
1 | S t r o n a  

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

AUTOREFERAT PRZEDSTAWIAJĄCY OPIS  

DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH  

(PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII) 

 

 

 

 

 

MIŁOSZ SKRZYPEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 28 kwietnia 2017 roku 



2 | S t r o n a  

 

I. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe:  

 1999 – magister historii (specjalność nauczycielska), Uniwersytet Śląski w Katowicach  

na podstawie pracy pt. „Dziedzictwo austriackie na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918–1922”, 

napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marii Wandy Wanatowicz; 

 2004 – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, nadany przez Wydział Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie rozprawy doktorskiej „Śląsk 

Cieszyński w latach 1920–1922. Wrastanie w Polskę” , napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr 

hab. Marii Wandy Wanatowicz 

II. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

Pracę w Uniwersytecie Śląskim (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii, Zakład Historii 

Najnowszej 1918–1944) podjąłem  1 października 2004 roku na stanowisku adiunkta. 

III. 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  

a) Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Edycja źródłowa: 

 Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918–1920), Część I 

 Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918–1920), Część 

II Dokumenty Dodatkowe 

b) Autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa: 

 Edward Długajczyk; Miłosz Skrzypek, Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej 

Księstwa Cieszyńskiego (1918–1920), Część I, Cieszyn 2016, Bibliotheca Tessinensis VIII, Series 

Polonica 5, Książnica Cieszyńska i Kongres Polaków w Republice Czeskiej – Ośrodek 

Dokumentacyjny, ss. 524 

 Miłosz Skrzypek, Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 

(1918–1920), Część II Dokumenty Dodatkowe, Cieszyn 2016, Bibliotheca Tessinensis VIII, 

Series Polonica 5, Książnica Cieszyńska i Kongres Polaków w Republice Czeskiej – Ośrodek 

Dokumentacyjny, ss. 414 

c) Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania: 

Przedmiotem dwuczęściowej edycji są protokoły plenarnych posiedzeń Rady Narodowej Księstwa 

Cieszyńskiego (RNKC) oraz ściśle korelujący z nimi wybór dokumentów. Przyjęta konstrukcja 

umożliwia prowadzenie badań nad całokształtem aktywności organu w jego pełnym składzie oraz 

pozwala na dokonanie wszechstronnej oceny zakresu kompetencji cieszyńskiego gremium. 

Dodatkowo zasadność przedsięwzięcia edytorskiego sankcjonuje fakt, iż zakres, jak i charakter 

działań postawił Radę w pozycji jednego z najwcześniej i najdłużej funkcjonujących organów 

politycznych odrodzonej w 1918 roku państwowości polskiej. Suwerenna pozycja, pomimo 

formalnej podległości wobec centralnego rządu polskiego, pozwalała na dużą swobodę działania, 

a obszar jej jurysdykcji można uznać w latach 1918–1919 za niemal autonomiczny. Wskazana 

niezależność polityczna dawała ponadto elitom cieszyńskim możliwość samodzielnej działalności 

ustawodawczej.  

Należy podkreślić, że jest to źródło do tej pory nader marginalnie wykorzystywane  

w badaniach nad najnowszymi dziejami Śląska Cieszyńskiego. Fakt, że aż do 1990 roku Księga 
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Protokołów Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego uchodziła za zaginioną skutkował jej 

wyłączeniem z obiegu naukowego, ograniczając tym samym postęp badań historycznych. 

Znamiennym jest, iż nawet w monografii Bogdana Cybulskiego, poświęconej zagadnieniom 

funkcjonowania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego obecność tego dokumentu jest jedynie 

wzmiankowana, co wiązało się z przekonaniem Autora o jego zaginięciu. Retrospekcja dziejów tej 

części Śląska w oparciu o nowy materiał badawczy wydaje się tym samym niezwykle zasadna. 

Analiza ustaleń wynikających z treści zapisów dokumentujących przebieg obrad jednoznacznie 

potwierdza zasadniczą rolę, odgrywaną przez RNKC w najnowszych dziejach regionu. Treści 

protokołów ujawniają nowe fakty, pozwalając jednocześnie wniknąć w nieznane dotąd kulisy 

rozgrywających się wówczas wydarzeń. Zapis dyskusji plenarnej niesie z sobą informację o celach, 

pobudkach, jakimi kierowali się członkowie RNKC, cechującej ich kulturze politycznej, intelekcie, 

czy wreszcie politycznych i towarzyskich uprzedzeniach, w niemałym stopniu wpływających  

na podejmowane decyzje. Najważniejszym jednak zdaje się być fakt, że prezentowany materiał 

pozwala na nie budzące już wątpliwości ustalenie rzeczywistego wpływu członków Rady 

Narodowej Księstwa Cieszyńskiego na ówczesną sytuację polityczną. Protokoły, jak  

i uzupełniająca je dokumentacja stanowi zatem jedno z podstawowych narzędzi, pozwalających 

na ponowną ocenę roli organu w najnowszych dziejach Śląska Cieszyńskiego, dając odpowiedź  

na pytanie w jakim zakresie  o jego losach decydowały czynniki zewnętrzne, a w jakim działania 

miejscowych elit politycznych. Nie bez znaczenia jest tu także fakt, że Księga Protokołów Rady 

Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego integralnie wiąże się z odradzeniem się Rzeczypospolitej 

po okresie zaborów, będąc jednocześnie jednym z najważniejszych zabytków państwowości 

polskiej na Śląsku.  

Niniejsza edycja objęła całość zapisu protokolarnego, z pominięciem załączników 

posiadających tzw. byt samoistny, tzn. listów, projektów ustawodawczych, uchwał rozporządzeń, 

proklamacji, wycinków prasowych, itp. Informacje o nich zamieszone zostały w przypisach, wraz 

ze wskazaniem miejsca ich pełnej edycji w drugiej części tomu, w zamierzeniu skorelowanym. 

Wyjątkami były tu elementy związane bezpośrednio z treścią protokołu, np. jego modyfikacje, 

zapis w formie aneksu, uzupełnienie itp., rozumiane jako jego integralna część. Dokumentację 

uszeregowano w porządku chronologicznym, według nagłówków zawierających informację  

o czasie i miejscu posiedzenia – tzn. datowanego opisu z każdego kolejnego posiedzenia Plenum 

Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Podstawę edytorską dla niniejszej edycji stanowił 

Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początków XX wieku, autorstwa 

Ireneusza Ihnatowicza. W zgodzie z powyższym przyjęto zasadę transkrypcji, przewidującej 

możliwość modernizacji tekstu źródła w obszarze ortografii i interpunkcji.  

W odniesieniu do drugiego tomu należy podkreślić, ze pomimo  wyjątkowości edytowanego 

źródła, jakim jest Księga Protokołów Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, jej pełne 

wykorzystanie, w oderwaniu od reszty zachowanego materiału archiwalnego, nie jest możliwe 

ani zasadne. Stanowi on bowiem jej niezbędne dopełnienie, stąd decyzja o jego paralelnym 

wydaniu drukiem. Koncepcja korelacji dokumentów w sposób zasadniczy wpłynęła na specyfikę 

doboru prezentowanego materiału, czego konsekwencją jest jego duża różnorodność 

tematyczna, przy dominacji form epistolarnych i normatywnych. Obejmuje on dokumentację z lat 

1918–1920, odnoszącą się w sposób bezpośredni do zapisu protokolarnego. W skład treści 

prezentowanych w części drugiej wchodzą dokumenty załączone do Księgi Protokołów Rady 

Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego. Pozostałe pochodzą z zasobów Archiwum Państwowego 
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w Katowicach, Oddział w Cieszynie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Krajowego  

w Opawie (Zemský archiv v Opavě) oraz ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie, 

sporadycznie z innych archiwów. 

Spośród wymienionych na uwagę zasługują placówki cieszyńskie, posiadające najbogatszy 

zbiór archiwaliów dotyczących najnowszej historii tej części Śląska. W odniesieniu do pierwszej  

z nich szczegółową kwerendą objęto trzy – spośród pięciu znajdujących się tam zespołów 

archiwalnych, odpowiadających w swej tematyce interesującemu nas okresowi. Należały do nich:  

Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (1918–1924); Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego 

(1912) 1920–1922 oraz Komisja Szkolna Księstwa Cieszyńskiego (1904) 1918–1920 (1926).  

Zgromadzona w wymienionych zespołach dokumentacja pozwoliła na niemal pełne odtworzenie 

roli władz polskich w aspekcie politycznym, ekonomicznym i społecznym, odegranej  

na terytorium pretendującym do wejścia w odrodzony w 1918 roku organizm państwowości 

polskiej, do którego swe żądania zgłaszała również Czechosłowacja. Nie bez znaczenia jest tu 

także możliwość pozyskania informacji o działalności organów szkolnych na obszarze 

podlegającym polskiej administracji, które przez Komisję Szkolną Księstwa Cieszyńskiego, 

podlegały władzy RNKC.  

W odniesieniu do zbiorów Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie istotnym elementem kwerendy 

stały się Teki Regera. Najważniejsze  znaczenie dla niniejszej edycji miały notatki z pierwszych 

posiedzeń plenarnych RNKC, sporządzone przez Tadeusza Regera. Fakt, że ich treść różni się  

od oficjalnej wersji, stanowił argument przemawiający za ich bezwarunkowym uwzględnieniem  

w edycji. Z kolei doskonałe uzupełnienie problematyki cieszyńskiej w odniesieniu do polityki 

centralnych władz polskich stanowiła dokumentacja zgromadzona w zasobach Archiwum Akt 

Nowych w Warszawie, gdzie kwerendą objęto zespoły, takie jak:  Archiwum Paderewskiego, 

Delegacja polska na konferencję pokojową w Paryżu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,  

czy Protokoły posiedzeń Rady Ministrów.  

Transkrypcja oraz opracowanie merytoryczne obu części przedstawionej we wniosku edycji 

jest moim dziełem autorskim. Rola Prof. zw. dr hab. Edwarda Długajczyka ograniczyła się  

do wstępnej transliteracji treści samych protokołów oraz napisania części wstępu. 

Potwierdzeniem tego jest informacja zawarta w cz. I tomu (s. 79) oraz załączone do wniosku 

oświadczenie Wskazanego (załącznik nr 5). 

IV. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

Moje dotychczasowe zainteresowania badawcze koncentrowały się na zagadnieniach 

związanych z najnowszą historią Polski, wzbogaconych o elementy historii powszechnej. 

Uwzględniały one przede wszystkim historię terenów pogranicza tzw. „kresów południowo-

zachodnich” państwa polskiego. W szczególności dotyczyły one obszaru Śląska Cieszyńskiego, 

którego dzieje w odniesieniu do lat 1918–1922 poddano tu wieloaspektowej analizie. Kładąc 

główny nacisk na procesy unifikacyjne i państwowotwórcze, ujęte w kontekście relacji  

z odrodzoną w 1918 roku Rzeczypospolitą, zaprezentowano jednocześnie „dziedzictwo” Austro-

Węgier i w mniejszym stopniu Niemiec – poruszając między innymi obszary badawcze związane  

z funkcjonowaniem policji, administracji szkolnej i sądowniczej, ustawodawstwa, czy wreszcie 

kwestie odnoszące się do problematyki samorządu lokalnego – funkcjonującego w ramach 

wskazanych organizmów państwowych, a następnie Polski – województwo śląskie 1922–1939 

(por. B.1.2.; B.3.1.; B.3.4.; B.4.1.; B.4.2.; C.1.1.; C.1.3.; C.1.4.; C.1.11.). Powyższy obszar badań 
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objął także elementy biograficzne osób powiązanych zarówno centralną, jak i regionalną sceną 

polityczną. Scharakteryzowano tu rolę i wkład w budowanie zrębów państwowości polskiej oraz 

dalsze ich funkcjonowanie w życiu politycznym wzmiankowanego organizmu (por. B.1.1.; B.2.2.; 

B.3.2.; B.3.3.; C.1.7.; C.1.8.; C.1.9.; C.1.12.; C.5.1.; C.5.2.; C.5.3.). W podejmowanej tematyce 

badawczej znalazły się także kwestie planowanej oraz rzeczywistej już autonomii województwa 

śląskiego, gdzie starano się ukazać różnorodną specyfikę obu jego części składowych – 

cieszyńskiej i górnośląskiej (por. C.1.2.; C.1.14.). Uzupełniającym dla powyższego były badania 

związane z polityką państw sprzymierzonych – Wielkiej Brytanii i Francji –  wobec konfliktów 

narodowościowych na terenach pogranicza polsko-czechosłowackiego i polsko-niemieckiego  

w okresie kształtowania się granic państwa polskiego. Uwzględniono tu długofalowe cele 

implikujące ówczesną politykę, jak i konkretnie podejmowane działania (por. B.3.4.; B.3.5.; 

C.1.11.; C.1.13.). Odmienne od powyższego były badania nad dziejami kultury Zagłębia 

Dąbrowskiego po 1945 roku, które znalazły swój wyraz na stronach syntez dotyczących takich 

miast, jak Będzin i Dąbrowa Górnicza (ostatnia ze wskazanych jest w fazie wydawniczej, por. 

C.1.6.). Miarodajnym dla powyższego omówienia będzie wykaz opublikowanych prac naukowych 

w zgodzie z ww. wskazaniami numerycznymi (Załącznik nr 3). 

 


