
K R O  N I K N A U K O W AA

O PRACY I ZADANIACH ODDZIAŁU HISTORII ŁUŻYC INSTYTUTU 
ŁUŻYCKIEGO NA UNIWERSYTECIE IM. KAROLA MARKSA W LIPSKU

W r. 1952 jednocześnie z wprowadzeniem specjalizacji łużyckiej założono na 
Uniwersytecie Lipskim Instytut Łużycki. Składa się cn z Oddziału Języka i Li
teratury, który współpracuje z Instytutem Słowiańskim, i Oddziału Historii Łu
życkiej, który jest związany z Instytutem Historii na Uniwersytecie.

Już w czasie republiki weimarskiej przedstawiciele narodowego ruchu łużyc
kiego żądali powołania lektoratu łużyckiego na jednym z uniwersytetów niemiec
kich. Wobec panujących wówczas stosunków odmówiono urzeczywistnienia tych 
słusznych żądań. Dopiero zakrojone na szeroką skalę poparcie łużyckich intere
sów przez NRD umożliwiło studentom łużyckim podjęcie studiów nad mową 
ojczystą na jednym z uniwersytetów, mianowicie w Lipsku. Do obowiązków In
stytutu należy zatem kształcenie studentów w zakresie spraw łużyckich, jedno
cześnie ma on stanowić miejsce badań łużyckiego języka, literatury, historii i etno
grafii. Oddział historyczny pracuje pod kierownictwem prof. dr H. Sproemberga, 
który zajmuje się jednocześnie powszechną historią średniowieczną. Oddział ten 
podjął się kształcenia studentów w specjalizacji łużyckiej i tych studentów 
z kierunku historycznego, którzy pracują w zakresie historii Łużyc. Już w r. 1952 
wprowadzono konwersatorium historyczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo, na 
którym studenci łużyccy zapoznawali się z historią swego narodu. Do r. 1954 pro
wadzili je st. asystent oddziału historii krajowej dr G. Heitz i st. asystent Insty
tutu Łużyckich Badań Ludoznawczych Niemieckiej Akademii Nauk E. Palm. By
ło to pierwsze konwersatorium nad łużyckimi problemami historycznymi. Człon
kowie jego doszli do pewnych nowych osiągnięć na polu historii Łużyc, szcze
gólnie przy poznawaniu z punktu widzenia materializmu historycznego teorii
0 etnogenezie i autochtonizmie Słowian zachodnich. Obecnie dr Mietzschke, współ
pracownik naukowy Łużyckiego Instytutu Ludoznawczego, prowadzi specjalny 
wykład o nowożytnych zagadnieniach historii łużyckiej. Do działu historycznego 
należy prowadzenie wykładów na temat historii Łużyc w ramach studiów spo - 
łecznych dla studentów narodowości łużyckiej. Na to zadanie należy położyć spe
cjalny nacisk, ponieważ młode łużyckie pokolenie studenckie zdobywa swe wy
kształcenie przeważnie w Lipsku i Dreźnie. Dlatego należy umożliwić im dokład
niejsze poznanie historii swego narodu już w czasie studiów.

Do dalszych zadań oddziału historycznego należy praca badawcza na polu 
historii łużyckiej. Należy zbadać wczesną historię łużyckich plemion i historię 
Serbów łużyckich aż do Reformacji. Zadanie to traktuje się jako pierwszoplanowe
1 już w r. 1956 będzie ogłoszona publikacja wczesnej historii zachodnio-słowiań- 
skich plemion i ich związków między Saalą, Łabą i Odrą, a niebawem mają na



stąpić dalsze. Prace te mają się przyczynić do napisania historii Łużyczan przy. 
współpracy Łużyckiego Instytutu Ludoznawczego w Budziszynie.

Obok tych dwu główmych zadań oddział historii Instytutu Łużyckiego podej
muje także inne liczne prace zwdązane z bezpośrednimi potrzebami obecnego ży
cia na Łużycach, np. bierze udział w opracowaniu wystawy wędrownej na Łu
życach, obrazującej przeszłość i teraźniejszość łużyckiej mniejszości narodowej. 
Oddział historyczny jest również znacznie zaangażowany w przygotowywanej na 
r. 1956 akcji badania ruchów robotniczych w środkowo-łużyckim okręgu węglo
wym. Obydwa oddziały Instytutu Łużyckiego mają także przyczynić się do dal
szego pogłębiana problemów łużyckiej literatury, historii i etnografii. Prace te 
winny przyczynić się do posunięcia naprzód znajomości i zrozumienia spraw łu
życkich w niemieckiej opinii publicznej.

Na oddziale historycznym był zatrudniony w latach 1951—1955 jeden łużycki 
pomocniczy pracowmik naiłkowy, Pod kierownictwem dyrektora prof. dr Sproem- 
berga zajmował się on rozbudową oddziału, który posiadał w r. 1955 już ponad 
2200 książek oraz 100 fotokopii i mikrofilmów. Oddział ten popierał Instytut Hi
storii Powszechnej Średniowiecznej i Instytut Historii Krajowej.

Prof. Sproemberg i dr J. Jatzwauk współdziałali przy założeniu Instytutu i po
pierali jego działalność ARSzelkimi środkami. Prof. Sproemberg zgłosił również 
gotowość podjęcia i prowadzenia kształcenia łużyckich historyków w Lipsku.

Należałoby jeszcze zaznaczyć, że Historyczna Komisja Krajów Saskich przy 
Saskiej Akademii Nauk, do której zarządu należą trzej wybitni przedstawiciele 
Łużyczan i której przewodniczącym jest prof. Sproemberg, zainteresowała się 
specjalnie badaniami historii łużyckiej i poczęła je popierać. Dlatego  ̂ między nie
mieckimi a łużyckimi historykami w Lipsku i Budziszynie istnieje owocna współ
praca, która znajduje wyraz w udziale tychże w pracy grupy naukowej nad hi
storią łużycką w Budziszyńskim Instytucie Badań Ludoznawczych i oddziaływa 
pozytywmie także na inne dziedziny. Tak wńęc dr G. Heitz jest zaangażow^any w opi
niowaniu wykończonych podręczników historii łużyckiej w dwujęzycznych szko
łach łużyckich. Dzięki na szeroką skalę zakrojonej pomocy rządu NRD i ener
gicznemu poparciu niemieckich historyków powstaje na razie młody jeszcze od
dział historii łużyckiej, który będzie przeprowadzał badania nad historią łużycką.

Do historii Łużyc ukazała się po r. 1945 następująca literatura w języku serb
skim i niemieckim:

1 .  Me t s k ,  Kurs serbskich stawiznow (Kurs der sorbischen Geschichte), Bu- 
dziszyn 1953. 1. Lektion: „Die Vorgeschichte des sorbischen Landes und Volkes“ ;
2. Lektion: „Die Sorben im frühen Mittelalter“ ; 3. Lektion: „Die Sorben zwischen 
zwei Feudallagern (9. Jahrhundert)“ .

2. „Letopis“. Jahreszeitschrift des Instituts für sorbische Volksforschung Bau
tzen. Red. P. Nowotny.

S. B., nr 1, 1953, E. P a l m,  Beiträge zur Geschichte des Klassenkampfes des 
Ob erląusitzer-Landvolkes zur Zeit des Spätfeudalismus (s. 3—120); M. R e u t n e r ,  
Beiträge zur Geschichte des deutschen und sorbischen Elementarschulwesens der 
Stadt Bautzen bis zum Jahre 1373 (s. 121—153); M. R e u t h e r ,  Die Oberlausitz im 
Kartenbild des 16—18. Jahrh. mit besonderer Berücksichtigung der deutsch-sor
bischen Sprachgrenzenkarte von Skultetus und Schreiber, mit neuen Reproduk
tionen der ältesten Karten (s. 154—172).

S. B., nr 2, 1955: W. B o e l c k e ,  Zur Lage der Oberlausitzer Bauern vom aus
gehenden 16. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert (s. 5—124); Ein Verbot der 
sorbischen Sprache im Schulunterricht im Gebiet der Standesherrschaft Muskau



vom, Jahre 1705 — Editions Abschrift Willi Boelcke; M. R e u t h  er, Die Darstel
lung der Ober- und Niederlausitz auf den ältesten Deutschlandkarten (s. 127).

3. M. R e u t h e r, Die sorbische Bevölkerung in und um Bautzen und ihre 
Beziehungen zur Kirche und Schule bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts, „For
schungen aus mitteldeutschen Archiven“. Zum 60. Geburtstag v. Hellmut Kretzsch- 
mar, Berlin 1953, s. 401—430.

4. E. T s  c h e m i k ,  Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung von 1S32-- 
1945, Berlin 1954.

5. „Schriftenreihe über die Sorben“, Budziszyn: z. 1. H. B r ü c k n e r ,  Die 
Geschichte der Sorben bis zum Verlust ihrer politischen Selbständigkeit — 1955, 
z. 3. K. K r e n z ,  Domowina, die nationale Organisation der Lausitzer Sorben — 
1954; z. 4. J. H a n d r i c k ,  Die DDR auch das Vaterland der Sorben — 1954; z. 5. 
P. N e d o, Sorbische Volkstrachten — 1954.

6. F. M ě t š k ,  Prěhlad stawiznow-wot specatkow člowjeskeje towarsnosce hač 
ke koncej prenjeje swětoweje wojny (Serbska sula, letnik 6 (1953), čo 20a, 23; 
létnik 7 (1954), čo 1, 2, 5, 8, 10, 13, 17, 20, 23, 24).

7. H. Mo h r ,  R. F. S c h m i e d ,  Die Sorben. Ein geschichtlicher Überblick, (Ge
schichte in der Schule, 1951).

8. R. F. S c h m i e d ,  Prěhlad stawiznow Setbow (Serbska śula, létnik 6, (1953) 
čo 18).

Jan  Brankačk

WOJEWÓDZKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KATOWICACH 
W LATACH 1949—1955

I. Z m i a n y  o r g a n i z a c y j n e

W okresie od 1949—1955 r.1 wysunęły się na plan pierwszy dwie zasadnicze 
zmiany w zakresie organizacyjnym: pierwsza z nich — to rozszerzenie sieci archi
walnej, druga — to przejęcie terenu woj. opolskiego przez odrębne Wojewódzkie 
Archiwum Państwowe w Opolu.

Sieć archiwalna na terenie woj. katowickiego jest obecnie najgęstsza 
w kraju; należy do niej 9 archiwów terenowych podległych Wojewódzkiemu Ar
chiwum Państwowemu (WAP) w Katowicach, w tym 6 powiatowych archi^ 
wów państwowych (PAP) —w Będzinie, Bielsku, Bytomiu, Częstochowie, Tarnow
skich Górach i Zawierciu, posiadających obsadę 1-osobową, oraz 3 oddziały te
renowe (OT) — w Cieszynie, Gliwicach i Pszczynie posiadające obsadę złożoną 
z 2 archiwistów. Jedynie dzięki tak rozbudowanej sieci można było sprostać za
daniom wynikającym z ogromnej koncentracji akt gospodarczych na terenie tu
tejszego okręgu przemysłowego i złego stanu składnic akt wszelkiego typu. Roz
poczęta w 1951 r. przez WAP i podległe mu archiwa systematyczna, intensywna 
akcja wizytowania składnic akt dała w wyniku 6378 wizytacji, przeprowadzonych 
do końca 1955 r., oraz teoretycznego i praktycznego szkolenia kierowników skład
nic możliwość gruntownego przeorania terenu, zabezpieczenia w wielu wypadkach 
wartościowych materiałów aktowych przed zniszczeniem, ogólnego zewidencjono
wania ich i stopniowego przejęcia do archiwów.

Utworzenie odrębnego WAP w Opolu pociągnęło za sobą przekazanie mu 
przez WAP w Katowicach wszystkich zespołów aktowych związanych teryto

1 Informacje dotyczące okresu do 1948 r. podano w „Sobótce“, 1948, półr. II, 
s. 382—387.



rialnie z woj. opolskim, jak archiwaliów miasta Nysy, Archiwum Praschmów 
z Niemodlina, akt kilku landratur, sądów itd.

II. Z a s ó b  a k t o w y

W omawianym 6-letnim okresie ̂  WAP w Katowicach wraz z podległymi 
mu archiwami przejęło z terenu ponad 3500 mb akt, w czym najwięcej akt go- 
spodarczo-przemysłowych oraz miejskich. Akta są przejmowane z konieczności 
w stanie nieuporządkowanym i dlatego — z małymi wyjątkami — mogą być udo
stępnione do badań naukowych dopiero po opracowaniu ich w archiwach. Oto 
najważniejsze zespoły dostępne już dla badaczy:

I. W grupie akt władz, urzędów i instytucji państwowych i samorządowych, 
obejmującej głównie materiały od XIX do połowy XX w., na pierwszy plan wy
suwają się akta dotyczące Górnego Śląska, jak akta poszczególnych landratur 
z okresu pruskiego, akta miejskie — szczególnie w Bytomiu, Gliwicach, Pszczy
nie i Tarnowskich Górach (sięgające w dokumentach do XV w.) — akta sądowe 
(Amtsgericht, Kreisgericht, Landgericht, XVII—XIX w.) i akta inspektoratów szkol
nych (Kreisschulinspektion, XIX — początek XX w.). Dla byłego zaboru austriac
kiego w tym zakresie dostępne są już akta miejskie w Cieszynie (XV — początek 
XX w.) i Bielsku (od. połowy XVIII do połowy XX w.), a dla byłego zaboru ro
syjskiego akta gminy Siewierz (1800—1945 r.) w Zawierciu.

Najbogatsze materiały do okresu międzywojennego znajdują się w zespole 
akt Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, uporządkowanym dotąd tylko częściowo, 
oraz w aktach starostwa będzińskiego i lublinieckiego; wszystkie te zespoły za
chowały się tylko fragmentarycznie.

Akta Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla Górnego Śląska zacriowały 
się w postaci szczątkowej w związku z wywiezieniem ich przez okupanta w 1944 r.

Dla okresu okupacji (1939—1945 r.) najważniejszy jest zespół akt rejencji ka
towickiej i nadprezydium — niestety, również z poważnymi brakami.

II. Grupa akt przemysłowych, dostępnych już do badań, obejmuje w podanych 
niżej ważniejszych zespołach głównie akta górniczo-hutnicze, w małej części tylko 
akta innych gałęzi przemysłu. Należy też pamiętać, że materiały do dziejów prze
mysłu znajdują się również w aktach administracyjnych, np. w aktach landratur, 
miejskich, urzędu wojewódzkiego.

Ważniejsze zespoły przemysłowe w WAP w Katowicach:
1. Wyższy Urząd Górniczy (Oberbergamt, 1725—1944 r.) obejmuje m. in. ma

teriały dotyczące organizacji władz górniczych na Śląsku, przepisów policyjnych, 
poszukiwań górniczych, produkcji i organizacji zbytu górniczo-hutniczego, upraw
nień poszczególnych firm, nieszczęśliwych wypadków w kopalniach, prace dyplomo
we w zakresie górnictwa i hutnictwa itd.

2. Archiwum Górnicze z Dąbrowy Górniczej (1799—1918 r.) obejmuje w za
sięgu Zagłębia Dąbrowskiego m. in. akta kopalń węgla kamiennego i brunatnego, 
galmanu, rudy żelaznej, srebra i ołowiu, glinki, zakładów hutniczych, kamienioło
mów, cegielni, magazynów solnych (z terenu całego byłego Królestwa Polskiego), 
akta personalne, dotyczące nieszczęśliwych wypadków, dróg państwowych, kasy 
zakładów górniczych.

3. Królewski Zarząd Huty Fryderyk (Friedrichshütte, 1784—1922 r.) zawiera 
akta personalne, akta dotyczące nieszczęśliwych wypadków, dróg państwowych, 
kasy zakładów górniczych.

4. Zakłady Hohenlohego S. A. w Wełnowcu (1787—1944 r.): akta kilku kopalń



węgla i hut cynkowych należących do Zakładów, sprawozdania z działalności, umo
wy, okólniki, akta dotyczące kolonii robotniczych.

5. Huta Batory w Chorzowie (1845—1945 r.).
6. Huta Baildon (1905—1946 r.).
7. Giesche S. A. w Katowicach (1765—1945 r.): akta koncernu i podległych mu 

zakładów na terenie województwa śląskiego w granicach z 1939 r. (z anteriorami).'
8. Kopalnia Giesche w Janowie Śląskim 1838—1944 r. (obecnie kopalnia Wie

czorek).
9. Kopalnia Eminencja w Katowicach (1850—1944 r.).
10. Skarboferm w Chorzowie (1922—1939 r.): sprawozdawczość, protokoły z ze

brań, zarządzenia, księgi handlowe, statystyka, materiały dotyczące rozwoju tech
nicznego kopalń, spraw robotniczych i różnorodna korespondencja.

11. Okręg górniczy w Królewskiej Hucie (Bergrevier, 1787—1944 r.): materiały 
głównie do stosunków prawnych i stanu technicznego kopalń należących do okręgu.

12. Wspólnota Interesów Górniczo-hutniczych S. A. w Katowicach (1814—1944 r.:) 
materiały do spraw administracyjnych, finansowych, produkcji (kopalnie, huty, 
kamieniołomy, wapienniki), do nieruchomości, do spraw robotniczych, urzędniczych 
itd. (z anteriorami).

13. Unia Polskiego Przemysłu Górniczo-hutniczego w Katowicach (1911— 
1941 r.): fragmentarycznie zebrane sprawozdania, protokoły, okólniki, statystyka, 
sprawy organizacyjne.

14. Syndykat Polskich Hut Żelaznych w Katowicach (1926—1944 r.): fragmen
tarycznie zachowane akta organizacyjne, statystyka, umowy, bilanse, cenniki.

15. Polska Konwencja Węglowa w Katowicach (1926—1939 r.): statuty, okólniki, 
protokoły z posiedzeń, umowy (materiały szczątkowe, zastępcze).

16. Górno-śląski Związek Przemysłowców Górniczo-hutniczych w Katowicach 
(1880—1933 r.): fragmenty okólników, statystyk, spraw organizacyjnych (materia
ły zastępcze).

O d d z i a ł  T e r e n o w y  w G l i w i c a c h

17. Dyrekcja Dóbr księcia Ballestrema w Gliwicach (1801—1945 r.): akta grun
towe, przemysłowe, procesowe, personalne, stowarzyszeń itd., majątków ziemskich 
i firm przemysłowych należących do koncernu.

18. Zakłady Koksownicze Borsiga S. A. w Zabrzu (1856—1944 r.): akta dotyczą
ce szeregu koksowni w ręjonie Zabrza, Huty Zabrze, kopalń węgla Ludwik i J a 
dwiga, fabryki kwasu siarkowego' w Gliwicach, kolejki piaskowej, spraw robotni
czych, sprawozdania, bilanse, tytuły własności.

19. Śląskie Kopalnie i Cynkownie S. A. w Lipinach (1853—1945 r.): bilanse, 
sprawozdania, zarządzenia, nadania górnicze, kupno, sprzedaż i dzierżawa grun
tów, organizacje robotnicze, umowy i statystyka płac, ubezpieczenia.

20. Dyrekcja królewskich kopalń w Zabrzu (Bergwerksdirektion, 1890—1922 r.): 
głównie materiały dotyczące stosunków prawnych fiskalnych kopalń węgla Król, 
Królowa Luiza, Bielszo wice, Knurów.

21. Zjednoczone Górno-śląskie Zakłady Hutnicze w Gliwicach (Oberhütten A.G., 
1840—1945 r.): sprawozdania, statystyka, akta gruntowe, finansowe, bilanse, zarzą
dzenia, okólniki, umowy, korespondencja (1840—1925 r. — anteriora).

22. Kopalnia węgla kamiennego Kleofas w Katowicach (1874—1945 i\).
23. Kopalnia węgla Gliwice (1909—1944 r.).



O d d z i a ł  T e r e n o w y  w P s z c z y n i e
24. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku (Bergrevieramt) 1807—1944 r.): głów

nie akta administracyjne i techniczne kopalń w rejonie OUG.
25. Archiwum ks. Pszczyńskich (1287—1944 r.) znajduje się w toku porządko

wania i tylko część jego materiałów z okresu do połowy XIX w. może być już obec
nie udostępniona; z zakresu przemysłu są tu akta dotyczące kopalń i zakładów prze
mysłu spożywczego, jakie leżały na terenie majątków pszczyńskich.

O d d z i a ł  T e r e n o w y  w C i e s z y n i e
26. Komora Cieszyńska (XVI — początek XX w.): porządkowanie nie jest 

jeszcze ukończone; obok innych materiałów zespół ten obejmuje też akta obiek
tów przemysłowych, jakie należały do Komory.

P A P  w B ę d z i n i e
27. Gwarectwo hr. Renard w Sosnowcu (1790—1941 r.): sprawozdawczość, pro

tokoły, korespondencje w sprawach technicznych, handlowych, robotniczych, na
dania górnicze, zjazdy przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego; anteriora 
(od końca XVIII w.) dotyczące majątków ziemskich.

28. Huta Bankowa w Dąbrowie Górniczej (1896—1945 r.): fragmentarycznie 
zachowane sprawozdania o ruchu załogi, bilanse, księgi główne, korespondencja.

29. Francusko-Polskie Towarzystwo Górnicze w Dąbrowie Górniczej (1898— 
1936 r.): bilanse, księgi główne, księgi eksploatacyjne.

P A P  w B y t o m i u
30. Dyrekcja Kopalń i Hut księcia Donnersmarcka w Świętochłowicacn (1677— 

1945 r.): akta zakładów przemysłowych świerklaniecko-tarnogórskiej linii Don- 
nersmarcków, tytuły własności, sprawy ogólnoadministracyjne, sprawozdawczość, 
statystyka, akta handlowo-finarisowe, techniczne (z anteriorami).

31. Urzędy górnicze Bytom Północ i Bytom Południe (Uergrevier, 1842—1944 r.ł: 
przepisy urzędowe, statystyka, sprawozdawczość, sprawy techniczne, robotnicze i in.

P A P  w B i e l s k u - B i a ł e j
32. Zjednoczone Fabryki Grempli A. Männhardt w Bielsku (1898—1945 r.): 

korespondencja i księgi handlowe, statystyka, okólniki i zarządzenia, księgi i karty 
produkcji.

Poza pracami pierwszoplanowymi, jakimi są dla archiwów prace porządkowo- 
inwentaryzacyjne i wizytacje składnic akt w terenie, należy tu jeszcze wymienić 
z ważniejszych prac udział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kato
wicach w przeprowadzeniu archiwalnej inwentaryzacji tematycznej, dotyczącej 
ruchu robotniczego i dziejów wsi, oraz udział w zorganizowaniu sesji naukowej 
poświęconej rewolucji 1905—1907 r. w Zagłębiu Dąbrowskim.

Na zakończenie praktyczna wskazówka dla tych, którzy zechcą korzystać 
z materiałów w archiwach terenowych podległych archiwum wojewódzkiemu. 
Ze względu na 1-osobową obsadę większości tych archiwów nie należy dla 
uniknięcia straty czasu — zgłaszać się bezpośrednio do nich, lecz nadesłać naj
pierw do WAP (Katowice, skr. poczt. 109, ul. Jagiellońska 25) wniosek z poda
niem szczegółowo tematu pracy, jego ram chronologicznych i przeznaczenia pracy 
oraz terminu przyjazdu do WAP względnie właściwego PAP.

Michał Antonów



OGÓLNY WYKAZ ZAGADNIEŃ, DO KTÓRYCH ZNADUJĄ SIĘ MATERIAŁY 
W STARSZYCH ARCHIWALIACH ARCHIWUM KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH

W PSZCZYNIE

I n f o r m a c j a  o g ó l n a

Archiwum ks. Pszczyńskich w Pszczynie poniosło w okresie ostatniej wojny 
znaczne straty, których jednak nie można ściśle ustalić wskutek braku inwentarzy 
archiwalnych. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach zabezpieczyło 
archiwalia pszczyńskie w 1946 r. W I etapie można było wskutek braku osobnego 
etatu dla archiwisty w Pszczynie jedynie rozmieścić na półkach bezładny stos 
około 20 m.3 całkowicie przemieszanych archiwaliów oraz wydzielić z nich i spi
sać 85 dokumentów pergaminowych (był wśród nich również najstarszy, z 1287 i\). 
Dopiero z chwilą utworzenia w Pszczynie Terenowego Archiwum Państwowego 
i zaangażowania w połowie 1953 r. archiwisty o wystarczających kwalifikacjach 
do pokonania poważnych trudności związanych z porządkowaniem i inwentaryza
cją zespołu liczącego ponad 400 mb akt, w dodatku w znacznej części luźnych, 
pozbawionych tytułów i trudnych do odczytania (z okresu od końca XV do po
czątku XX w.), można było rozpocząć systematyczne porządkowanie Archiwum 
ks. Pszczyńskich. Stan prac na koniec 1955 r. pozwolił już na częściowe udostęp
nienie starszej części archiwum, tzn. materiałów aż do poł. XIX w. (około 2500 
jednostek aktowych), z tym zastrzeżeniem, że wobec braku jeszcze inwentarza 
archiwalnego nie mają te jednostki ostatecznie ustalonej sygnatury. Ukończenie 
prac porządkowo-inwentaryzacyjnych przewiduje się na 1958 r. Jako pomoc archi
walna w zakresie wyżej wymienionych starszych materiałów służy tymczasowy, 
roboczy inwentarz kartkowy oraz spis chronologiczny dokumentów pergamino
wych. Pracownia archiwalna w Pszczynie znajduje się w budynku Muzeum (Za
mek) i jest czynna codziennie w godzinach od 8,30 do 14,30 po uprzednim złożeniu 
wniosku w WAP w Katowicach z podaniem tematu pracy i terminu zgłoszenia 
się w archiwum pszczyńskim.

I. D o k u m e n t y  p e r g a m i n o w e  od 1287 d o XVIII w.

1. Dokumenty dotyczące darowizn na rzecz kościołów w państwie pszczyńskim 
oraz fundacji ołtarzy (1287—1592) — 10 dokumentów.

2. Potwierdzenia kontraktów kupna i sprzedaży majątków w państwie pszczyń
skim oraz zmiany gruntów między szlachtą (1374—1747) — 20 dokumentów.

3. Przywileje nadane przez właścicieli pszczyńskich dotyczące majątków 
w poszczególnych wsiach państwa pszczyńskiego (1387—1728) — 22 dokumenty, 
między nimi dotyczące założenia kuźni w Lybenowie (Starej Kuźni) w 1394 r. 
Przywilej dla kuśnierzy pszczyńskich (1594) — 1 dokument.

4. Nadanie majątków jako lenna właścicieli pszczyńskich (1409—1570) -- 4 do
kumenty.

5. Dokumenty dotyczące nadania jako lenna państwa pszczyńskiego, sprzeda
ży tego państwa wraz z listami dłużnymi (1474—1767) — 31 dokumentów.

6. Potwierdzenie przez magistrat miasta Pszczyny odpisów dokumentów do
tyczących majątków w ziemi pszczyńskiej (1535—1611) — 3 dokumenty.

7. Potwierdzenie przez Leopolda Promnica odpisów dokumentów (1659) — 
3 dokumenty.



II. A k t a  i k s i ę g i  od k o ń c a  XV do  p o ł o w y  XIX w.

1. Zjazdy książęce we Wrocławiu (Fürstentag, od połowy XVI do końca
XVIII w.).

2. Spory graniczne między Polską a Śląskiem (od XVI do połowy XVIII w.).
3. Przywileje dotyczące państwa pszczyńskiego, zatwierdzenie prawa własności, 

układy majątkowe, testamenty książąt pszczyńskich (od końca XV do połowy
XIX w.).

4. Kupno majątków przez księcia (od końca XVI do połowy XIX w.).
5. Dzierżawienie majątków przez księcia (od połowy XVII do połowy XIX w.).
6. Kontrakty kupna i sprzedaży zawarte między właścicielami Pszczyny 

a szlachtą, zatwierdzenie tych kontraktów przez księcia pszczyńskiego oraz przy
wileje nadane przez księcia (od końca XV do połowy XIX w.).

7. Księgi rachunkowe (od początku XVII do połowy XIX w.).
8. Akta gruntowe — zarządzenia i instrukcje, przepisy dla podwładnych (od 

połowy XVII do połowy XIX w.).
9. Urbarze z lat: 1536, 1575, 1593, 1629, 1640, 1680, 1702, 1736, 1742, 1746, 1824, 

1830, 1845.
10. Korespondencja gospodarcza między regentem a księciem (od połowy XVII 

do końca XVIII w.).
11. Akta dotyczące spraw leśnych — szkody wyrządzone przez zwierzynę, 

kradzieże drzewa, kłusownictwo (od połowy XVII do połowy XIX w.).
12. Akta dotyczące gospodarki rybnej (od początku XVII do połowy XIX w.).
13. Rolnictwo — zamiana gruntów między chłopem a panem, pomiary grun

tów, tabela wynagrodzeń i deputatów (od początku XVII do połowy XIX w.).
14. Przedsiębiorstwa rolne — młyny, gorzelnie (od początku XVII do połoWy 

XIX w.).
15. Sądownictwo — sąd patrymonialny — Fürstentumsgericht ( Landbuch 

1582 r., od XVI w. do 1849); w 1849 r. powstaje w Pszczynie sąd państwowy.
16. Akta procesowe — procesy o majątki księcia (od końca XVI do połowy 

XIX w.).
17. Akta procesowe między szlachtą o ziemię i stawy rybne (od początku XVII 

do końca XVIII w.).
18. Akta procesowe — procesy chłopów i całych gmin przeciw zarządowi księ

cia v. Pless w sprawie uwłaszczenia (od końca XVIII do połowy XIX w.).
19. Spory graniczne w poszczególnych wsiach (od końca XVI do połowy 

XIX w.).
20. Górnictwo — kopalnie: Murcki, Wesoła, Heinrichsglück, Louis-Ehre (od 

połowy XVIII do połowy XIX w.).
21. Hutnictwo — Stara Kuźnia, Paprocany (od połowy XVII do połowy XIX w.).
22. Huty szkła (od połowy XVIII do początków XIX w.).
23. Akta budowlane — budowa dróg, mostów, domów (od końca XVII do po

łowy XIX w.).
24. Prawa miejskie, przywileje dla miast: Pszczyna, Bieruń, Mikołów (od koń

ca XV do końca XVIII w.).
25. Akta cechowe: tkaczy wełny, tkaczy płótna, szewców, kuśnierzy, krawców, 

łyżkarzy, farbiarzy, piekarzy, kowali, puszkarzy, rzeźników, fryzjerów, garncarzy 
(od połowy XVI do połowy XVIII w.).

26. Akta policyjne dotyczące dochodzeń w sprawie kradzieży oraz nadzoru 
nad przestępcami (pierwsza połowa XIX w.).



27. Akta kościelne dotyczące gospodarki kościelnej w miejscowościach nale
żących do państwa pszczyńskiego i akta dotyczące wolności wyznań (od początku 
XVII do połowy XIX w.).

28. Akta szkolne — budowa i utrzymanie szkół oraz przyjęcie i zaopatrzenie 
nauczycieli (od połowy XVIII do połowy XIX w.).

29. Szpitale i sierocińce — utrzymanie, zaopatrzenie (od końca XVI do poło
wy XIX w.).

Michał Anionów

NOTATKI POŚWIĘCONE WPŁYWOM REWOLUCJI 1905 R. NA ŚLĄSKU

Sesja poświęcona wpływom rewolucji 1905 r. na Śląsk odbyła się we Wrocła
wiu jeszcze 19 XII 1955 r. Była ona zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet 
Wrocławski, Zakład Historii Śląska, Instytut Historii PAN, Wrocławskie Towa
rzystwo Miłośników Historii oraz Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskie
go. W obradach jej wzięło udział 220 osób, zarówno pracowników naukowych ze 
Śląska i innych ziem polskich, jak i działaczy oświatowych, zwłaszcza nauczy
cielstwa, i społecznych z województw: wrocławskiego, opolskiego, katowic
kiego i zielonogórskiego.

Celem sesji było zarówno przeniesienie w teren dorobku sesji warszawskiej 
poświęconej rewolucji 1905 r., jak i poszerzenie tego dorobku problematyką re
gionalną. Aczkolwiek od czasu sesji upłynęło' już dość dużo czasu1, szereg aspek
tów metodologicznych, jakie wniosła, nabiera coraz większego znaczenia, a część 
dorobku faktograficznego pozostaje dotąd nie opublikowana. Sesję otworzył refe
rat doc. H. Zielińskiego Znaczenie i wyniki sesji warszawskiej poświęconej rewo
lucji 1905 r. na Śląsku. Referent podkreślił, że dzięki zbiorowym wysiłkom zarów
no autorów referatów, jak i dyskutantów na sesji warszawskiej udało się w znacz
nej mierze zrealizować dwa zasadnicze postulaty stawiane badaczom historykom 
najnowszych dziejów Polski: po pierwsze — niezamykania się w ciasnym kręgu 
problematyki robotniczej i wewnątrzpartyjnej, ukazywania historii polskiego ru
chu robotniczego na tle dziejów całego narodu, wszystkich jego klas i warstw, 
po drugie — ukazywania w szerszym niż dotąd zakresie dziejów narodu polskiego, 
polskiej klasy robotniczej na innych ziemiach polskich, a nie jak dotąd głównie 
w zaborze rosyjskim.

W toku prac badawczych prowadzonych nad problematyką rewolucji 1905— 
1907 r., a także podczas obrad sesji wystąpiła silnie dążność do zerwania z wulga- 
ryzacją i upraszczaniem skomplikowanych zagadnień historycznych, co w efekcie 
przyniosło bardzo pozytywne wyniki. Dzięki tym staraniom udało się uściślić na
sze dotychczasowe oceny odnośnie do wielu ugrupowań politycznych (np. PPS za
boru rosyjskiego, PPSD Galicji) i niektórych postaci działających w tym okresie. 
Znaczenie sesji warszawskiej — powiedział doc. Zieliński — polega więc nie tylko 
na jej erudycyjnym dorobku, lecz także na przezwyciężeniu schematyzmu, wulga
ryzmu, asekuranckiego lęku i innych złych nawyków, które hamowały dotąd 
rozwój naszej nauki historycznej.

Referat główny pt. Wpływ rewolucji lat 1905—1907 na ziemie Śląska wygłosi
ła mgr B. Szererowa. Autorka na wstępie nakreśliła obraz sytuacji ekonomicznej 
i społecznej Śląska z początkiem XX w., wskazując na ciężkie położenie material
ne proletariatu i małorolnego chłopstwa spowodowane wzmagającym się wyzys
kiem ze strony kapitalistów i militarystyczną polityką państwa. Pogarszaniu się

1 Sprawozdanie drukujemy z opóźnieniem z przyczyn niezależnych od Redakcji.



sytuacji szerokich mas towarzyszyło wzmożenie i zaostrzenie się w tym okresie 
walki klasowej. Autorka poświęciła dalej wiele miejsca omówieniu sposobów wal
ki prowadzonej przez proletariat Śląska w obronie swych klasowych interesów, 
ukazując, że metody tej walki, a także i metody przeciwdziałania ze strony kapi
talistów były odmienne na Górnym i na Dolnym Śląsku. Odmienność tych metod 
wypływała z różnego dla obu części Śląska stopnia zorganizowania proletariatu 
oraz z odmiennego układu sił społecznych i politycznych. Znaczny odsetek prole
tariatu Dolnego Śląska, a przede wszystkim proletariatu samego Wrocławia, był 
zorganizowany w tym okresie w klasowych związkach zawodowych. Zarówno kie
rownictwo SD Śląska, jak i przywódcy klasowych organizacji związkowych ule
gali wpływom szerzącego się w Niemczech rewizjonizmu i nie byli zdolni pokiero
wać walką klasową proletariatu. Na Górnym Śląsku brak było także rewolucyjnej 
partii robotniczej zdolnej konsekwentnie bronić interesów mas pracujących. 
Istniejąca tu polska organizacja socjalistyczna, PPS zaboru pruskiego, zarażona 
była wpływami nacjonalizmu, od których zresztą nie była wolna i niemiecka 
SD Śląska.

Przechodząc do omówienia szczegółowych wypadków z lat 1905—1907 na Śląsku 
referentka zatrzymała się nieco nad omówieniem rozwoju ruchu robotniczego 
w tym okresie na terenie Niemiec. Pod wpływem wypadków zachodzących w Ro
sji i Królestwie Polskim radykalizują się żądania proletariatu niemieckiego. Wyra
zem tego były masowe strajki we wszystkich niemal ośrodkach przemysłowych, 
demonstracje uliczne, wzrost antymilitarystycznych nastrojów. Pod naciskiem dołów 
partyjnych w kierownictwie SPD zyskuje przewagę lewe jej skrzydło. Wzmagają
cemu się ruchowi robotniczemu towarzyszyło zaostrzenie się kontrofensywnej walki 
kapitalistów i rządu.

Na Śląsku aktywizacja proletariatu przejawiła się przede wszystkim w maso
wych strajkach, które objęły głównie robotników zatrudnionych w górnictwie 
i v/ przemyśle metalurgicznym. Największa ilość' strajków i strajkujących robotni
ków przypada na przemysłowy rejon Górnego Śląska, Zagłębie Wałbrzyskie i Wro
cław, który posiadał szeroko rozwinięty przemysł metalowy. Strajkowali też robotni
cy zatrudnieni w innych gałęziach przemysłu, w tym wielu tkaczy z rejonu Dzier
żoniowa. Żądania strajkujących dotyczyły głównie poprawy sytuacji materialnej, 
do tego dołączały się jednak często żądania natury politycznej. Robotnicy organizo
wali też wiece, na których omawiano przebieg walk w Rosji i Królestwie Polskim 
i uchwalono rezolucje wyrażające solidarność z walczącym proletariatem rosyjskim 
i polskim.

Wskutek oportunistycznej postawy przywódców SD Śląska i PPS walki straj
kowe na Śląsku nie przerodziły się w powszechny strajk polityczny, jak to się 
działo na sąsiednich ziemiach Królestwa.

Druga część referatu mgr Szerer poświęcona była omówieniu problematyki na
rodowowyzwoleńczej Górnego Śląska w latach 1905—1907. Autorka stwierdziła, że 
wydarzenia rewolucyjne w Rosji i Królestwie Polskim spotęgowały dążności naro
dowowyzwoleńcze ludności Górnego Śląska, co wyraziło się w solidarnościowych 
manifestacjach proletariatu górno-śląskiego z masami walczącymi w Królestwie, 
w licznym udziale robotników Górnego Śląska w wiecach protestacyjnych prze
ciwko akcji germanizacyjnej, w walce przeciwko anty robotniczemu i antypolskie
mu projektowi ustawy o zgromadzeniach i stowarzyszeniach, w bojkotowaniu nie
mieckich stowarzyszeń hakatystycznych itp. Wskutek niewłaściwego stosunku obu 
partii socjalistycznych działających na terenie Górnego Śląska — PPS zaboru pru
skiego i niemieckiej SD — te narodowowyzwoleńcze dążności polskiego ludu ślą



skiego przechwytywane były przez ugrupowania polskiej burżuazji, która wyko
rzystywała je dla swych célów.

Referat szeroko i wyczerpująco omówił problematykę walk proletariatu śląskie
go w latach 1905—1907. Drobnym mankamentem, na który zwrócił uwagę jeden 
z dyskutantów, było niedostateczne naświetlenie polityki rządu wobec wzmagającego 
się w tym okresie ruchu robotniczego w Niemczech.

W dyskusji, jaka wywiązała się po referacie, uwaga większości mówców kon
centrowała się wokół przebiegu walk strajkowych, demonstracji i rozruchów, jakie 
miały miejsce na Śląsku w burzliwych latach 1905—1907. Obszerne wypowiedzi 
dyskutantów wzmocniły tezy referatu mgr Szefer wskazujące na przemożny wpływ 
rewolucji w Rosji i Królestwie Polskim na postawę proletariatu śląskiego.

Przebieg walk strajkowych w latach 1905—1907 na terenie Wrocławia szeroko 
omówił doc. A. Galos. Podkreślił on, iż największy udział w strajkach, demonstra
cjach i rozruchach brali robotnicy z fabryk metalurgicznych.

O walkach strajkowych w okręgu tkackim Dzierżoniowa mówił mgr T. Bieda. 
Wskazał on, iż położenie tkaczy zatrudnionych w fabrykach tekstylnych Dzierżo
niowa, Bielawy i Pieszyc było wyjątkowo ciężkie. Zarobki ich w porównaniu z za
robkami robotników tej samej gałęzi przemysłu na Zachodzie Niemiec były niższe 
niemal o Vs i nie wystarczały na pokrycie minimum egzystencji. Pogarszająca się 
z dnia na dzień sytuacja materialna tkaczy wywoływała wzburzenie nastrojów. 
Wybuch rewolucji w Rosji, aktywizujący proletariat śląski do walki z przemocą 
kapitału, spotkał się z żywym odzewem wśród tkaczy Podgórza. Już w pierwszych 
dniach lutego 1905 r. w Dzierżoniowie odbyło się szereg zebrań, na których robotni
cy występowali z żądaniami poprawy warunków bytu. Na zebraniach tych oma
wiano także przebieg walk w Królestwie i w Rosji, krytykowano militarystyczną 
politykę rządu niemieckiego i występowano z żądaniami rozszerzenia praw wybor
czych. W ciągu roku 1905—1906 przeszła tu fala strajków, która objęła wszystkie 
niemal fabryki tkackie. Kierownictwo ruchu robotniczego spoczywało w rękach 
oportunistycznych działaczy socjaldemokratycznych, którzy nie chcieli dopuścić, by 
walki te objęły większy zasięg.

Nieco informacji dotyczących strajków górników w rejonie Wałbrzycha dorzu
ciła A. Staszków. Mgr A. Ziółkowski przedstawił bliżej oportunistyczną postawę 
kierownictwa PPS na Śląsku w okresie rewolucji 1905—1907 r. Podkreślił on, że 
doły partyjne i niektórzy z przywódców opowiadali się wbrew większości kierow
nictwa za podjęciem powszechnego strajku na Śląsku, za ścisłym współdziałaniem 
z SPD.

Wpływy rewolucji 1905 r. daje się zauważyć nie tylko na Śląsku pruskim, ale 
i na Śląsku wchodzącym w skład monarchii austriackiej. Problem ten, pominięty 
w referacie, omówiony został szeroko w wypowiedzi mgr Pilicha. W przeciwień
stwie do Górnego i Dolnego' Śląska, gdzie nasilenie strajków i demonstracyjnych 
wystąpień przypada na początek 1905 r., na Śląsku austriackim masowe wystąpie
nia robotników mają miejsce w latach 1906—1907. Najwięcej strajków było w rejo
nie Bielsko-Biała, gdzie skupia się przemysł tkacki. W latach 1906—1907 odbyły się 
tu 24 strajki, w których wzięło udział 6726 robotników (w r. 1905 1 strajk — 875 
robotników). Wśród strajkujących było wiele kobiet. Żądania ich dotyczyły skró
cenia dnia pracy do 10 godzin i podwyżki płac oraz poprawy warunków sanitarnych 
w miejscach pracy. Na licznych wiecach i'zebraniach domagano się także wpro
wadzenia powszechnego prawa wyborczego, robotnicy polscy występowali z żąda
niami zwiększenia swobód narodowych. Te żądania spotkały się z poparciem so
cjaldemokratycznej partii Austrii. Wobec rolidarystycznej postawy polskich i nie



mieckich robotników kapitaliści postanowili zastosować represje. W r. 1906 roz
ciągnęli oni lokaut na 10 000 robotników, a w rok potem na 15 000. Miejscowe wła
dze współdziałały z kapitalistami ściągając do miasta znaczne oddziały żandarmerii. 
Prezydent Opawy wydał w styczniu 1906 r. — tuż przed rocznicą „krwawej niedzie
li“ — zarządzenie zakazujące odbywania zebrań, na których omawiano by wypadki 
rewolucyjne w Rosji. Ręka w rękę z fabrykantami i władzami państwowymi szły 
miejscowe polskie klerykalne i nacjonalistyczne organizacje, które starały się od
ciągnąć robotników Polaków od udziału w strajkach i demonstracjach. Szczególne 
„zasługi“ na tym polu mieli działacze spod znaku ks. Stojałowskiego, którzy poprzez 
swe organa prasowe „Wieniec i Pszczółka“ i „Dzwon“ usiłowali rozbić jedność kla
sową polskich i niemieckich robotników.

Wypadki rewolucyjne w Rosji i Królestwie Polskim oddziałały nie tylko na 
proletariat Śląska. Pod wpływem ogólnego wrzenia z szeregiem żądań wystąpili 
także postępowi nauczyciele na Śląsku. Problem ten w oparciu o nie wyzyskane 
dotychczas materiały źródłowe omówił dr J. Reiter. Szkolnictwo na terenie Śląska 
włączone było do całego’ systemu ucisku narodowego i społecznego jako jeden ze 
środków wynaradawiania Polaków i wdrażania ich do posłuszeństwa wobec zabor
ców i klas posiadających. Bezwzględnej polityce germanizatorskiej przeciwstawiali 
się jednak bardziej postępowi spośród nauczycieli śląskich. Walka wyzwoleńcza 
proletariatu Rosji i Królestwa Polskiego znalazła odzew wśród tej właśnie części 
nauczycielstwa. Na łamach „Schlesiche Schulzeitung“ opisywali oni wypadki w Ro
sji, komentując w szczególności represje stosowane przez carat wobec nauczyciel
stwa rosyjskiego. Nauczyciele występowali też z żądaniami dotyczącymi poprawy 
swej sytuacji materialnej i domagali się zmian organizacyjnych w szkolnictwie.

Mgr F. Biały przedstawił rolę organizacji Związku Gómo-śląskich Przemysłow
ców (Oberschlesischer Berg- u. Hüttenmännischer Verein), jaką odegrała ona w zwal
czaniu ruchu robotniczego na Górnym Śląsku w okresie walk rewolucyjnych 1905 r., 
dyr. WAP w Katowicach M. Antonów poinformował zaś zebranych, jakie ma
teriały źródłowe dotyczące wypadków z lat 1905—1907 znajdują się w podległych 
mu placówkach.

W dyskusji zabrał głos również obecny na sesji kierownik Wydziału Historii 
Partii przy KC PZPR prof. dr T. Daniszewski. Zwrócił on uwagę na zagadnienia 
metodologiczne najnowszej historii Polski przestrzegając przed wulgaryzacją i zbyt
nimi uproszczeniami ocen. Nieuwzględnianie złożoności procesów historycznych, 
sprowadzanie wielu zagadnień do wspólnego mianownika nie pozwala nam ukazać 
naszej przeszłości we wszystkich jej aspektach, zuboża naszą przeszłość. Walka ze 
schematyzmem nie powinna doprowadzić nas jednak do zejścia z podstawy meto
dologii marksistowskiej. Doświadczenia wskazują, że tu i tam popełniono pewne 
przegięcie doprowadzając do rewizji najelementarniejszych jej zasad. Tak np. ze 
stwierdzenia, że PPS nie stanowiła jednolitej całości, że lewica piłsudczykowska 
przyjmowała hasła współpracy z proletariatem Rosji, niektórzy wyciągają fałszywe 
wnioski, jakoby chciało się rehabilitować całą PPS. Taki wniosek jest błędny. Nie 
należy bowiem poddawać rewizji słusznej tezy, że prawica PPS była agenturą 
w polskim ruchu robotniczym i że odgrywała rolę szkodliwą. Działalność lewicowe
go skrzydła PPS nie pomniejsza znaczenia i roli SDKPiL. Jest faktem, że SDKPiL 
była czołową siłą, awangardą w polskim ruchu robotniczym. Często mówimy 
o SDKPiL, rozpatrujemy jej błędy, zwalczamy jej odchylenia, a nie widzimy jej 
historycznej roli. Aby zrozumieć rolę SDKPiL, musimy rozpatrywać ją na tle mię
dzynarodowym, a zobaczymy wówczas, że gdy inne partie II Międzynarodówki prze
żarte oportunizmem zbaczały na pozycje centryzmu, SDKPiL stała na jej skrajnie



lewicowym skrzydle. Nie powinniśmy zapominać też, że partia ta wyrażdła naj
głębsze pragnienia szerokich warstwr narodu polskiego.

Drugim uproszczeniem była ocena burżuazji polskiej. Nie uwzględniano zazwy
czaj, że była to burżuazja narodu uciskanego i jej interesy nie pokrywały się z inte
resami państw zaborczych. Burżuazja polska odczuwała także ucisk narodowy, po
lityczny i ekonomiczny. Burżuazja polska w Królestwie nie była przy tym warstwą 
jednolitą. Nie trzeba więc mówić o burżuazji jako całości, ale trzeba widzieć jej 
odłamy, które miały odrębne interesy. Podobnie jak w nauce w ogóle, tak i w ba
daniach nad najnowszą historią Polski należy skończyć ze schematyzmem. Należy 
jednak uważać, by nie zejść przy tym na drogę rewizjonizmu, by nie zboczyć z dro
gi metodologii marksistowskiej.

Kończąc swoją wypowiedź prof. T. Daniszewski wskazał jeszcze na fakt, że od
bycie takiej sesji, jak sesja wrocławska, byłoby nie do pomyślenia przed kilku laty, 
gdy badania nad řuchem robotniczym centralizowały się w Warszawie. Obecnie 
do badań nad tym problemem wciągnięci zostali historycy z całej niemal Polski, 
starsi i młodzi, partyjni i bezpartyjni. Baza materiałowa, udoskonalona metoda ba
dawcza posuwają krok za krokiem naszą wiedzę naprzód. Sesję wrocławską, podob
nie jak inne terenowe sesje poświęcone rewolucji 1905 r., traktujemy wszyscy jako 
pewien bodziec do dalszych badań. Pozwolą nam one ukazać całemu narodowi bo
haterskie tradycje walk na wszystkich ziemiach polskich. Antonina Staszków

STACJA NAUKOWA PTH W KATOWICACH
21 I 1956 r. odbyło się w Katowicach inauguracyjne posiedzenie tamtejszej 

Stacji Naukowej PTH, na którym obok przedstawicieli Wrocławskiego Towarzystwa 
Miłośników Historii zgromadził się górno-śląski aktyw naukowy i kulturalny. Wy
głoszono dwa referaty. W pierwszym, Stan badań nad dziejami Śląska ze szczegól
nym uwzględnieniem górno-śląskiego okręgu przemysłowego, prof. Kazimierz Popio
łek omówił dokładnie dotychczasową historiografię polską Górnego Śląska bez 
okręgu zagłębiowskiego, poświęcając szczególnie dużo miejsca osiągnięciom i bra
kom badań prowadzonych w ciągu kilku ostatnich lat. Zwrócił on również uwagę 
na główne potrzeby w zakresie badań naukowych, zwłaszcza na polu zagadnień 
wiejskich w okresie kapitalizmu i imperializmu, oraz na całokształt problematyki 
historycznej okresu Polski Ludowej. Drugi referat, Pięcioletni plan Stacji Naukowej 
PTH w Stalinogrodzie i jej najbliższa działalność, wygłosiła mgr Izabela Szczepa- 
niakowa nakreślając w nim plany badawcze Stacji Naukowej zarówno na rok naj
bliższy, jak i na lata następne. Prace Stacji obejmą zbieranie materiałów publi
kację prac oraz odczyty naukowe. Po referatach rozwinęła się dyskusja, w której 
poruszono z jednej strony zagadnienia organizacyjne, a z drugiej — kwestie zwią
zane z planami badawczymi Stacji. Jeśli chodzi o te pierwsze, to silnie podkreślono, 
że Stacja Naukowa w Katowicach zajmie się badaniami nad historią nie tylko 
Górnego Śląska, ale także Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska Cieszyńskiego, podkre
ślając równocześnie aspekt i akcent polityczny zacieśnienia więzi badawczej i or
ganizacyjnej między tymi terenami. Domagano się nawet włączenia do prac Stacji 
okręgu częstochowskiego. Poddano także krytyce plan badawczy Stacji, ponieważ 
jest on zbyt obszerny i niejednolity, przestrzegano przed dublowaniem prac pro
wadzonych już w Instytucie Historii, a przede wszystkim w Zakładzie Historii 
Śląska PAN. Postulowano zwrócenie uwagi przede wszystkim na zbieranie mate
riałów i opracowanie bibliografii czasopism. Interesowano się wreszcie sprawą 
współpracy z historykami czeskimi, i niemieckimi. Podsumowania dyskusji dokonał 
przewodniczący zebrania prof. Karol Maleczyński. :yV^..v j  s


