to brak 

porównania z nowszymi pracami niemieckimi podobnej tematyki. 

Swoje zainteresowania dr Greiner rozszerzał później na inne obszary 

historycznej kartografii, zwłaszcza na plany miast. W olbrzymiej ilości historii 

miast górnośląskich znajdujemy dziś na wstępie artykuły Greinera 

poświęcone danemu miastu na dawnych mapach, lub źródłom 

kartograficznym do dziejów danej miejscowości. Nie są to przeważnie 

artykuły wielkie, ale pokazujące, że dr Greiner jest praktycznie dziś 

niezastąpiony w tej tematyce. Swoje badania nad planami różnych miast 

górnośląskich habilitant podsumował potem w opracowaniu Plany i weduty 

miast Górnego Śląska do końca XVIII wieku, Część 1: Plany miast (2000). 

Choć i w tym przypadku opracowanie nie przekracza 27 stron, gdyż poważną 

część książki stanowią katalogi planów i map, to jednak jest to poważne 

opracowanie przedstawiające główne tendencje tworzenia planów i map 

miast górnośląskich.  Do tematyki tej wracał i później, choćby w 

przeglądowym, bardzo ciekawym, świetnie tłumaczącym przyczyny 
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powstawania map artykule Plany miast pruskiego Górnego Śląska z lat 1810 

– 1811/1815 („Szkice Archiwalno - Historyczne” 2010). 

Dr Greiner zajmował się też mapami Kanału Kłodnickiego (Mapy 

Kanału Kłodnickiego, „Rocznik Muzeum w Gliwicach” t. 19, 2004) oraz 

źródłami kartograficznymi do dziejów kolejnictwa.  Ważniejszym i mniej 

znanym mapom poświęcił osobne artykuły publikowane w czasopismach 

naukowych oraz w pracach zbiorowych (jak np. Mapy gospodarcze Andreasa 

Hindenberga i Johannesa Harnischa, W: J. Polak, Ziemia pszczyńska, Rozwój 

gospodarczy od Piastów do Hochbergów, Pszczyna 2000). Warto wspomnieć, 

że habilitant wszedł również we współpracę z niemieckimi ośrodkami 

badawczymi, czego efektem były jego artykuły w tomach: Oppeln/Opole. 

Stadtpläne, graphische Ansichten, Fotografien (bis 1945). Plany miast, widoki 

graficzne, fotografie (do 1945 roku), Opole – Ratingen 1995, czy Von der 

Dampfmaschine zur Eisenbahn. Bildquellen und Dokumente zur 

Frühindustrialisierung Oberschlesiens 1780-1860. Od maszyny parowej do 

kolei żelaznej. Źródła ikonograficzne i dokumenty do wczesnego 

uprzemysłowienia Górnego Śląska 1780 – 1860. Ratingen – Zabrze 2004, czy 

też syntetyzujący artykuł: Kartographische Quellen zur Geschichte Quellen 

zur Geschichte der oberschlesischen Städten bis zum Ende des 18. 

Jahrbunderts wydany w tomie Stadtgeschichte Oberschlesiens. (Berlin 1995).  

Aktualnie bierze udział w polsko- niemieckim projekcie poświęconym 

miastom Śląska na planach i fotografiach z przeszłości. 

Swoistego typu podsumowaniem wszystkich badań nad kartografią 

górnośląską było kilkunastostronicowe opracowanie Zarys dziejów kartografii 

Górnego Śląska do 1945 roku zawarte w tomie Cartographia Silesiae 

Superioris, Katowice 2006. 

Same przedstawione powyżej fakty pozwalają sądzić, że uzyskanie 

przez dra Greinera stopni doktora habilitowanego pozwoliłoby Mu otworzyć 

seminarium magisterskie kształcące tak potrzebne kolejne pokolenia 

historyków kartografii, w tym zwłaszcza historyków kartografii górniczej i 

miejskiej. Pod tym względem nie ma on w Katowicach konkurenta. 
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Drugim ważnym polem badawczym dr Piotra Greinera była młodzież 

polska w województwie śląskim.  Kwestiom tym oprócz opublikowanej w 

1992 roku pracy doktorskiej pt. Polski ruch młodzieżowy w województwie 

śląskim w latach 1922 – 1939, poświęcił szereg innych opracowań. Bardzo 

wysoko cenię obszerny (liczący ponad 40 stron !) oparty nie tylko na bogatej 

literaturze dawnej i nowej, ale też archiwaliach polskich i niemieckich, 

artykuł stanowiący jakby wprowadzenie do wyżej wymienionej publikacji, a 

mianowicie Polski ruch młodzieżowy na Górnym Śląsku do 1918 r. zawarty w 

tomie „Studia i materiały z dziejów Śląska” t. 20 (1992). Omówiono w nim 

właściwie wszystkie znane organizacje od Towarzystw Alojzjańskich przez 

Eleusis do Sokoła doskonale pokazując ich ewolucje w zmieniających się 

warunkach społecznych i politycznych. W bardzo inteligentny sposób 

przeanalizował także Greiner różnice i podobieństwa polskiego ruchu 

młodzieżowego na Górnym Śląsku i Cieszyńskim w innym artykule Model 

ewolucji polskiego ruchu młodzieżowego na Śląsku Cieszyńskim i Górnym do 

1914 r. – „Studia Historyczne” 1994. Zupełnie odmienne, ale bardzo ważne, 

podejście do tematyki młodzieżowej zaprezentował z kolei w artykule 

Liczebność oraz struktura narodowa, wyznaniowa i społeczna młodzieży w 

województwie śląskim w latach 1922-1939 opublikowanym w tomie 

zbiorowym Studia z historii gospodarczej ziem polskich, Katowice 1995. Jest 

to oparta na statystykach publikowanych, ale i archiwaliach, próba 

demograficznej i socjologicznej analizy młodzieży śląskiej. Zwłaszcza wobec 

ostatnich kontrowersji związanych ze świadomością śląską z wielkim 

zainteresowaniem przeczytałem oparty nie tylko na literaturze i źródłach 

drukowanych artykuł współautorstwa Greinera: Młode pokolenie Ślązaków 

wobec państwowości polskiej w latach trzydziestych XX wieku z „Przeglądu 

Zachodniego” 1992, który świetnie wydobywa trudności związane z 

przekonaniem młodych ludzi w województwie do Polski. Do tematyki 

zbliżonej autor potem wróci w innym artykule poświęconym stosunkowi do 

integracji Śląska z Rzeczpospolitą opublikowanym w tomie zbiorowym Rola i 

miejsce Górnego Śląska w Drugiej Rzeczpospolitej (Bytom-Katowice 1995). 

Przy okazji sympozjum poświęconemu porównaniu Śląska i Pomorza, 



5 

 

Greiner wykorzystując katowickie materiały archiwalne zajął się też edukacją 

morską w województwie: Wychowanie morskie młodzieży w województwie 

śląskim w latach 1922 – 1939. Tekst tego referatu został potem 

opublikowany w tomie Górny Śląsk i Pomorze. Dwa symbole niezależności 

Drugiej Rzeczpospolitej, Bytom 1996. Przy tematyce tej nie można pominąć 

również mającego charakter encyklopedyczny, ale opartego na solidnych 

badaniach archiwalnych Słownika organizacji młodzieżowych w 

województwie śląskim w latach 1922 – 1939 wydanego przez Muzeum 

Śląskie w Katowicach w 1992 r., gdzie, co warto podkreślić omówiono 

zwarcie nie tylko polskie, ale też niemieckie i żydowskie organizacje. 

Kolejnym ważnym punktem ciężkości badań Piotra Greinera były 

mniejszości narodowe na Górnym Śląsku, a zwłaszcza mniejszość niemiecka. 

Tu muszę zgłosić pewien problem. Otóż zdecydowana większość publikacji 

poświęconych mniejszościom pisała spółka autorska Piotr Greiner i Ryszard 

Kaczmarek. Oddzielenie tego, co pisał w każdym tekście jeden, a co drugi, w 

praktyce okazuje się niemożliwe. Przyjęto więc założenie, że rola dr Greinera 

nie mogła być nieznacząca, gdyż w takim wypadku drugi partner przecież nie 

brał by go do spółki.  

Warto równocześnie wspomnieć, że publikacje te otwierają nową epokę 

w pisaniu o mniejszościach narodowych, a zwłaszcza o mniejszości 

niemieckiej, gdyż wcześniejsza literatura lat PRLu była poważnie skażona 

politycznymi „ustawieniami” i choćby z przyczyn cenzuralnych prezentowała 

„jedynie słuszne poglądy” w tej sprawie. Tu po raz pierwszy starano się 

podejść do tematu w sposób bardziej spokojny i obiektywny.  Doskonale 

można to zaobserwować choćby w artykule, którego był współautorem 

Niemcy na Górnym Śląsk zawartym w tomie Górny Śląsk na moście Europy 

(Katowice 1994). Dostrzega się tu „dwoistość” roli niemieckich przybyszów na 

Górny Śląsk, a więc zarówno wnoszenie postępu cywilizacyjnego, jak i 

arogancję wobec ludności ,miejscowej. Równocześnie pokazuje się też 

trudność precyzyjnego rozróżnienia, kogo należy uznawać za Niemca, a kogo 

za Ślązaka.  
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W tematyce tej dr Greiner musiał być uznanym autorytetem, skoro wraz z 

drugim współautorem został zaproszony do napisania odpowiedniego 

rozdziału w prestiżowym wydawnictwie Województwo śląskie (1922 – 1939) z 

1996 roku. Ten zwarty, szesnastostronicowy tekst uważam za jeden z 

najlepszych w całym tomie. Nie wahano się w nim zwrócić uwagi na 

kontrowersje panujące między historiografią niemiecką i polską w sprawie 

liczebności Niemców w województwie, spokojnie wspomniano o pomocy dla 

tej mniejszości płynącej z Rzeszy, szeroko omówiono niemieckie organizacje 

politycznej, społeczne i zawodowe, rolę tej mniejszości w życiu kulturalnym, 

podkreślano początkową jej lojalność wobec państwa polskiego. Wyraźnie 

rozróżnia się pierwszy okres, od późniejszego wskazującego na uleganie 

wpływom nazistowskim. Relatywnie dużo mniej uwagi poświęcono 

mniejszości żydowskiej.  

Ta sama spółka autorska opracowała już w  1993 podręczny Leksykon 

organizacji niemieckich w województwie śląskim w latach 1922 – 1939, 

potem w 2002 przygotowany w wersji poważnie rozszerzonej jako Leksykon 

mniejszości niemieckiej w województwie śląskim w latach 1922 – 1939. Zarys 

dziejów, organizacje, działacze. Te bardzo dobrze ocenione tak w Polsce, jak 

w Niemczech kompendia wymagały olbrzymiej pracy badawczej. Choć nie ma 

w nich odsyłaczy, to jednak jest bardzo obszerna bibliografia, z której 

wynika, że autorzy wykorzystali niezwykle starannie nie tylko źródła 

drukowane (w tym prasę), ale też archiwalne, tak krajowe, jak zagraniczne. 

Trudno się dziwić, że potem proszono ich o przygotowanie podobnego 

artykułu odnoszącego się do węższego obszaru: Organizacje niemieckie w 

Bielsku i powiecie bielskim w okresie międzywojennym , który zamieszczono 

w „Bielsko- Bialskich Studiach Muzealnych” z 1995 roku, a także o 

napisanie zwięzłego tekstu Vereinsaktivitätern der Deutschen In Polnisch- 

Oberschlesien 1922-1939, który zamieściło renomowane czasopismo 

„Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” w 1996 roku. Ten ostatni 

stanowi doskonałe podsumowanie najważniejszych tendencji rozwojowych 

organizacji niemieckich.  
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 Nowszym polem badawczym była biografistyka. Co prawda już w 1995 

Piotr Greiner opublikował obszerne wspomnienie o swoim mistrzu 

doktorskim, prof. Jerzym Jarosie (Jerzy Jaros 13 X 1925 – 23 VI 1992, 

archiwista i historyk dziejów gospodarczych) w tomie Studia z historii 

gospodarczej ziem polskich, ale dopiero później rozwinął poważniej te studia. 

Nawiasem mówiąc był też autorem szerszej biografii Jarosa „Szkicach 

Archiwalno – Historycznych” 2008 oraz współautorem wspomnień o Jarosie 

w  „Śląskim Kwartalniku Historycznym Sobótka” i w „Archeionie”. 

Parokrotnie wracał do postaci Karola Goduli. Choć publikacje te nie wnoszą 

wiele nowego do znanej nam literatury, warto wymienić je: Karol Godula jako 

przemysłowiec, W: Karol Godula pionier przedsiębiorczości. Chorzów 2002, 

czy Odpowiedzialność za Pracę. Karol Godula – świadectwo uczciwego życia, 

W: Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie, Katowice – 

Piekary Śląskie 2007.  Z pewnością dużo większe znaczenie ma artykuł 

poświęcony mapom Goduli oparty na archiwalnych materiałach 

kartograficznych: Mapy sygnowane „Karol Godula”, W: Karol Godula. W !60. 

rocznicę śmierci,  Ruda Śląska 2011.  

 Habilitant często pisał biogramy do różnych wydawnictw regionalnych, jak 

np. do Chorzowskiego Słownika Biograficznego. Z reguły są one bardzo 

solidnie opracowane, z wykorzystaniem materiałów archiwalnych. Za 

największe osiągnięcie na tym polu należy jednak uznać biogramy noblistów 

górnośląskich. Zainteresowanie tym problemem widać już w 1992 r. , kiedy 

to opublikował popularnonaukową książeczkę o Marii Goeppert-Mayer, po 

dwu latach z kolei o Otto Sternie, potem też o Kurcie Adlerze. W 1999 r. 

wyszły aż dwie jego ponad stustronicowe popularno – naukowe publikacje: 

Nobliści śląscy, Gliwice 1999 oraz Nobliści z Górnego Śląska, Wrocław 1999. 

Ostatnio jeszcze w 2005 wyszła ponownie książeczka licząca 144 strony: 

Nobliści ze Śląska, Gliwice . Opole 2005. Tego typu aktywność budzącą dumę 

z przynależności do swojego regionu należy szczególnie pochwalić.  

 Na koniec nie można pominąć sfery badawczej, w której moim zdaniem 

dr Piotr Greiner ma też poważne i szczególnie przeze mnie cenione 
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osiągnięcia. Myślę tu o historii gospodarczej regionu górnośląskiego. Co 

prawda niektóre z jego publikacji mają charakter wyraźnie wypełniania 

zamówień dużych przedsiębiorstw, ale nie zmienia to faktu, że wprowadziły 

go one w bardzo ważne źródła i ułatwiły zapoznanie się ze specyfiką historii 

gospodarczej. Pierwszą tego typu publikacją była monografia Mikołowska 

Fabryka Transformatorów „Mefta” 1941-1981, Katowice 1982, której był 

współautorem. Drugą, późniejszą i poważniejszą pracą była 

dwunastostronicowa część dużego opracowania: Tyskie Browary Książęce 

1629-2004, Tychy 2004, poświęcona okresowi habsburskiemu w tego 

przedsiębiorstwa. Bardzo wysoko oceniam relatywnie dawniejszą publikację: 

Śląski Fundusz Gospodarczy /1926-1939/ zamieszczoną w „Studiach i 

materiałach z dziejów Śląska” T.14, w której w oparciu o źródła drukowane i 

archiwalne na blisko 50 stronach bardzo szczegółowo i kompetentnie 

przeanalizował powstanie, funkcjonowanie i znaczenie funduszu, który 

odegrał bardzo istotną rolę w popieraniu budownictwa mieszkaniowego w 

województwie śląskim.  

Za najważniejsze jednak najnowsze osiągnięcie habilitanta na tym polu 

muszę uznać muszę uznać rozdział zamieszczony w polsko – niemiecko- 

czeskiej Historii Górnego Śląska (Gliwice 2011) pod tytułem Historia 

gospodarcza Górnego Śląska (XVI-XX wiek). Sądzę, że mogę się tu posłużyć 

opinią, jaką kiedyś sformułowałem w recenzji wewnętrznej całego tego tomu: 

„Tekst bardzo dobry, niezwykle jasno tłumaczący  ówczesny rozwój. 

Szczególnie dobra część omawiająca przyczyny rozwoju gospodarczego od 

początku rządów pruskich.  Doskonale przedstawiono nie tylko rozwój 

przemysłu, ale i procesy urbanizacyjne.” Zdania tego nie zmieniłem do dziś. 

Gdybym komuś sugerował lekturę pozwalającą na najlepsze zrozumienie 

specyfiki nowożytnej i najnowszej gospodarki Górnego Śląska, to 

skierowałbym go do tego właśnie tekstu.  

 Już tylko dla porządku dodam, że  w dorobku dra Greinera nie można 

pominąć licznych drukowanych inwentarzy archiwalnych, których był 

współautorem, jak choćby najnowszego obszernego inwentarza: Zespoły akt 
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do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku z lat 1918 – 1950 

w zasobie Archiwum Państwowego  w Katowicach, Katowice 2011.  

W sumie więc nie ulega dla mnie wątpliwości, że dorobek naukowy 

dr Piotra Greinera w pełni uzasadnia wystąpienie o uzyskanie stopnia 

doktora habilitowanego. Jest on jednym z najlepszych w Polsce 

specjalistów z zakresu kartografii historycznej i najlepszym z 

kartografii górniczej. Jego pola badawcze obejmują poza tym tak różne 

dziedziny, jak dzieje życia politycznego, historię społeczną, 

biografistykę, a w końcu historię gospodarczą. Wprawdzie ogranicza się 

najczęściej do dziejów Śląska, ale publikuje także zagranicą, bierze 

udział o międzynarodowych projektach badawczych.  Wprawdzie 

licznym  jego publikacjom można by zarzucić charakter przyczynkarski, 

ale z reguły są one bardzo dobrze udokumentowane źródłowo i oparte na 

materiale archiwalnym. Cenię sobie też jego publikacje popularno – 

naukowe istotne dla poszerzenia wiedzy historycznej młodego 

pokolenia. Szczególnie muszę podnieść, że habilitant potrafi także 

opracować doskonałe zwarte syntezy. Samo to jest moim zdaniem 

wystarczającą rekomendacją dla poparcia wniosku o nadanie dr Piotrowi 

Greinerowi stopnia doktora habilitowanego nauk historycznych. 

Wrocław 7.09.2012 

/prof. dr hab. Marek Czapliński/ 


