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        Zainteresowania   naukowe  i  osiągnięcia  naukowo -  badawcze  

dr Piotra Greinera kształtowały  się w zasadzie  równolegle do etapów 

związanych z   rozwojem zawodowym,  z tym, że ich  początki sięgają jeszcze  

lat  studenckich. W  roku 1978 ukazała się pierwsza publikacja (dotycząca ruchu 

naukowego studentów),  do której, w latach następnych (do roku  1981) 

dołączyły artykuły nawiązujące do badań naukowych prowadzonych przez 

studentów  historii Uniwersytetu  Śląskiego, do problematyki nauczania historii  

Śląska oraz do zagadnień nawiązujących do  losów absolwentów historii tej 

uczelni.  

     Zatrudnionemu po studiach, w Archiwum Państwowym w Katowicach,  

mgr P. Greinerowi, powierzono  opracowanie zbioru kartograficznego 

Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. (zbioru unikalnego w Europie  

Środkowowschodniej), w którego  skład wchodziła też spuścizna Wyższego 

Urzędu Górniczego we Wrocławiu  (z okresu monarchii pruskiej i potem - 

cesarstwa  niemieckiego). I w zasadzie, te właśnie prace  zadecydowały o 

kształtowaniu się głównego nurtu zainteresowań naukowych Autora, które  

skoncentrowały się  wokół  dziejów urzędowej kartografii - na historycznych 

obszarach Górnego Śląska  (od jej początków aż do okresu industrialnych 

przeobrażeń regionu).    

     Pierwsze publikacje  dr P. Greinera, dotyczące kartografii górnośląskiej 

stanowiły   zapowiedź  nowej dziedziny badań naukowych – dotąd, w zasadzie 

nie podejmowanych (ani przez naukowców  niemieckich, ani – polskich,  mimo,  



że  w latach sześćdziesiątych XX wieku, we wrocławskim środowisku 

naukowym zwrócono   uwagę  na konieczność zajęcia się tym problemem).        

Ukazały się one w roku 1983 (Górnośląskie mapy górnicze z lat 1567 – 1802 

„Kwartalnik Opolski” 1983, nr 2, s. 33-42; Śląska kartografia górnicza XVI do 

końca XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1983, nr 2, s. 309 -

326). 

     Artykuły te sygnalizowały nie tylko kierunek zainteresowań naukowych 

Autora, ale i Jego wnikliwość w analizowaniu źródeł archiwalnych oraz   

w postrzeganiu istoty problemu badawczego. Omawiane w nich mapy stanowią 

podstawową bazę źródłową do badań nad historią kartografii górniczej i geolo-

gicznej na Górnym Śląsku. Wraz z mapami Dolnego Śląska stanowić będą  

w przyszłości, bazę do całościowego  opracowania miernictwa i kartografii 

górniczej na Śląsku od XVI do XX wieku. Opracowania te  będą też przyczyn-

kiem do ustalenia periodyzacji  historii śląskiej kartografii górniczej.  Jej wersję 

ostateczną będzie można jednak zaprezentować dopiero po analizie wszystkich 

map wytworzonych na Śląsku do XX wieku włącznie (w samym WAP w 

Katowicach znajduje się ich 12 tysięcy). 

    Pasje badawcze i wysoką ich jakość potwierdzały  kolejne artykuły ukazujące 

się  na łamach różnych czasopism („Zaranie Śląskie”, „Der Anschnitt. Zeit-

schrift für Kunst und Kultur im Bergbau”, „Studia i Materiały z Dziejów 

Śląska”, „Śląski  Kwartalnik  Historyczny Sobótka”, „Rocznik  Muzeum  

w Gliwicach”, „Wiadomości Górnicze”, „Annales Silesiae”, „Kwartalnik 

Historii Kultury Materialnej”). 

      Od roku 1983,  po podjęciu pracy  w  Instytucie Historii (na Wydziale Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego), dr  Piotr Greiner równolegle prowadzić 

zaczął badania nawiązujące do tematyki merytorycznie korespondującej  

z profilem wykonywanych  prac dydaktycznych oraz z zakresem zadań 

wiążących się z koniecznością uczestniczenia  w  działaniach  zespołowych  



jednostek - typowych dla placówek naukowo – dydaktycznych  (do  problemu 

tego jeszcze wrócę). 

     Po uzyskaniu (w roku  1990) stopnia  doktora nauk humanistycznych, 

działalność naukowo - badawcza  P. Greinera zwielokrotniła się.   Systema-

tyczny  rozwój naukowych zainteresowań, ich ewolucja,  a także poszerzanie 

obszaru badawczego  miały, jak już wzmiankowano, związek z podejmowanymi 

formami zatrudnienia (Archiwum Państwowe w Katowicach, Instytut Historii, 

Wydział Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Śląskim), a ponieważ dr P. Greiner nie 

jest typem badacza koncentrującego się  wyłącznie na wąskiej problematyce, 

publikacje Jego objęły zakres tematyczny nawiązujący do dziejów politycznych  

województwa śląskiego okresu międzywojennego, postaw społecznych 

młodzieży, ludzi nauki związanych z Górnym Śląskiem.   

Z tego okresu pochodzą także współautorskie publikacje o charakterze dydak-

tycznym (4 słowniki historyczne: Szkolny słownik historii Polski, Katowice 

2000; Szkolny słownik historii powszechnej, Katowice 2001; Ścieżki dydaktyczne 

Łazisk Górnych, cz. V: Kulturowa ścieżka dydaktyczna na Kamienicy, Łaziska 

Górne 2004; Słownik historii Polski i świata, Katowice 2004).   Poza tym, w 

latach 1997 – 2006, dr  P. Greiner był opiekunem Studenckiego Koła Naukowe-

go Historyków (przy Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego), był redak-

torem „Pisma Humanistycznego” (Zeszyty Naukowe Forum Studenckich Kół 

Naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego). 

    Główny nurt badań  naukowych koncentrował się jednak na  historycznej 

kartografii górnośląskiej.  Siłą faktu, skierowało to uwagi Autora na dzieje 

gospodarcze tego regionu. Kartografia wieków minionych, dotycząca  różnych 

dziedzin gospodarki stanowi bowiem doskonałe źródło historyczne, w związku z 

czym,  tego typu dane  mogą być wykorzystane do szerokich badań z zakresu 

nie tylko  historii gospodarczej i dziejów cywilizacji przemysłowej, ale i – dzie-

jów kulturowych. Źródła kartograficzne (plany gruntowe, plany pomiarów 

gruntowych, mapy katastralne, mapy regulacyjne, mapy separacyjne,  plany 



miast, wsi i osiedli, drobne dokumenty kartograficzne) z bogactwem swych  

informacji, stanowiąc  doskonały materiał do tego typu opracowań, należały 

dotąd  do źródeł  niedocenianych i całkowicie pomijanych w badaniach. 

Warunkiem bowiem wykorzystania takich map, jest  doskonała znajomość 

„kodów”  w nich  stosowanych. Proces „dekodowania” informacji z map 

gospodarczych wymaga od historyka przynajmniej podstawowej wiedzy 

pozaźródłowej dotyczącej np. metod prowadzenia działalności gospodarczej w 

danym okresie i różnych jej aspektów. Umiejętność tę dr P. Greiner opanował 

perfekcyjnie, dzięki czemu mógł  wykorzystać zdobyte dane do różnego typu 

opracowań. Zaowocowało to m.in. rozdziałem w najnowszej trójjęzycznej 

syntezie  historii Górnego Śląska (Historia gospodarcza Górnego Śląska (XVI –

XX wiek) (w:) Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura 

europejskiego regionu. Red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Karczmarek, Gliwice 

2011), ciekawym artykułem (Źródła kartograficzne do badań nad wpływem 

hutnictwa na przekształcenie środowiska  naturalnego i kulturalnego na 

przykładzie Chorzowa  (w:)  U  przemysłowych  źródeł  kultury.  Z  dziejów  

Chorzowa i Górnego Śląska w XIX i XX wieku, red. Jacek Kurek, Chorzów 

2004),  a także  udziałem w opracowaniu licznych monografii miejscowości 

górnośląskich.  Do tej grupy publikacji zaliczyć też można artykuły prezentujące 

sylwetki osób związanych z przemianami industrialnymi np. postać Karola 

Goduli (Karol Godula jako przemysłowiec (w:) Karol Godula pionier 

przedsiębiorczości, red. J.Janeczek, Chorzów 2002; Mapy sygnowane „Karol 

Godula” (w :) Karol Godula. W 160. rocznicę śmierci, red. Michał Lubina, 

Ruda Śląska 2011; Odpowiedzialność za Pracę. Karol Godula- świadectwa 

uczciwego życia (w:) Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie, 

red. Arkadiusz Wuwer, Katowice - Piekary Śląskie 2007), czy Johna Baildona – 

(Plany techniczne i mapy górnicze Johna Baildona, (w:) „Sobótka”, nr 1 1986 : 

Miscellanea) – który to tekst oparty został na materiałach nie znanych history-

kom.  



    Systematyczne prace nad śląską kartografią gospodarczą,  wzbogacone  

kwerendami prowadzonymi w śląskich archiwach,  zaowocowały  cyklem 

artykułów, wystąpień na konferencjach (w tym – międzynarodowych: Ratingen, 

Bonn, Bonn-Königswinter) oraz pracami zwartymi. Już w roku 1997 ukazała się 

książka pt.: Kartografia górnicza na Śląsku od XVI do pierwszej połowy XIX 

wieku, Wrocław 1997, ss 127. Jej podtytuł: Zarys historyczny, katalog map, 

bibliografia – wprowadza w zakres tematyczny książki. Oparta została na 

zbiorach 13 jednostek archiwalnych  Niemiec, Austrii, Czech i Polski (w tym- 

na kwerendach  wszystkich większych archiwów śląskich i ich terenowych 

oddziałach). Wykorzystane zostały też liczne źródła drukowane – polsko i nie-

mieckojęzyczne, katalogi map, a także  liczne publikacje wiążące się bezpośred-

nio lub pośrednio z przedmiotem badań (o szerokiej cezurze edycyjnej -od 1852 

roku do końca wieku XX). Zaznaczyć również należy, że  wartość dodatkową w 

tekstach  stanowią opisowe odsyłacze do przypisów – poszerzające  niejedno-

krotnie  prezentację tematyczną pracy. Każdy rozdział  pracy wskazuje na 

erudycję Autora i doskonałą intuicję naukowo- badawczą.  Podkreślić też trzeba, 

że tekst zasadniczy uzupełniony został o indeksy: indeks nazwisk oraz indeks 

nazw obiektów górniczych -  umożliwiające orientację w zakresie tematyki 

prezentowanej w pracy.   Wykorzystując cenne i nie znane dotąd badaczom 

przekazy źródłowe,  Autor, wskazał na  możliwości związane z rzetelnym 

odczytem  dokumentów kartograficznych.   

     Drugą cenną  autorską pozycją dr P. Greinera jest praca pt.: Plany i weduty 

miast Górnego Śląska do końca XVIII wieku, Część I: Plany miast, Katowice 

2000, ss. 135) stanowiąca jedną z części obszerniejszego opracowania. Książka 

składa się z części opisowej oraz części katalogowej - prezentującej reprodukcje 

planów miast Górnego Śląska, katalogu planów miast górnośląskich, słownika 

nazw miast tego regionu oraz indeksu autorów prezentowanych map. Praca ta  

także oparta została na kwerendzie kilkunastu archiwów, bibliotek muzealnych i 

muzeów- na terenie Polski, Niemiec, Czech i Austrii, w wyniku której odnale-



ziono liczne, nieznane dotąd mapy drukowane lub zachowane w formie 

rękopiśmiennych oryginałów, kopii lub odbitek. Kwerendą objęto też mapy  

zamieszczone w starodrukach oraz reprodukcje map zaginionych. Wykorzystane 

opracowania (w języku polskim, niemieckim i czeskim) zawierają zarówno 

wykaz literatury naukowej, jak i katalogi, informatory i słowniki. Książka,  

stanowiąc pierwsze tego typu opracowanie,  ma nie tylko walor źródłoznawczy 

niezbędny do rozwinięcia badań nad założeniami urbanistycznymi i rozwojem 

przestrzennym Górnego Śląska, ale umożliwi też prowadzenie szerokich stu-

diów porównawczych.  

    Z innych prac, na uwagę zasługują  opracowania prezentujące unikatową, 

rękopiśmienną mapę stanowego Państwa Pszczyńskiego (z roku 1636) (Mapy 

gospodarcze Andreasa Hindenberga i Johannesa Harnisha [w:] Ziemia 

Pszczyńska. Rozwój gospodarczy od Piastów do Hochbergów, red. Jerzy Polak, 

Pszczyna 2000) oraz Bractwo dla mapy. Ratujemy pomnikowe dzieło kartografii 

śląskiej – zabytkową mapę gospodarczą Andreasa Hindenberga z 1636 roku, 

Pszczyna 2000).  Mają one na celu nie tylko odczytanie jej bogatej treści, ale 

przede wszystkim ratowanie tego jedynego w swoim rodzaju, unikalnego  

(w wymiarze środkowoeuropejskim) źródła kartograficznego - dotąd karygodnie  

zaniedbywanego i niszczejącego. Dr P. Greiner nie tylko opisuje  samą mapę, jej 

aktualny stan ”techniczny” oraz dotychczasowe badania naukowe z nią związa-

ne, ale i zakres działań niezbędnych do  jej ratowania – wskazując na przyczyny 

ich zaniechań.  

    Oprócz  wzmiankowanych publikacji autorskich,  na uwagę zasługuje też  7 

prac zwartych współredagowanych, dotyczących zarówno wybranych aspektów 

dziejów kartografii, jak tematów pozakartograficznych. W nich, oprócz 

wzmiankowanych już publikacji o charakterze dydaktycznym,  zasygnalizować 

można jeszcze, takie jak: Polski ruch młodzieżowy w województwie śląskim w 

latach 1922- 1939, Wrocław 1993; Słownik organizacji młodzieżowych w 

województwie śląskim w latach 1922 – 1939, Katowice 1993  oraz prace 



współautorskie (Leksykon organizacji niemieckich w województwie śląskim w 

latach 1922 – 1939, Katowice 1993; Leksykon mniejszości niemieckiej w 

województwie śląskim w latach 1922- 1939. Zarys dziejów, organizacje, 

działacze, Katowice 2002; Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu 

na Górnym Śląsku z lat 1918 – 1950 w zasobie Archiwum Państwowego w 

Katowicach, Katowice 2011). 

     Wzmiankowana praca autorska:  Polski ruch młodzieżowy w województwie 

śląskim w latach 1922- 1939, miała na celu określenie miejsca polskiego ruchu 

młodzieżowego w systemie  społeczno-politycznym województwa śląskiego. 

Dzieje tego ruchu nie były dotąd przedmiotem oddzielnych opracowań nauko-

wych,  toteż w pracy przedstawione zostały jego geneza, jej uwarunkowania,  

formy organizacyjne, przemiany programowe, ideowe, polityczne i wychowaw-

cze oraz sposoby realizacji założeń programowych i zasięg wpływów tych 

organizacji. Pod uwagę wzięte zostały też  odrębności występujące między 

przemysłową a cieszyńską częścią województwa,  ponadkordonowe relacje 

między Śląskiem Opolskim i Zaolziem oraz szeroki kontekst ogólnopolski  

w  aspekcie procesów integracyjnych tego regionu z pozostałą częścią Rzeczy-

pospolitej. Z kolei Słownik organizacji młodzieżowych w województwie śląskim 

w latach 1922-1939 (Katowice 1993), ma na celu zaprezentowanie  informacji o 

92 młodzieżowych organizacjach (polskich, niemieckich i żydowskich), 

skupiających młodzież (w wieku od 14 do 25 lat – w tym młodzież studiującą), 

a   działających w województwie śląskim. Ich członkowie odgrywali często 

niepoślednią rolę w przełomowych wydarzeniach będących udziałem górno-

śląskiej społeczności. Dzieje organizacji, pomimo odrębnych dróg rozwoju 

życia społeczno-politycznego tych trzech społeczności, wykazują wiele cech 

wspólnych (np. w zakresie programów wychowawczych i organizacyjnych). 

Dokładna ich analiza sprawia, że Słownik stanowiąc pierwsze tego typu 

opracowanie, daje rzetelny ogląd tej formy życia społecznego młodzieży na 

wzmiankowanym obszarze. 



       Podkreślić jednak należy, tak jak już wzmiankowano,  że zasadniczy 

dorobek publikacyjny dr Piotra Greinera nawiązuje do tematyki historycznej 

kartografii. Rezultaty badań z tego zakresu, regularnie prezentowane w licznych 

artykułach ukazujących się na łamach czasopism naukowych oraz w pracach 

zbiorowych, przybliżają wiele cennych, źródłowo udokumentowanych  

informacji, stanowiących  znaczny wkład w  poszerzenie  zakresu wiedzy na 

temat szeroko pojmowanych obszarów  gospodarczo- społecznych Górnego 

Śląska  (od wieku XVI  począwszy – do wieku XIX).  

     Jak już  wzmiankowano, temat kartografii górnośląskiej  zaprezentowany 

został w naukowych publikacjach dr P. Greinera-  w formach  licznych,  

naukowych syntez po raz pierwszy.  Po raz pierwszy też,  liczne  źródła 

archiwalne i źródła drukowane  zostały poddane wyjątkowo wnikliwemu 

oglądowi  oraz  szczegółowej analizie (w aspekcie przyjętego tematu badaw-

czego), a zagadnienia stanowiące rezultat badań kartograficznych, ukazane 

zostały pod kątem przemian cywilizacyjnych  zachodzących na Górnym Śląsku.   

      We wszystkich publikacjach,  Autor używa języka naukowego adekwatnego 

do prezentowanych myśli; w tekstach  nie ma   niepotrzebnych  wywodów, ani 

niczym nie uzasadnionych dłużyzn. Poza tym  pisane są  one z ogromną kulturą 

słowa.   

     W zakres dorobku naukowego dr P. Greinera wliczyć też trzeba prace 

redakcyjne i współredakcyjne. Należało do nich redakcja 6 numerów  

czasopisma Archiwum Państwowego w Katowicach pt.: „Szkice Archiwalno-

Historyczne”, w których  dostrzec można  wzmiankowaną już,  typową dla dr 

Piotra Greinera formę  naukowej ekspresji, typowy  styl oraz wnikliwość  

i rzetelność w samej  pracy redakcyjnej.    Poza tym, współredagował serię 

wydawniczą Archiwum Państwowego w Katowicach „Archiwum Silesia 

Superioris”, prace zwarte (Laureaci nagrody Nobla urodzeni na Śląsku, 

Katowice 2000; Materiały do dziejów Rudy Śląskiej, Ruda Śląska 2007) oraz 

wzmiankowane już wcześniej „Pismo humanistyczne”-1999). 



     Reasumując,  dr Piotr Greiner opublikował łącznie 11 zwartych prac 

naukowych, w tym 4 autorskie i 7 współautorskich, 78 artykułów w czaso-

pismach naukowych i w pracach zbiorowych, 15 recenzji naukowych, 14 haseł  

w słownikach naukowych, 14 popularnonaukowych prac zwartych  i 29 artyku- 

łów popularnonaukowych. Podkreślić tu należy, że  publikacje  wydawane były  

w różnych ośrodkach naukowych kraju (a także za granicą).  

Należy też zaznaczyć, że  dr Piotr Greiner uczestniczył  czynnie w licznych  

konferencjach i sesjach naukowych – krajowych,  międzynarodowych i zagra-

nicznych.  Był też od lat dziewięćdziesiątych XX wieku (i jest nadal - jako 

przedstawiciel  niesamodzielnych pracowników naukowych),  członkiem 13. 

organizacji naukowych, rad naukowych i komitetów redakcyjnych. 

          Dr  Piotr Greiner posiada również godne podkreślenia osiągnięcia dydak-

tyczne.  Prowadzone zajęcia, w tym wykłady autorskie (z zakresu archiwo-

znawstwa i teorii i metodyki archiwalnej oraz z zakresu historii gospodarczej 

powszechnej i Polski- na Wydziale Nauk o Ziemi) a także ćwiczenia (archi-

woznawstwo, teoria i metodyka archiwalne, informacja archiwalna, neografia 

niemiecka, nauki pomocnicze historii nowożytnej, edytorstwo historyczne, 

wstęp do badań historycznych, historia nowożytna Śląska) - charakteryzowały 

wysoki poziom merytoryczny i cieszyły się niezmiennie uznaniem studentów  

i współpracowników. 

    Uczestniczył też w projektach badawczych takich jak Grant KBN (nr 

1P108 080 07) – w latach 1994- 1997, a także w zagranicznych projektach 

badawczych (Landesaufnahme in Oberschlesien- Stiftung Haus Oberschlesien w 

Ratingen, „Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz” w Berlinie 

(1994 – 1995);  polsko-niemiecko- czeska trójjęzyczna synteza Historii Górnego 

Śląska (2005-2011);  Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte- 

„Herder Instytut” w Marburgu (2008).  Odbył również naukowe staże krajowe 

(w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego- pod opieką prof. dr  hab. 

Juliana Janczaka 1992/1993) i zagraniczne (jako stypendysta w Deutscher 



Akademischer Austauschdienst- Niemcy 1993 oraz w Ost- und Südosteuropa 

Instytut in Wien – 1995). 

 

    Mając na uwadze cały dorobek naukowy dr P. Greinera należy  zwrócić 

uwagę na  istotny Jego wkład w zmianę dotychczasowego stanu wiedzy na 

temat śląskiej kartografii poprzez: wprowadzenie do naukowego obiegu 

kompletnego zestawu map górniczych z obszaru historycznego Górnego Śląska 

(do początków XIX wieku);  całościowe opracowanie dziejów kartowania miast 

Górnego Śląska (do początków XIX wieku); upowszechnienie w polskiej 

literaturze naukowej, urzędowych pruskich zdjęć kartograficznych Górnego 

Śląska  z lat 1748 – 1828; opracowanie dziejów kartowania wsi górnośląskich, 

cieków  wodnych (rzek i kanałów), map topograficznych – w tym  map z pierw-

szego pruskiego zdjęcia regionu z przełomu lat czterdziestych  i pięćdziesiątych 

XVIII wieku oraz pierwszego pomiaru Śląska przy pomocy technologii 

triangulacyjnej  w latach dwudziestych XIX wieku. Publikacje dr P. Greinera – 

w języku niemieckim oraz w niemieckich publikacjach – wprowadziły te 

znaczące kartograficzne źródła do europejskiego obiegu naukowego.      

Podkreślić należy, że w  prezentowanym zakresie,  obraz górnośląskiej 

kartografii odtworzony został z ogromną dokładnością.  Rzetelnie omówiono 

wyniki dotychczasowych badań, a bazę faktograficzną  poszerzono o dane 

źródłowe  dotąd nie wykorzystane w piśmiennictwie naukowym. Na uwagę 

zasługuje  wysoki poziom warsztatu naukowo- badawczego dr P. Greinera 

(sumienność w podejściu do każdego tematu, rzetelność, krytycyzm, rozwaga w 

formułowaniu ocen i hipotez, a także perfekcyjny dobór metod badawczych).  

Każda publikacja,  to  studium merytorycznie wartościowe, napisane rzeczowo  

i kompetentnie. Zaznaczyć należy raz jeszcze, że w mapach gospodarczych, 

dotąd słabo wykorzystanych do badań naukowych i w celach niejako pozagos-

podarczych, tkwią ogromne możliwości badawcze i użytkowe. Badania 



naukowe  dr P. Greinera stanowią pierwsze widoczne rezultaty owego  

pozagospodarczego zainteresowania.  

   Z dorobku naukowego pozakartograficznego do naukowego obiegu europejs-

kiego i społecznego - wprowadzona została też tematyka górnośląskich laurea-

tów nagrody A. Nobla (poprzez publikację zwartą, a także  liczne opracowania 

popularyzatorskie i edukacyjne).   

    Te pionierskie, w jakimś sensie,  osiągnięcia,  prezentujące doskonały 

warsztat naukowo – badawczy, metody badawcze,  wysoką kulturę wykładu, 

własny styl, własną formę naukowej wypowiedzi - wpisały się na trwałe  

w historiografię Śląska. W konkluzji powyższych danych  stwierdzam, że 

zarówno wybitny dorobek naukowo- badawczy,  jak i  wysokie kwalifikacje 

naukowo- dydaktyczne w  pełni  uzasadniają  otwarcie przewodu 

habilitacyjnego dr Piotra Greinera.  

     

 

                                                                           Wiesława Korzeniowska 
 

 

 

 

 

 

 
 


