
o jednego i tego samego badacza. Obawa wyrażona przez Autora, „czy niniejszy 
obraz, odświeżony i uzupełniony, odpowie jeszcze odczuciom i potrzebom nowego 
pokolenia”, z pewnością pozbawiona jest podstaw.

Juliusz Demel

K. J o ń c a ,  POŁOŻENIE ROBOTNIKÓW W PRZEMYŚLE GÓRNICZO-HUT
NICZYM NA ŚLĄSKU w  LATACH 1889—1914, Wrocław 1960, ss. 287.

Rozprawa K. Joncy, przygotowana w ramach badań prowadzonych przez Za
kład Historii Śląska IH PAN, stanowi pierwszą poważną próbę analizy położenia 
wielkoprzemysłowego proletariatu obu zagłębi górniczo-hutniczych Śląska na prze
strzeni ćwierćwiecza do I wojny światowej w oparciu o bogaty, w zasadzie nie 
wy zyskany materiał archiwalny. Zwarta w swej konstrukcji praca obejmuje krótki 
wstęp, osiem rozdziałów i zakończenie. Pierwsze dwa rozdziały charakteryzują 
ogólnie przemysł górniczo-hutniczy Śląska na tle rozwoju kapitalistycznego prze
mysłu Niemiec oraz zagadnienie koncentracji i struktury zawodowej ludności prze
mysłowej tego terenu. Pozostałe rozdziały zajmują się już bezpośrednio podsta
wową problematyką, przy czym rozdział III analizuje długość dnia roboczego 
i intensywność pracy w śląskim przemyśle górniczo-hutniczym, rozdział IV — 
proces kształtowania się płac nominalnych i realnych, rozdział V — warunki 
higieniczne i bezpieczeństwo pracy, rozdział VI — instytucje opieki społecznej, 
rozdział VII — warunki mieszkaniowe, zaś VIII — wpływ rozwoju przemysłu na 
kształtowanie się oblicza narodowościowego i kulturalnego śląskiego proletariatu. 
Całość zaopatrzona jest w szereg tabel statystycznych i wykresów, które m. in. 
stanowią podstawę do poszczególnych wniosków Autora.

Obok szeroko uwzględnionej literatury przedmiotu K. Jońca wyzyskał bogate 
źródła archiwalne znajdujące się w archiwach krajowych (Katowice, Bytom, Gli
wice i Wrocław) oraz NRD (Merseburg, Poczdam i Freiburg). Poważne miejsce 
zajmują również materiały statystyczne, jak statystyka Górnośląskiego Związku 
Przemysłowców Górniczo-Hutniczych, pruska statystyka centralna, statystyka Rze
szy Niemieckiej itd. Natomiast ze znaczną, jak się wydaje, szkodą dla wyniku 
badań Autor niemal zupełnie pominął tak ważkie materiały dla tego rodzaju pra
cy, jakie zawiera współczesna prasa śląska. Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
w wielu wypadkach fragmentaryczne dane oficjalne, jakimi posługuje się Autor, 
dopiero w powiązaniu i konfrontacji z materiałem prasowym ukazałyby nie tylko 
szersze tło niektórych zagadnień, lecz i pozwoliłyby mocniej podbudować poszcze
gólne tezy lub też gdzieniegdzie stawiać te ostatnie znacznie ostrożniej. By nie 
być gołosłowną, przytoczę kilka przykładów. Otóż analizując problem emigracji, 
Jońca wymienia podstawowe źródła tego zjawiska: niższa stopa życiowa w obu 
zagłębiach śląskich, znacznie wyższe płace w okręgach górniczo-hutniczych cen
tralnych i zachodnich Niemiec, co stwarzało z kolei podatny grunt do działalności 
agentów werbunkowych, napływ obcych robotników z podażą tańszej siły robo
czej i — jak przypuszcza — represje lub obawy przed represjami za udział 
w walce strajkowej (s. 64—70).

Trudno podważyć słuszność tych twierdzeń. Przyczyny te będą zapewne 
również typowe dla innych terenów, w których występuje zjawisko emigracji. 
Wydają się jednakże w świetle danych prasowych niekiedy zbyt ogólnikowe dla 
górnośląskiego okręgu, zwłaszcza gdy zwrócimy uwagę na rozmiar uchodźstwa 
i ruch płac w poszczególnych okresach. Otóż, jak wynika z tabelki (s. 62), w la
tach 1891—1897 ubyło z górnictwa śląskiego do innych części Niemiec 735 osób.



Najwięcej z tego, bo 248, przypadało na r. 1897. Nie jest to w zasadzie wiele. Z lat 
następnych brak dokładnych danych, lecz jak wynika z wywodów Autora, większe 
nasilenie emigracji daje się zauważyć w 1906 r., a następnie w latach poprzedza
jących I wojnę światową. Jeśli skonfrontujemy te fakty z ruchem płac w gór
nictwie górnośląskim, a następnie dortmundzkim, okaże się, że z całego okresu 
ostatnie lata przed I wojną światową stosunkowo najmniej sprzyjały emigracji, 
gdyż na Górnym Śląsku płaca górników wzrosła od 1911 do 1913 r. o 15,7% (w la
tach 1891—1897 o 4,4%) 1905—1906 o 6,7%) *, przy czym — jak wykazuje wykres 
płac nominalnych (s. 165) — tempo wzrostu płac w okresie 1911—1913 na Górnym 
Śląsku było większe aniżeli w Zagłębiu Dortmundzkim, gdy w latach poprzednich 
stosunek ten był odwrotny. Co więc wpłynęło bezpośrednio na wzmożenie się 
emigracji?

Pewne światło na tę sprawę rzucają jednak materiały prasowe. Tak np. ko
respondencja z Westfalii donosi o tym, że w związku z przewidzianym strajkiem 
ra  tym terenie kapitaliści wysłali przezornie agentów dla zwerbowania łami
strajków. W wyniku rozmaitych przyrzeczeń udało im się sprowadzić m. in więk
sze grupy robotników górnośląskich. Korespondent zaznacza, że wbrew obiecankom 
górnicy ci znajdują się w ciężkich warunkach1 2. Podobnie przedstawiała się sy
tuacja w lutym 1912 r., po wybuchu strajku powszechnego w górnictwie angielskim 
i grożącym strajku w kopalniach szeregu innych krajów, kiedy związki zawodo
we górników Zagłębia Ruhry wysunęły szereg postulatów w dziedzinie poprawy 
warunków pracy i płacy3. Natomiast w 1913 r., gdy załogi kopalń górnośląskich 
przystąpiły z inicjatywy Polskiego Zjednoczenia Zawodowego do walki, polska 
prasa mieszczańska, chcąc wywrzeć presję na nieustępliwych przedsiębiorców, 
rozprzestrzeniała wiadomości o wzmożonym popycie na siłę roboczą w pozosta
łych okręgach węglowych Niemiec 4. W rezultacie już w trzecim tygodniu trwania 
strajku rozpoczął się z Górnego Śląska bardziej masowy ruch emigracyjny. Wy
jeżdżali przede wszystkim młodzi robotnicy, nie obarczeni rodziną, i to nie tylko 
do Westfalii, lecz do Francji, Austrii itd .5 6 Charakterystyczny jest przy tym fakt, 
że wśród uchodźców poważne miejsce zajmowali robotnicy zagraniczni. Jak do
nosi „Gazeta Ludowa” z 27 IV 1913 r., według ogólnej oceny wyjechało w tym 
okresie około 5 tys. górników pochodzących z Austrii, Morawskiej Ostrawy i Ga
licji. A więc obok warunków obiektywnych niepoślednie miejsce we wzmożeniu 
się emigracji odegrały czynniki natury subiektywnej. Przytoczone materiały pra
sowe ukazują też w nieco odmiennym, bardziej pozytywnym, świetle postawę tzw. 
robotników obcych 5.

Na marginesie zatrudnienia obcej siły roboczej Autor słusznie polemizuje 
z przyjętą w naszej historiografii tezą, jakoby jedynie kapitaliści dążyli do wy
tworzenia niechęci między miejscowymi a zagranicznymi robotnikami, jednakże 
dla wykazania braku solidarności między tymi kategoriami górników przytacza 
jedynie fragmentaryczny materiał z lat 1889 i 189S (s. 89—90). A przecież jednym 
z ciekawszych i istotnych dokumentów będzie w danym wypadku stanowisko 
największej reprezentacji górnośląskiej klasy robotniczej, tj. Bytomskiego Związku

1 Obliczone na podstawie zestawienia, s. 154—155.
2 „Gazeta Robotnicza”, 1 IX 1910.
3 Ibid., 28 II 1912.
4 „Gazeta Ludowa”, 2 IV 1913.
5 Ibid., 7 V 1913; „Dziennik Robotniczy”, 7 V 1913.
6 O solidarnej postawie robotników zagranicznych w strajku informuje rów

nież sprawozdanie prezydenta rejencji opolskiej, DZA, Abt. Merseburg, Rep 77 
Tit. 2520, Nr. 3, Bd. 3.



Wzajemnej Pomocy i powstałego na jego miejscu Zjednoczenia Zawodowego Pol
skiego. Obie te organizacje nie kryły się ze swym negatywnym stanowiskiem 
w sprawie zatrudniania robotników obcych, wypowiadając się na ten temat nie
jednokrotnie na łamach prasy związkowej, w szczególności w okresach słabszej 
koniunktury gospodarczej. Jeszcze w 1914 r. ZZP otwarcie protestował przeciw 
sprowadzaniu przez przemysłowców nie tylko Ukraińców, lecz i Polaków z Ga
licji i Królestwa7 *.

Omawiając źródła statystyczne do nominalnych płac górników, z których ko
rzysta w rozdziale poświęconym temu zagadnieniu, Autor uprzedza wprawdzie 
czytelnika, że statystyka centralna obejmuje jedynie zarobki przeciętne, co jed
nakże nie zniekształci ogólnego obrazu, lecz równocześnie, niejako w polemice 
z Chlebowczykiem, zapewnia, że dane o zarobkach, jakie przytacza „Zeitschrift 
f. d. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen”, nie mogą być fałszywe, gdyż pokrywają się 
z danymi Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu i danymi z „Reichsarbeits- 
blatt” (s. 150—151). O tym, w jakim stopniu Autor nie zdaje sobie sprawy, na 
czym polega obiektywny fałsz statystyki burżuazyjnej w danym wypadku, świad
czą Jego dalsze wywody na temat nominalnych płac. Otóż dla ilustracji procesu 
kształtowania się przeciętnych zarobków górniczych na przestrzeni lat 1889—1913 
Jońca posługuje się przejrzystymi zestawieniami, w których — za statystyką cen
tralną — uwzględnia 5 kategorii robotników, tj. rębaczy i ładowaczy, pozostałych 
robotników zatrudnionych pod ziemią, robotników pracujących na powierzchni, 
młodocianych oraz kobiety (s. 154—158). W rezultacie z powyższego ujęcia wyni
ka fakt, że w stopniowej podwyżce płac, jaka miała miejsce w interesującym 
nas okresie, największy udział brali rębacze i ładowacze, gdyż zarobki ich wzrosły 
(na Górnym Śląsku) o 131%>, gdy podwyżka pozostałych kategorii robotników wa
hała się między 60 a 89%. Oni też otrzymywali najwyższe wynagrodzenie. Ponie
waż grupa ujęta w pierwszej rubryce mimo liczebnego kurczenia się stanowiła 
jeszęze w 1913 r. około 40% ogółu górników górnośląskich (w 1889 r. — 61,9%, 
1895 — 58,9%; 1900 r. — 58,2°/o; 1905 r. — 56,1%; 1910 r. — 49,2%)n, Autor słusznie 
stwierdza, że najwyższe wynagrodzenie przypadało największemu oddziałowi ro
botników kopalń tego terenu.

Teza ta, słuszna w świetle cyfr centralnej statystyki, okazuje się jednakże 
z gruntu fałszywa, gdy weźmie, się pod uwagę fakt poważnego zróżnicowania płac

Przeciętne place roczne w markach

Kategoria 1903 1904 1905 1906 1907 1908

K a t o w i c e p ł n.

Rębacze 1528 1280 1322 1444 1471 1525
Ładowacze 776 780 796 860 884 896

K a t o w i c e pł d.

Rębacze 1051 1075 1106 1209 1307 1362
Ładowacze 615 625 650 705 782 772

„Wzajemna Pomoc”, 1 VII 1914.
Obliczono na podstawie zestawienia, s. 154—155.



rębaczy i ładowaczy. Jako przykład może posłużyć zestawienie przeciętnych płac 
rocznych obu tych kategorii robotników zatrudnionych w kopalniach rewirów ka
towickich za okres 1903—1908 9.

Ta olbrzymia różnica poziomu płac występuje z reguły we wszystkich kopal
niach, i to na przestrzeni całego okresu 1889—1913, przy czym ładowacze byli 
z zasady niżej wynagradzani od pozostałych robotników zatrudnianych pod zie
mią. Wszystko to dowodzi, jak niesłusznie ujęto w danym wypadku w jednej 
rubryce obie1 te kategorie górników. Jeśli bowiem uwzględnimy fakt, że w ów
czesnych warunkach przypadało przypuszczalnie na jednego rębacza dwóch łado
waczy, okaże się, iż wniosek Jońcy, oparty na danych statystyki centralnej, wy
maga poważnej korekty. Największa bowiem podwyżka płac, podobnie jak i naj
wyższe wynagrodzenie dotyczyły rębaczy, a więc stosunkowo niewielkiego odłamu 
załóg górniczych. Byli to specjaliści, którzy nie mieli kłopotu ze zmianą miejsca 
pracy i z którymi zarządy kopalń musiały się liczyć, gdyż trudno ich było zastą
pić bardziej dostępną siłą niekwalifikowaną. Oni też należeli z tego powodu do 
stosunkowo uprzywilejowanej grupy pracowników górnictwa.

W związku z powyższym nasuwa się bardzo istotny dla tego rodzaju pracy 
problem, nie poruszony dotychczas w naszej historiografii. Jest to zagadnienie 
arystokracji robotniczej. Autor, niestety, nie podejmuje go, mimo że bogaty ma
teriał, jakim posługuje się, prosi się niejednokrotnie o próbę szerszego uogólnie
nia. Tak np. z wymienionego wyżej zestawienia płac nominalnych i jego interpre
tacji wynika, że w ostatnich latach przed I wojną światową następuje gwałtowny 
spadek liczby rębaczy i ładowaczy na rzecz gorzej opłacanych robotników pomocni
czych, przy czym zmniejszona .ta grupa uzyskuje poważną podwyżkę zarobków, 
gdy płace pozostałych robotników zatrudnionych pod ziemią utrzymują się nadal 
niżej poziomu z 1908 r. (s. 161—162). W tabeli tej zwraca uwagę fakt, że przeło
mowym dla tego zjawiska jest rok 1912. W roku tym bowiem notujemy ubycie 
z kategorii A 11 829 robotników (1911 r. — 528; 1913 r. — 7817 robotników). 
Równocześnie w tymże czasie płace zmniejszonej grupy A wzrosły o 21,75%, gdy 
odpowiednie dane z r. 1911 wynosiły 3,3%, zaś w 1913 r. — około 12% 10 11. Autor 
jako przypuszczalną przyczynę tych zachodzących zmian uznaje zastosowanie na 
szerszą skalę maszyn wiertniczych (s. 154—155), co nie przeszkadza mu w tymże 
ulepszeniu technicznym widzieć z kolei źródło obniżenia się płac górniczych 
(s. 202.)

Wydaje się, że zagadnienie to zostało ujęte w zbyt uproszczony sposób, przede 
wszystkiem dlatego, że jest analizowane w oderwaniu zarówno od całokształtu 
polityki zorganizowanych pracodawców w kwestii płac, którą Jońca charaktery
zuje w oddzielnym podrozdziale (s. 196—203), jak i w izolacji od konkretnej 
sytuacji, jaka zaistniała w latach 1912—1913 w górnictwie węglowym szeregu 
krajów europejskich, o której to Autor mimochodem wspomina (s. 203).

Strajk powszechny górników angielskich, który wybuchł pod koniec lutego 
1912 r. i objął ogółem 800 tys. górników u, nie był niespodzianką, gdyż pertraktacje 
między obu stronami ciągnęły się już od pewnego czasu. Sytuacja była naprężona. 
I)la śląskich potentatów przemysłowych możliwość zahamowania na pewien czas 
produkcji w konkurencyjnym przemyśle angielskim stwarzała widoki rozszerzenia 
się rynków zbytu dla węgla śląskiego pod warunkiem zabezpieczenia ciągłości pra

9 „Jahresberichte d. Königl. Preuss. Regierungs- und Gewerberäte”, Berlin 
1905, s. 542—545; 1907, s. 572—574; 1909, s. 517—520.

10 Obliczono na podstawie zestawienia, s. 154—155.
11 DZA, Abt. Merseburg, Rep. 77 CB, S. 6 XIV.



cy kopalń. Możliwość ta stała się rzeczywistością z chwilą wybuchu strajku 
w Anglii i następnie — przystąpienia również do walki górników Zagłębia Ruhry lz. 
Czy w świetle tych faktów, jak również znajomości stanowczej postawy przedsię
biorców śląskich wobec postulatów robotniczych w kwestii poprawy warunków 
pracy i płacy nie należy w wyżej scharakteryzowanych posunięciach dopatrywać 
się określonej polityki prewencyjnej, której celem było zabezpieczenie ciągłości 
produkcji? Pewną gwarancję w danym wypadku dawało pozyskanie grup kwali

fikowanych robotników, od których zależało wydobycie węgla, a którzy w wy
padku strajku nie mogli być zastąpieni chętnymi do pracy robotnikami młodo
cianymi, zagranicznymi czy też kobietami.

Na problem arystokracji robotniczej rzutuje też w pewnym stopniu poważna 
rozpiętość płac, jaka istniała między identycznymi kategoriami górników kopalń 
prywatnych i państwowych, leżących w okręgach peryferyjnych i centralnych. 
Autor wskazuje na te zasadnicze różnice w toku analizy płac nominalnych 
(s. 157—159). W pierwszym wypadku mielibyśmy do czynienia z celowym kształto
waniem warstwy bardziej uprzywilejowanej, na drugi zaś składało się szereg 
czynników natury obiektywnej (s. 159), jednakże dla obu tych zjawisk wspólnym 
mianownikiem będą konsekwencje społeczne wynikające z istotnych różnic w po
łożeniu materialnym poszczególnych grup. Różnice te warunkowały bowiem w ja
kiejś mierze stopień aktywności górników w ich wystąpieniach przeciw wyzyskowi. 
Tak np. z analizy materiałów dotyczących strajków wynika, że stosunkowo naj
częściej i najliczniej porzucali pracę robotnicy kopalń prywatnych, a wśród nich 
kopalń leżących na peryferiach zagłębia, w przekroju zaś poszczególnych załóg — 
ładowacze, niekiedy młodociani i pozostałe grupy robotników pomocniczych, na
tomiast najmniejszą aktywność przejawiali rębacze. A oto kilka danych z wiel
kiego, zorganizowanego, strajku 1913 r.: w drugim dniu strajku na 37 722 strajku
jących (31,4% ogółu zatrudnionych) statystyka notuje zaledwie 168 górników pół
nocnego i południowego pola Königsgrube. Pozostałe kopalnie państwowa jeszcze 
w czwartym dniu walki pracowały w pełnym składzie osobowym. Natomiast odpo
wiednie dane dla okręgów: pszczyńskiego, rybnickiego i tarnogórskiego wynosiły 
w tymże dniu 47,2% ogółu zatrudnionych na tym terenie, gdy w okręgu kato

wickim — 20%, zabrskim 21,3%, bytomskim (wraz z miastem Bytom) — około 
13%. Ani jednego strajkującego nie zanotowano w okręgu królewskohuckim, który 
obejmował wschodnie i zachodnie szyby wymienionej wyżej Königsgrube. Wśród 
strajkujących najmniej reprezentowani byli rębacze. Wzrost ogółu strajkujących 
w następnych dniach i tygodniach trwającej walki nie zmienia w zasadzie poda
nej wyżej proporcji12 13.

Zagadnienie arystokracji robotniczej wymaga oczywiście pogłębionych badań, 
które wykraczałyby poza ramy zainteresowań recenzowanej pracy, niemniej wy
daje się, że Autor miał podstawę do jego zasygnalizowania.

Nieodłącznym od tematu pracy poświęconej położeniu klasy robotniczej jest 
problem płac realnych. Problem bardzo istotny i niemniej trudny, z czego Autor 
zdaje sobie w pewnej mierze sprawę, gdy stwierdza, że obok relacji płac nomi
nalnych do cen artykułów żywnościowych należałoby jeszcze zbadać koszty utrzy
mania rodziny robotniczej, wydatki na mieszkanie, odzież, obuwie i inne (s. 195). 
A przecież w pojęciu „zubożenie bezwzględne” mieści się również stopień zużycia

12 „Gazeta Robotnicza”, 28 II—16 III 1912.
13 Na podstawie sprawozdania prezydenta rejencji opolskiej, DZA, Abt. Merse

burg, Rep. 77, Tit. 2520, Nr. 3, Bd. 3.



siły roboczej w wyniku wzrastającej intensyfikacji pracy, a więc i zagadnienie 
wzrostu nieszczęśliwych wypadków, chorób zawodowych, przedwczesnej niezdol
ności do pracy itd. Dlatego też zdziwić musi próba zrewidowania tezy Lenina oraz 
Tyszki i Kuczyńskiego w oparciu o dane Spiethoffa, które wskazują przecież je
dynie na wzrost spożycia artykułów konsumpcyjnych, jak zboża, kartofli i cukru 
(s. 183—185).

Trudno w danym wypadku dyskutować nad meritum sprawy, która wymaga 
pogłębionych badań, natomiast dyskusyjną wydaje się metoda, jaką Autor stosuje 
również w badaniu tego problemu na Śląsku. Przeprowadza bowiem analizę dy
namiki płac realnych w oderwaniu od szeregu zagadnień ujętych w rozdziałach 
V—VIII (s. 204—254), przy czym dla zbadania tego zjawiska ogranicza się do dwóch 
wskaźników, tj. ceny żyta i cen 10 podstawowych artykułów spożywczych (te 
ostatnie odnoszą się do państwa pruskiego w ogóle). Porównanie cen żyta z wy
sokością przeciętnych płac górniczych daje w rezultacie ilość żyta, jaką mógł 
nabyć robotnik za swój roczny zarobek (s. 186—187). Obliczenie to stanowi pod
stawę do wniosku o wzroście realnej wartości płacy górników śląskich (s. 188). 
Podobne porównanie płac nominalnych z cenami 10 najważniejszych produktów 
żywnościowych (s. 189—191) wskazuje również na szybszy wzrost zarobków ani
żeli cen tych ostatnich. W oparciu o wymienione obliczenia bez prób zorientowania 
się w przypuszczalnym spożyciu poszczególnych produktów przez rodzinę górni
czą, jak i bez uwzględnienia szeregu niemniej ważnych wydatków, składających 
się na budżet tej ostatniej, Autor wyciąga ostateczny wniosek o „przejściowym 
i powolnym wzroście płac realnych w śląskich okręgach przemysłowych” (s. 194)14.

Poruszone wyżej zagadnienia nie wyczerpują rejestru spraw dyskusyjnych, 
co jednak nie zmniejsza ogromnej wartości recenzowanej pracy. Pionierska pod 
względem tematycznym, oparta o szeroką bazę źródłową, erudycyjnie na wysokim 
poziomie wzbogaca bezsprzecznie naszą powojenną historiografię.

Barbara Szerer

M. K a s p e r ,  J. Š o 11 a, AUS GEHEIMAKTEN NAZISTISCHER WENDEN
POLITIK, Bautzen 1960, VEB Domowina-Verlag, s. 59, 3 nlb., tabl. 16 nlb.

Polityka eksterminacyjna III Rzeszy od niedawna dopiero stała się przed
miotem szczegółowych badań historyków łużyckich, którzy w miarę odkrywania 
materiałów źródłowych starają się z nią zapoznać świat. Niedawno ukazał się 
w budziszyńskim „Lětopisie Instituta za Serbski Ludospyt” (1957, Rjad B, Hi- 
storiski Letopis, s. 479—484) ciekawy artykuł H. Briichnera pt. Wot faśistow 
wotmyslene wusydlenje Serbów dokumentarisce wobkručene, a już mamy przed 
sobą podaną powyżej broszurę, w istocie rzeczy stanowiącą rozszerzenie i po
głębienie artykułu Briichnera *.

Powyższa publikacja zawiera tajne dokumenty z lat 1935—1937, 1940, dotyczące 
polityki łużyckiej (Wendenpolitik) władców III Rzeszy. Na tle tej zbrodniczej 
polityki coraz bardziej wyrasta dobrze nam znana postać dra Teodora Ober-

* Zob. F. S z y m i c z e k ,  Dwa obrazy z życia Serbo-Łużyczan (Kwartalnik 
Opolski, 1959, nr 4, s. 163—168).

14 O bezwzględnej postawie kapitalistów śląskich w kwestii robotniczej pisze 
również F. B i a ł y ,  Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych wo
bec klasy robotniczej w latach 1890—1914 (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, 
t. II, Wrocław 1958, s. 427—451).


