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RECENZJE

L. H r a b o v a ,  K OTÁZCE VZNIKU A VÝVOJE STATU U POLABSKÝCH 
SLOVANU. (Československy Časopis Historicky, R. III, 1955, 4. Materiały,
s. 642—668).

Ciekawą próbę wyjaśnienia genezy powstania i upadku państw Słowian Połabskich, 
zgodnie z nowymi założeniami teoretycznymi, opiera Autorka na bogatej literaturze 
i skrupulatnym zestawieniu materiału źródłowego, z pewnym jednakże zastrzeżeniem — 
zupełnie pomija ona istniejący przecież dla tego obszaru i dobrze opracowany ma
teriał archeologiczny.

Stanowisko takie automatycznie stawia Autorkę w rzędzie przeciwników tez gło
szonych przez dawną literaturę burżuazyjną, która przyczyn upadku państw słowiań
skich doszukiwała się w psychice Słowian — w ich mocno akcentowanej niezgodności 
i skłonności do waśni. Przy szczegółowym omawianiu literatury przedmiotu Autorka 
pominęła niestety pracę O. B a l z e r a  O kształtach państw pierwotnej Słowiańszczyz
ny zachodniej (Pisma pośmiertne, t. III, Lwów 1937). L. Hrabova szuka przyczyn po
wstania i upadku państwowości plemion połabskich w ich ustroju społeczno-gospodar
czym. Wskazuje ona na wysoki w ramach stosunków X—XII w. poziom ekonomiczny 
plemion połabskich, czego dowodem może być powszechne panowanie rolnictwa; wysoki 
poziom zachodnio-słowiańskiego rzemiosła, prawdopodobne zastosowanie na dość sze
roką skalę wymiany pieniężnej i duże znaczenie miast jako centrów gospodarczych 
i politycznych. Ten wysoki poziom ekonomiczny pociągał za sobą proces rozwarstwie
nia społecznego: jedne warstwy ludności zostały zepchnięte do rzędu ludności zależ
nej, inne zaś zdobyły przewagę gospodarczą a tym samym i społeczno-polityczną. Do 
pierwszych Autorka zalicza niewolników i smerdów zawisłych, przy czym tym pierw
szym nie przypisuje większego znaczenia w gospodarce plemion połabskich. Niewolnicy 
bowiem, rekrutujący się spośród jeńców wojennych, stanowili przede wszystkim po
szukiwany na rynkach arabskich towar, służący na pokrycie wschodniego importu. 
Główną rolę zdaniem Autorki odgrywali w gospodarce feudalnej smerdowie. L. Hra
bova podkreśla, że smerdowie zawiśli istnieli tu jeszcze przed kolonizacją na prawie 
niemieckim. Na przeciwnym biegunie różnicującego się społeczeństwa mamy możnych 
właścicieli ziemi — primores, prestantiores, optimates. W państwach zachodnio-sło- 
wiańskich odgrywają oni decydującą rolę polityczną, składając niejednokrotnie na 
wiecach, gdzie zdołali bardzo ograniczyć wpływ prostego ludu {vulgus), panujących 
książąt z tronu.

Powstałe w tych warunkach organizmy państwowe przybierały różne konkretne 
formy. I tak Związek Obodrycki, powstały w IX—X w. drogą podboju przez Obo- 
drytów plemion sąsiednich (np. walka z Glinianami i Smolińcami w latach 808—812), 
cechowała silna władza książęca. Przejawiał on nawet w pewnych okresach tendencję



do podporządkowania sobie innych organizmów politycznych. Odmienny typ państwo
wości reprezentuje Związek Wielecki (lutycki). Państwo Związku Wieleckiego po
wstaje w X w. jako federacja 4 plemion zgrupowanych wokół najsilniejszego — Reda- 
rów — i słynnej świątyni (Retry) w Radogoszczy. Wszechwładzę w Związku Wie
leckim sprawował wiec; wybierano na nim nawet kapłanów. Państwo Wieleckie upadło 
jednakże już w XI w. wskutek dążenia Redarów do całkowitego podporządkowania 
sobie innych plemion uczestników Związku, co spotkało się z ich oporem, a powstałe 
w konsekwencji tego walki wewnętrzne rozsadziły Związek.

Upadek obydwu najsilniejszych państw zachodnio-słowiańskich (państwo Obodry- 
tów upadło ostatecznie w XII w.). L. Hrabova tłumaczy okolicznością, że znalazły się 
one w obliczu wzmożonego náporu niemieckiego w chwili, gdy zgodnie z ogólną pra
widłowością rozwoju wczesnofeudalnych państw słowiańskich weszły w stadium roz
drobnienia feudalnego, które mocno pomniejszało tak potrzebne do nierównej walki 
z obcym najazdem siły Słowian Połabskich.

Lech Tyszkiewicz

E. C á ň o v á ,  HOSPODÁŘSKÝ STAV PANSTVÍ RÝZMBURK V XVI A NA 
POČÁTKU XVII STOLETÍ. (Sborník Archivních Praei, R. V, z. 2, Praga 1955. 
s. 205—226).

Historycy czescy poświęcają w ostatnich czasach coraz więcej uwagi stosunkom 
gospodarczo-społecznym w dobrach wielkiej własności w XVI i XVII w. świadczy
0 tym m. in. monograficzny artykuł E. Čáňovej, wydrukowany w stosunkowo niedługim 
czasie po ukazaniu się bardziej syntetycznych rozpraw A. Miki i F. Matejka1. Autorka 
usiłuje w miarę możności najdokładniej i najbardziej wszechstronnie, tak jak ha to 
pozwalają źródła, którymi dysponowała, przedstawić stosunki w niezbyt wielkim, li
czącym zaledwie dwa miasteczka i dziesięć wsi, państwie Rýzmburk, położonym w pod
górskim rejonie północnych Czech w pobliżu Náchodu. Dane zaczerpnięte głównie 
z urbarzy i aktów sprzedaży pozwoliły jej przeprowadzić gruntowniejszą- analizę gos
podarstwa państwa rýzmburskiego (1580—1636).

W okresie tym istniały w kluczu rýzmburskim dwa folwarki: w Rýzmburku i w Ra- 
tiborzycach. W skład folwarku ratiborzyckiego wchodziły grunty dwu zakupionych 
w XVI w. wsi kmiecych. Oba folwarki posiadały stosunkowo dużo krów i owiec, nie
wiele świń oraz poważną ilość koni pociągowych (Rýzmburk 10 — 18, Ratiborzyce 
30 — 50). Poza rolnictwem i hodowlą gospodarka pańska czerpała dochody z czterna
stu niezbyt wielkich stawów rybnych i lasów, z których spławiano drzewo na sprze
daż. Z urządzeń przemysłowych należy wymienić pozostający w zarządzie pańskim 
browar o stosunkowo niedużej produkcji, przeznaczonej zapewne na wewnętrzne po
trzeby państwa, trzy młyny dzierżawione przez poddanych, tartak, olejarnię, cegielnię
1 wapiennik. Wapno i cegły wypalano nie na sprzedaż, a jedynie na potrzeby własne. 
Wedle Autorki główną produkcją towarową państwa było zboże. Analizując wysiew 
poszczególnych roślin, który przedstawiał się na obu folwarkach w ten sposób, że 
14% stanowiła pszenica, 30% żyto, 44% owies, a 12% inne uprawy, Autorka mówi 
o „orientowaniu produkcji na owies“ , co wydaje się przesadą. Poważny procent owsa 
w wysiewach, odpowiadający mniej więcej łącznemu wysiewowi żyta i pszenicy, był 
wówczas bardzo częsty i wiązał się z systemem trójpolowym oraz koniecznością utrzy
mania licznego inwentarza. O rynkach zbytu zboża na podstawie znanych Jej materia
łów Autorka nic nie może powiedzieć.

1 A. Mi ka ,  Feudalni velkostatek v jižních Čechách (XIV—XVII stol.) (Histo
ricky Sborník, Praga 1953, s. 122—213); F. M a t e j e k ,  Gostomski a soudobé hos
podářské instrukce v českých zemích (Slovanské Historické Studie, I, Praga 1955).



Ze względu na brak danych o uposażeniu ludności w ziemię zróżnicowanie mająt
kowe ludności Autorka badała w ten sposób, iż opierając się na rodzajach pańszczyzny 
(sprzężajnej czy pieszej) obliczała stosunek ilościowy poddanych ze sprzężajem do bez- 
sprzężajnych. Ewolucja tego stosunku jest nader wymowna. W r. 1595 było 57 go
spodarstw sprzężajnych i 37 bez sprzężaju, a w r. 1636 — 25 gospodarstw sprzężaj- 
nych i 65 bez sprzężaju. Wiązało się to z opisywanym przez Autorkę ogólnym zuboże
niem chłopów, co jaskrawo przejawiło się m. in. w konieczności zlikwidowania dwóch 
jatek mięsnych, o których w r. 1600 pisano, że nie ma nadziei na ich ponowne otwarcie 
ze względu na wielkie ubóstwo ludzi w okolicy. Autorka twierdzi jednak, że obok ubo
żenia większej części kmieci inna ich część wzbogacała się, przytaczając jako dowód 
fakt, iż mimo zmniejszenia się ilości poddanych sprzężajnych robocizny sprzężajne 
wymagane od poszczególnych wsi nie uległy zmianie, że zatem mniejszą ilość gospo
darstw sprzężajnych stać było na odrobienie proporcjonalnie zwiększonej pańszczyzny. 
Bogacenie się części chłopów w okresie feudalizmu nie jest zjawiskiem wyjątkowym
1 możliwe, że zdarzało się również w dobrach ryzmburskich, jednak dowód, jakim 
Autorka popiera swe twierdzenia w tym względzie, budzi poważne zastrzeżenia. Po 
pierwsze, trudno jest uważać zwiększenie pańszczyzny przypadającej na gospodar
stwo kmiece za świadectwo wzrostu jego zamożności. Po drugie, rozmiar pańszczyzny 
sprzężajnej był w państwie ryzmburskim tak nieznaczny (o czym niżej), że jej pewne 
zwiększenie nie nadwyrężało wcale możliwości rozwoju sprzężajnego gospodarstwa 
chłopskiego. Prawdopodobnie pan, chcąc utrzymać dawną zwyczajową ilość robo
cizny sprzężajnej z poszczególnych wsi, zmuszał do niej wszystkich sprzężajnych 
gospodarzy niezależnie od stanu gospodarczego ich majątku. Bliżej nieco zróżnico
wanie społeczne wsi pokazuje Autorka na podstawie danych z r. 1636, które pozwalają 
Je j przeprowadzić podział osiadłych na kmieci ze sprzężajem, kmieci bez sprzężaju, 
zagrodników i chałupników. Jednak nieporozumieniem jest chyba zdanie E. Čáňovej, 
w którym stwierdza, że za chałupnika uważa osiadłego dzierżącego mały kawałek 
gruntu, a za zagrodnika człowieka całkowicie pozbawionego roli, gdy w rzeczywi
stości było odwrotnie2.

Znaczenie podanych przez Autorkę ciężarów na rzecz zamku w pieniądzach i w na
turze trudno jest osądzić ze względu na. brak wiadomości o rozmiarach gospodarstw. 
Natomiast robocizny wahały się w granicach: orka V2 — 3 V2 dnia, wożenie drzewa
2 — 6 sań, praca przy żniwach 1 — 12 dni, plewienie V2 — 1 V2 dnia, praca przy 
konopiach 1 — 2 dni, kopanie rzepy V2 — 1 V2 dnia. Przeciętna wysokość robocizny 
na jednego osiadłego wynosiła 5,9 dnia i zwiezienie 2,2 sań drzewa w roku. Autorka 
nie znając nawet rozmiarów gospodarstw chłopskich twierdzi, iż jest to ilość dość 
znaczna, z czym jednak trudno się zgodzić. Nie chodzi mi oczywiście o porótwnanie 
z zupełnie innymi, nieporównywalnymi stosunkami polskimi, ale nawet jak na ówczesne 
stosunki czeskie jest to ilość robocizny zdecydowanie nieduża3. Na przestrzeni lat 
1595—1636 suma dni robocizny z całego państwa (poza orką) uległa pewnemu, nie
znacznemu zmniejszeniu, natomiast suma renty pieniężnej i naturalnej nieznacznie 
wzrosła.

Kończąc pracę Autorka stwierdza, że większa część produkcji przedsiębiorstw pań
skich szła na potrzeby wewnętrzne i była konsumowana w ramach państwa. Jedynymi 
towarami wywożonymi było zboże i drzewo. Zmniejszanie się ilości pańszczyzny świadczy 
wedle Autorki o zwiększaniu się stosowania pracy najemnej w folwarkach i wzroście

2 E. Čanova, op. cit., s. 218.
3 Wedle M a t e j k a ,  op. cit., s. 68, robocizny w dobrach wielkiej własności w Cze

chach wahały się przeciętnie w granicach 10—40 dni w roku, a w wyjątkowych wy
padkach dochodziły nawet do 100 dni rocznie.



dyferencjacji socjalnej wsi. W produkcji towarowej i ewentualnym wzroście stosowania 
siły najemnej widzi Autorka pierwsze przejawy naruszania stosunków feudalnych, co 
jednak odbywało się niezmiernie powoli.

Artykuł E. Čáňovej mimo drobnych usterek jest cennym przyczynkiem do pozna
nia stosunków na wsi czeskiej w okresie późniejszego feudalizmu. Opublikowanie jak  
największej ilości tego rodzaju prac analitycznych umożliwi gruntowną syntezę hi
storyczną wsi czeskiej w tym czasie.

Roman Heck

V. D e c k e r ,  Z DĚJIN PAPERNICKÉHO ŘEMESLA NA SLOVENSKU (Hi
storické Studie, I, 1955, s. 250—269).

Na wstępie Autor daje kilka ogólnych uwag dotyczących wyrobu papieru w Sło
wacji. Rozwój papiernictwa w Słowacji nie różnił się od jego rozwoju w innych kra
jach europejskich. Filigrany słowackie przedstawiają znaki miast lub rodzin, jednak 
najczęściej podwójny krzyż nad trzema górami, nieraz w połączeniu z koroną św. 
Stefana. Z początkiem XVIII w. pojawiają się imiona i inicjały papierników i miast. 
Zwiększa się ilość filigranów, ale pogarsza się jakość zarówno znaków wodnych, jak  
i papieru. Podobnie jak i w innych krajach papiernicy nie posiadali cechu, jednak 
•odbywali zjazdy, gdzie załatwiano szereg spraw, np. kwestie świadczeń socjalnych, 
i rozstrzygano spory. O jakimś ściślejszym związku papierników, który można by okre
ślić jako cech, słychać tylko na Spiszu (charakter cechu temu związkowi przypisuje 
J . Mišianik Dějiny levočského kníhtlačiarstva, Trnava 1945).

W dalszym ciągu swego artykułu Autor omawia znalezioną w archiwum w Po
pradzie księgę z różnymi zapisami ze wspomnianych zjazdów. W księdze tej pisanej 
częściowo w języku niemieckim, a częściowo w słowackim, Autor wyróżnia pięć części. 
Pierwsza — to spis majstrów i czeladników biorących udział w zjazdach obejmujący 
lata 1759—1776. Druga obejmuje przepisy dotyczące uczniów, czeladników i majstrów, 
nie różniące się od przepisów obowiązujących w innych rzemiosłach. Przyjmowanie 
uczniów odbywało się więc na podstawie tzw. listów dobrego urodzenia. Młody chłopak 
pozostawał uczniem przez 4 lata, potem przechodził na stopień czeladnika, przy czym 
z okazji wyzwolin musiał urządzić kosztowną ucztę. Nieraz przyprawiało go to o nie 
kończące się długi, toteż wszędzie występowano przeciw temu zwyczajowi. Czeladnicy 
podobnie jak i w innych rzemiosłach odbywali wędrówki. W XVI w. wydano zakaz 
pracy u fuszerów, były również wypadki, że autorów ulepszeń technicznych zaliczano 
do fuszerów. Autor wspomina znaną walkę między zwolennikami ręcznego a mecha- 

micznego gładzenia papieru. Specjalne zarządzenia miały na celu ochronę majstrów przed 
i konkurencją. Zakazywano więc m. in. sprzedawać papier poniżej ustalonej ceny.
! Zakazy te nie miały jednak praktycznego znaczenia, gdyż na ogół na rynku brakło 
] papieru i nie było trudności ze zbytem.

W trzeciej części księgi są wyliczone wydatki związane ze zjazdami papierników 
ina Spiszu. Z zapisek tych wynika, że w latach 1759—1776 papiernicy zebrali się 16 
irazy, zawsze w zachodniej Słowacji. We wszystkich rachunkach widnieje kwota pro 
(directora a notara. Byli to funkcjonariusze papierników wybierani na zjeździe na prze
c iąg  jednego roku. Niestety, z lat 1759—1776 nie ma żadnych zapisek dotyczących tego, 
to czym była mowa na zjazdach, prawdopodobnie było to notowane w osobnej księdze.

Czwarta część księgi zawiera zapisy ze zjazdów w latach 1802 — 1811. Zjazdów 
(odbyło się w tym czasie pięć. Księga podaje datę i miejsce zjazdów, wydatki związane 
2Z nimi oraz w skrócie treść obrad.



Piąta część zawiera w skrócie zapisy z lat 1828—1893 mówiące tylko o popradz
kiej papierni. W tym czasie zjazdy papierników już się nie odbywały. Zapiski z tych 
lat wskazują również na zanikanie i rozluźnienie się dotychczasowych form organiza
cyjnych papierników.

W sumie należy stwierdzić, że artykuł Deckera posiada bardzo dużą wartość, 
właśnie ze względu na omówienie nie znanej w Polsce księgi. Rzuca ona światło na 
stosunki społeczne i organizacyjne papierników, a więc na dziedzinę, która we wszyst
kich krajach jest mało znana. Materiały te mogłyby posłużyć do rozwiązania per analo
giam niektórych niejasnych problemów w dziejach papiernictwa w Polsce, a zwłaszcza 
na Śląsku.

Kazimiera Maleczyńska

PISMA PIOTRA PAMPUCHA. WYBÓR. „Śląsk“ , Stalinogród 1955, s. 232.
Wybór pism Piotra Pampucha redagowany przez Zdzisława Obrzuda jest reedycją 

czterech prac tego autora: 150 lat niewoli pruskiej, czyli męczeństwa polskiego ludu 
śląskiego pod rządami pruskimi (Mikołów 1920); Fossores ex Polonia (Zaranie 
Śląskie, Cieszyn 1934/35); Uśamowolnienie i uwłaszczenie polskich chłopów górno
śląskich 1807—1865 (Rocznik I Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Katowice 1929); Re
forma rolna w górno-śląskiej części województwa śląskiego (Strażnica Zachodnia, 
Poznań 1927). Prace zawarte w tomie Wyboru zaopatrzono obszernym wstępem oraz 
przypisami.

Wstęp pióra Stanisława Ziemby wyjaśnia motywy reedycji: „Bodaj że tylko jeden 
Julian Marchlewski potrafił przed Pampuchem z taką ostrością przedstawić sytuację 
ekonomiczno-społeczną i narodową ludu śląskiego, umęczonego długą niewolą... Co 
prawda nie podszedł Pampuch do tego zagadnienia z właściwą metodą naukową, nie 
dysponował takim zasobem wiedzy z dziedziny nauk społecznych i ekonomicznych, 
jak Marchlewski; nie zawsze ze zgromadzonych dowodów krzywdy i tyranii potra
fił wyciągnąć słuszne wnioski czy ujawnić winnych, ale mimo wszystko zasłużył pi
smami na przypomnienie“ . Porównanie P. Pampucha z J . Marchlewskim jest trochę 
przesadne. Wydaje się nawet, że między działalnością Pampucha a Marchlewskiego 
zachodziły pewne istotne różnice. Lecz nie uprzedzajmy na razie faktów. Autor wstępu, 
S. Ziemba, zapewnia zresztą, że opiera się nie tylko na relacjach brata, Antoniego Pam
pucha, ale uzupełnił je z materiałów piśmiennych, czasopism, dzienników oraz z ory
ginalnych dokumentów pozostałych po zmarłym (1946 r.).

Poniższe drobne uwagi merytoryczne dotyczące zarówno wstępu, jak i poszczegól
nych prac nie umniejszają bynajmniej bardzo pozytywnej oceny wydania. Nie ulega 
wątpliwości, że P. Pampuch, pochodzący z Siołkowic na Opolszczyźnie, był wielkim 
działaczem, patriotą walczącym o polski Śląsk. Takim pamięta go po dziś dzień ludność 
Śląska Opolskiego. P. Pampuch wyrósł wśród chłopów i robotników śląskich, a sam 
będąc robotnikiem dobrze rozumiał krzywdy ludu cierpiącego pod jarzmem pruskim. 
Wszystkie bez wyjątku prace Pampucha przesiąknięte są głębokim patriotyzmem, umi
łowaniem Polski i zrozumieniem krzywd swych rodaków.

W wiele obiecującym wstępie Ziemba wskazał, że młody Pampuch już w gimna
zjum paczkowskim zetknął się z postępowym prądem socjaldemokratycznym. W gronie 
kolegów czytywał socjaldemokratyczny „Volkswacht“ . Interesowały ich strajki robot
ników przemysłowych i folwarcznych, dyskutowali nad problemami politycznymi“ 
(s. 14). Czy potężne strajki górno-śląskie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz 
fala rewolucyjna lat 1905—1907 znalazły w pracach Pampucha chociaż powierzchowne 
odzwierciedlenie? Dalej twierdzi Autor wstępd; że Pampuch obrał sobie jako kierunek 
studiów prawo, gdyż „prawo bardziej niż jakakolwiek inna dziedzina — rozumował —



pozwala na zapoznanie się z zagadnieniami społecznymi i zasadami socjalizmu“. Wy
daje się, że ostatni człon cytowanego zdania (zasady socjalizmu) jest raczej wynikiem 
nieprzemyślanego rozumowania Autora wstępu. Który to bowiem z wydziałów praw
nych w państwie pruskim na początku XX w. zapoznał swych słuchaczy z „zasadami 
socjalizmu“ ? Po uważnym przeczytaniu całego wstępu można stwierdzić, że S. Ziemba 
przypisuje P. Pampuchowi cechy, które nie znalazły najmniejszego odbicia we włas
nych pracach Pampucha. O strajkach, o socjalizmie i ruchu robotniczym Pampuch 
ku największemu zdumieniu w ogóle nie pisze. Jedynie na s. 90 (w pracy 150 lat nie
woli pruskiej) Pampuch wspomina, że na akt prawny z 1903 r. o dodatkach kreso
wych „oburzali się w Niemczech jedynie socjaliści“ . Tę ubożuchną wzmiankę uzupełnia 
dopiero Wydawnictwo „Śląsk“ w przypisie. Autor wstępu zapewnia dalej (s. 20), że 
jednym z ulubionych tematów P. Pampucha na zebraniach górniczych była „kwestia 
narodowa a socjalizm“, w której powoływał się m. in. na stanowisko Marksa i Engelsa 
w sprawie polskiej. Wygłaszał odczyty z historii socjalizmu, agitował za socjaldemo
kratycznymi kandydatami w wyborach do pruskiego Landtagu. Czyż powyższe twier
dzenia S. Ziemby nie staną się wątpliwe, jeśli P. Pampuch sam tak doniosłe zagad
nienia przemilcza w swych pracach? Wydaje się również, że przytoczenie na s. 33 epi
zodu o opuszczeniu przez Pampucha sali sejmowej na znak Solidarności z komunista
mi lub gromadzenie dzieł klasyków marksizmu w Bibliotece Sejmu Śląskiego nie jest 
jeszcze przekonywające. P. Pampuch był gorącym patriotą polskim i prace jego są 
tym patriotyzmem przesiąknięte. Pisał o walce ludu górno-śląskiego o wyzwolenie na
rodowe (np. s. 133), jednak zatrzymał się przed wyzwoleniem społecznym. Tu leży 
niekonsekwencja postępowania Pampucha, o czym Autor wstępu niestety nie wspom
niał. Być może, że zachowały się po Pampuchu prace np. na tematy kwestii narodowej 
i socjalizmu, o których S. Ziemba wspomina. Potwierdziłyby wtedy fragmenty wstępu 
sugerujące działalność promarksistowską P. Pampucha. Możliwe nawet, że prace Pam
pucha zawierały w pierwotnej wersji szereg elementów rewolucyjnych, a usunęła je 
dopiero w okresie międzywojennym cenzura. Pewną odpowiedź dostarczyłyby może za
chowane rękopisy. Zadaniem Autora wstępu było bezsprzecznie wyjaśnić nasuwające 
się czytelnikowi wątpliwości.

Zgadzamy się z Autorem wstępu, że „nie zawsze ze zgromadzonych dowodów 
krzywdy“ potrafił wyciągnąć odpowiednie wnioski. Słuszność tego zastrzeżenia po
twierdzimy już po przeczytaniu pierwszej pracy 150 lat niewoli pruskiej, czyli mę
czeństwa polskiego ludu śląskiego pod rządami pruskimi. Pampuch nakreślił tam z pa
tosem cierpienia Polaków górno-śląskich, liczne fale germanizacji, prześladowania ludu 
śląskiego na przestrzeni kilku wieków. Szeroko omówił zwłaszcza „germanizację ze 
wszystkich stron“ , prowadzoną przez rząd, Kościół, organizacje przemysłowców i in. 
w końcu XIX i w początkach XX stulecia. Jakże trafną ocenę polityki rządu pru
skiego w kwestii polskiej tego okresu dał F. Mehring. „Spośród licznych ciemnych stron 
historii pruskiej chyba najciemniejszą z wielu względów jest polityka polska (Polen
politik) państwa pruskiego. Jego polityka agrarna, polityka militarna, polityka szkolna 
ma jeszcze tu lub tam jaśniejszy epizod ... lecz politykę polską wymalowano czarnymi 
literami na czarnym tle“1.

Pampuch dał szereg przykładów tej polityki na wąskim odcinku Śląska. Potwier
dził również słowa przemysłowca Willigera, „że przy zwalczaniu polskości (Grosspo- 
lentums) na Górnym Śląsku rząd królewski ma gorącego i energicznego przyjaciela 
w przemysłowcach“ . Dużo miejsca poświęcił Autor sytuacji na Górnym Śląsku po 
pierwszej wojnie imperialistycznej oraz stłumieniu powstania w 1919 r. Jednakże przed

1 F. M e h r i n g ,  Preussische Polenpolitik (Die Neue Zeit, t. I, 1907, s. 353).



stawione w pracy wypadki mają w dużej mierze charakter sprawozdawczy. Pampuch 
wstrzymuje się od wydania własnej oceny i nie wyciąga wniosków.

Szkoda, że S. Ziemba nie uzupełnił Wyboru rękopisami i nie drukowanymi pra
cami P. Pampucha. Można było wtedy ograniczyć się do przytoczenia bardziej warto
ściowych części pracy Fossores ex Polonia, i zgoła opuścić U samowolni,enie i uwłasz
czenie polskich chłopów gómo-śląskich 1807—1865. W Fossores ex Polonia P. Pampuch 
rzucił po raz pierwszy światło na zagadnienie rekrutacji siły roboczej w przemyśle 
górno-śląskim „w nadziei, że kilka słów o tym przedmiocie zachęci młode siły do do
kładniejszego zbadania tego napływu polskiego“ . Postulat Pampucha został w znacz
nym stopniu zrealizowany przez młodych historyków wrocławskich.

S. Ziemba przestrzega czytelnika, że „prace Pampucha na tematy rolnicze i chłop
skie z punktu widzenia nowoczesnych wymagań naukowych nie mogą zadowolić — mają 
one jednak wiele osiągnięć w zakresie ustalania faktów, a poza tym autor daje w nich 
obraz krzywdy górno-śląskiego chłopa“ . Nie zadowalająca jest zwłaszcza praca Usamo- 
wolnienie i uwłaszczenie polskich chłopów górno-śląskich, której zamieszczenie w Wy
borze było raczej pomyłką. Wypracowanie to, oparte niemal wyłącznie na pracach 
J . Ziekurscha Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte i F. Knappa Bauernbefreiung, 
zawiera szereg błędów merytorycznych i nie wnosi do nauki nic nowego. Praca tym 
bardziej nie zasługuje na reedycję, że część wywodów pozostaje w rażącej sprzecz
ności z wynikami najnowszych badań.

Więcej słusznych „ustaleń faktów“ zawiera Reforma rolna w górno-śląskiej części 
województwa śląskiego. Pampuch wskazuje, że obszarnictwo niemieckie w części Gór
nego Śląska przyznanej Polsce w 1922 r. „jest niebezpieczeństwem narodowym“ i wy
tyka, „że Rzeczpospolita Polska nie zabiera się dotąd do rozwiązania górno-śląskich 
fideikomisów“. Jedną z przeszkód reformy rolnej był zdaniem Pampucha brak polskich 
przepisów prawnych, gdyż obowiązująca na polskim Górnym Śląsku niemiecka ustawa 
osadnicza z 11 VIII 1919 r. pozwoliła niemieckim obszarnikom zatrzymać „jeszcze 
połowę ziemi górno-śląskiej“ . Nadzieje Pampucha, że po wygaśnięciu obowiązującej 
konwencji genewskiej (1937 r.) rząd polski zapewni górno-śląskiej ludności daleko 
więcej ziemi, okazały się płonne. Pampuch trafnie odzwierciedlający krzywdę ludu nie 
zdobył się na właściwą ocenę stosunków feudalnych czy kapitalistycznych. W ocenie 
panujących stosunków społecznych, w wyciągnięciu właściwych wniosków ustępował 
on najwyraźniej J . Marchlewskiemu.

Redaktorzy Wyboru zwracają uwagę na bezsprzeczne niedociągnięcia w pracach 
Pampucha. Strona edytorska Wyboru jest bez zarzutu.

Karol Jońca

F. R y s z k a ,  i S. Z i e m b a ,  DWA DZIESIĘCIOLECIA HUTY „KOŚCIUSZ
KO“, PWN, Warszawa 1955, s. 196.

Huta żelaza „Królewska“ — dzisiejsza huta „Kościuszko“ w Chorzowie — została 
zbudowana przez państwo pruskie w latach 1797—1801 i uruchomiona w r. 1802. Nale
żała ona (i należy nadal) do największych zakładów hutniczych na Górnym Śląsku. 
W r. 1870 nabył ją  od skarbu pruskiego Hugo Henckel von Donnersmarck, który na
stępnie odstąpił ją  założonej przez siebie spółce akcyjnej Vereinigte Königs- und Laura
hütte1 z siedzibą w Berlinie. W r. 1922 wszystkie zakłady przemysłowe tej spółki (któ
rej głównymi akcjonariuszami byli wówczas: bankier wiedeński Bosel i czeski hur
townik węglowy Weinmann) znalazły się na terenie państwa polskiego. Właściciele 
spółki wraz z innymi koncernami górno-śląskimi, ufni w poparcie międzynarodowego 1

1 W recenzowanej pracy stosowana jest niesłusznie nazwa Vereinigte Königs
und Laurahütten,



kapitału, przyjęli od początku metodę sabotowania polskiej gospodarki, uchylając się 
od płacenia podatków i spekulując kapitałem obrotowym. Jednocześnie okazywali jaw
ne lekceważenie dla wydawanych przez polskie władze zarządzeń. Pod naciskiem opinii 
publicznej rząd polski podjął wreszcie decyzję o wywłaszczeniu majątków ziemskich 
Vereinigte Königs- und Laurahütte jako należących do firmy niemieckiej (stosownie 
do uprawnień przyznanych mu przez konwencję genewską). Decyzja ta została jed
nak unieważniona przez Trybunał Międzynarodowy w Hadze, który stanął na stano
wisku, że spółka nie jest niemiecka (mimo że miała siedzibę w Berlinie i kierowała 
się niemieckimi przepisami prawnymi) ze względu na obywatelstwo jej głównych akcjo
nariuszy2.

W latach 1924—1926 doszło wreszcie do ugody między spółką a rządem polskim. 
Za cenę moratorium podatkowego i zwolnienia od podatku majątkowego na przysz
łość Vereinigte Königs- und Laurahütte utworzyła ze swych polskich przedsiębiorstw 
koncern — „córkę“ pod firmą „Górno-Śląskie Zjednoczenie Huty Królewska i Laura 
Sp. Äks.“ z siedzibą w Katowicach, w której skarb polski otrzymał 17,5u/o kapitału 
akcyjnego. Posunięcie to poza bezpośrednim zyskiem w formie ulg podatkowych i za
bezpieczeniem przed nowymi próbami wywłaszczenia umożliwiło ponadto spółce ma
cierzystej wyciąganie znacznych sum od „Zjednoczonych Hut Królewskiej i Laury“ 
w postaci odsetek od fikcyjnych długów w Vereinigte Königs- und Laurahütte. Na
tomiast dla skarbu polskiego przewidywane korzyści z posiadanego udziału zostały 
faktycznie sprowadzone do zera wskutek machinacji zagranicznych właścicieli spółki.

W r. 1927 firma Vereinigte Königs- und Laurahütte przeszła w ręce niemieckiego 
koncernu Flicka. W r. 1929 powstało w Nowym Jorku niemiecko-amerykańskie towa
rzystwo holdingowe Consolidated Silesian Steel Corporation, w którym 70% udziałów 
posiadał Flick, a 30% Harriman. Towarzystwo to posiadało większość akcji „Zjedno
czonych Hut Królewskiej i Laury“ i Vereinigte Königs- und Laurahütte oraz 100% 
akcji drugiego wielkiego górno-śląskiego koncernu — „Katowickiej Spółki Akcyjnej dla 
Górnictwa i Hutnictwa“ . Te trzy firmy, zachowując na zewnątrz odrębną osobowość 
prawną, utworzyły tzw. Wspólnotę Interesów (Interessengemeinschaft) skupiającą 
około 50% całej polskiej produkcji żelaza i około 20% polskiej produkcji węgla ka
miennego.

Systematyczne osłabianie finansowe znajdujących się w Polsce przedsiębiorstw na 
korzyść zagranicznych właścicieli i spekulacje giełdowe3 spowodowały wreszcie go
spodarcze załamanie koncernu w okresie kryzysu. Podyktowane względami polityczny
mi zerwanie umowy handlowej.z ZSRR przez polskie koncerny hutnicze w r. 1931 przy
śpieszyło katastrofę finansową. W r. 1934 dla zapobieżenia całkowitemu bankructwu 
rozciągnięto nad „Katowicką Sp. Akc.“ oraz „Królewską i Laurą“ nadzór sądowy. P q 
jego uchyleniu w r. 1936 skarb państwa przejął obie firmy (które w r. 1937 zostały 
oficjalnie połączone w jeden koncern pod nazwą „Wspólnota Interesów Górniczo- 
Hutniczych Sp. Akc.“ ), zobowiązując się spłacić ich dotychczasowym zagranicznym 
akcjonariuszom ponad 81 milionów złotych. Koszty tej transakcji spadły znowu na 
barki szerokich mas polskich podatników.

Na tle dziejów V er einig te Königs- und Laurahütte i „Wspólnoty Interesów“ Ryszka 
i Ziemba przedstawiają stagnację ekonomiczną huty „Królewskiej“ (przemianowanej 
w r. 1935 na hutę „Piłsudski“ ) w latach międzywojennych, chroniczne niewykorzystanie 
urządzeń produkcyjnych przy jednoczesnym wzroście wyzysku załogi, morderczej ka
pitalistycznej „racjonalizacji“ i masowym stosowaniu „świętówek“ w okresie kryzy

2 Praca recenzowana, s. 31—32.
3 Ibid., s. 39—40.



su. Opisują również walkę strajkową prowadzoną przez robotników huty — walkę, 
w której kierowniczą rolę odegrali członkowie KPP i WZZ.

W okresie okupacji należące do „Wspólnoty Interesów“ huty żelaza zostały prze
jęte przez niemiecki koncern państwowy Berghütte. Huta „Kościuszko“ (przemiano
wana wówczas znowu na Königshütte) weszła w skład spółki Königs- und Bismarck
hütte A. G., będącej „córką“ (Tochtergesellschaft) koncernu Berghütte4. Firma ta 
odgrywała ważną rolę w niemieckiej produkcji zbrojeniowej. W dziejach załogi huty 
okres okupacji to lata wzmożonej germanizacji i prześladowań polskich robotników, 
z których wielu osadzono w obozach koncentracyjnych lub wydalono z pracy, a kilku
dziesięciu zamordowano.

Wyzwolenie Chorzowa nastąpiło 28 I 1945 r. Załoga huty „Kościuszko“ zdołała 
uchronić swój zakład pracy przed zniszczeniem przez cofającego się okupanta i mimo 
olbrzymich trudności w kwietniu 1945 r. wznowiła produkcję. W dziejach huty roz
począł się teraz okres szybkiej rozbudowy (najpoważniejsze inwestycje — to zbudowa
nie nowych wielkich pieców „B“ i „C“ , uruchomionych 12 VIII 1951 r. i 23 I 1953 r.) 
i stałego wzrostu produkcji. Są to zarazem lata zasadniczych zmian w życiu robotników 
huty, którzy po raz pierwszy w dotychczasowych dziejach stali się gospodarzami swego 
zakładu pracy. Z szeregów ich wyszli wybitni racjonalizatorzy i przodownicy pracy 
z Władysławem Truchanem na czele, wielu „kościuszkowców“ uzyskało dyplomy inży
nierów lub techników, stukilkudziesięciu awansowało w łatach 1945—1953 na stano
wiska kierownicze w polskim uspołecznionym przemyśle.

Monograficzne studium Ryszki i Ziemby przedstawia dzieje huty „Kościuszko“ 
w dwóch różnych dziesięcioleciach: w pierwszym dziesięcioleciu rządów Polski burżu- 
azyjno-obszarniczej (1922—1932) i w Polsce Ludowej w okresie 1945—1953. W pracy 
uwzględniony jest również okres wzniesienia fali rewolucyjnej w latach 1918—1922, 
poprzedzający objęcie władzy przez Polskę nad częścią Górnego Śląska, oraz lata 
1933—1945 łączące „dwa dziesięciolecia“ . Autorzy zajmują się przede wszystkim po
łożeniem robotników huty, ich walką przeciw kapitalistycznym wyzyskiwaczom w okre
sie międzywojennym oraz ich ofiarną pracą nad zwiększeniem i usprawnieniem pro
dukcji w latach po wyzwoleniu, wreszcie awansem społecznym szeregu członków załogi 
i stałym wzrostem jej dobrobytu i kultury w Polsce Ludowej. Obie części monografii 
mają charakter pionierski, gdyż badania nad dziejami Polski Ludowej znajdują się 
dopiero w zaczątkach, a historii okresu międzywojennego poświęcono dotąd zaledwie 
kilka poważniejszych prac. Toteż monografia Ryszki i Ziemby oparta jest przede 
wszystkim na materiałach archiwalnych (częściowo znajdujących się jeszcze w skład
nicy akt huty), na wspomnieniach członków załogi, współczesnych artykułach praso
wych oraz na drukowanych sprawozdaniach i statystykach. Zachowane materiały źró
dłowe sprzed r. 1945 mają jednak nader poważne luki, a materiały archiwalne 
powstałe po r. 1945 są jeszcze w dużej części bardzo trudno dostępne dla badaczy. 
Powoduje to fragmentaryczność danych liczbowych dotyczących gospodarki huty i po
łożenia załogi będącą głównym brakiem monografii. Ponadto autorzy poświęcają nie
współmiernie mało miejsca rozwojowi technicznemu huty, a położenie załogi w okresie 
powojennym przedstawione jest niewątpliwie w barwach zbyt różowych (zwłaszcza 
rozdział IX). Tło historyczne rozbudowane jest może za szeroko, tak że niejednokrot
nie przesłania ono nawet dzie'2 samego zakładu (zwłaszcza w części pierwszej). Do 
pomniejszych usterek należy przecenianie roli robotników z Królewskiej Huty w ruchu 
strajkowym w latach 1905—1906 i 1912 — 1913 (s. 17) oraz pewne uproszczenia w za
kończeniu pracy (s. 189, 194). Drobne pomyłki występują również w przypisach, np. 
akta huty „Batory“ znajdują się nie w Powiatowym Archiwum Państwowym w Byto

4 Handbuch für den oberschlesischen Industriebezirk, Bytom 1942, s. 21—28.



miu (s. 7, przyp. 1), lecz w WAP w Katowicach; zbędne wydaje się powoływa
nie na monografię O. Junghahna (i to passim) przy podawaniu ogólnie znanego 
faktu, że huta została założona przez państwo pruskie w r. 1802 i otrzymała nazwę 
„Królewskiej“ (s. 9, przypis 1). Przytoczona na tej samej stronie informacja o pierw
szych wielkich piecach huty znajduje się w pracy Voltza nie na str. 177, lecz na stro
nie 174 (s. 9, przyp. 4 ); podane na stronié 112 wiadomości o koncernie Göringa (fakt 
przejęcia huty „Kościuszko“ przez koncern Göringa nie znajduje zresztą potwierdzenia 
w naszym materiale aktowym) znajdują się w cytowanym wydaniu książki Nordena 
Czego nas uczą dzieje Niemiec na stronie 240, a nie 241 (przyp. 2) itd. Wreszcie ze 
względu na źródłowy charakter Dwóch dziesięcioleci pożądane byłoby uzupełnienie ich 
aneksami obejmującymi zestawienie głównych danych statystycznych (ilustrujących 
drogi rozwojowe huty w omawianych okresach), teksty wyzyskanych wspomnień robot
niczych oraz teksty ważniejszych dokumentów archiwalnych, na które powołują się 
autorzy monografii.

Wyliczone tu usterki nie zmieniają jednak faktu, że Dwa dziesięciolecia kuty „Ko
ściuszko“ stanowią trwały wkład do badań nad dziejami Śląska w obu omawianych 
okresach.

Jerzy Jaros

A. Lo c h ,  G. S zen d z i e l  orz,  KARTKI Z DZIEJÓW HUTY „BATORY“ , 
Wstęp dr J. Kokot, „Śląsk“, Katowice 1956, s. 268.

Wśród prac z zakresu problematyki śląskiej na uwagę zasługują Kartki z dziejów- 
huty „Batory“ głównie z tego względu, że autorami książki są pracownicy opisywanego 
zakładu przemysłowego, którzy mieli możność korzystania z relacji naocznych świadków 
opisywanych wydarzeń, konfrontacji swoich wniosków i spostrzeżeń z uwagami uczest
ników walk z kapitałem niemieckim i polskim. Całość opracowania wykazuje, iż auto
rzy sięgnęli do źródeł często trudno dostępnych dla historyka. Dlatego też — jak 
słusznie zaznaczył w przedmowie dr J . Kokot — Kartki należy uważać za pamiętnik, 
w którym żyje zbiorowa pamięć załogi.

Praca jest podzielona na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej „W kleszczach 
kapitalizmu“, A. Loch przedstawił zarys dziejów huty i ludzi z nią związanych od 
początków istnienia zakładu (1872) do 1945 r. W części drugiej G. Szendzielorz zajął 
się okresem władzy ludowej, przemianami, jakie zaszły w dziesięcioleciu.

Fakt zatytułowania całości Kartkami z góry zakłada dowolność w wyborze za
gadnień, luźne zestawienie problemów. Autor części pierwszej stanął przed trudnym 
zadaniem ujęcia szerokiego wachlarza spraw długiego stosunkowo okresu. W zasadzie 
wywiązał się z tego zadania, uwzględniając najważniejsze, najbardziej typowe spra
wy. Nie znaczy to jednak, że konstrukcja nie budzi zastrzeżeń, dotyczy to w szczegól
ności klasyfikacji materiału według kryterium ważności. W wielu wypadkach za dużo 
miejsca poświęcono sprawom mało istotnym z pominięciem szeregu nadzwyczaj waż
nych momentów. Zbyt wiele uwagi poświęcił autor osobie Kollmanna, pierwszego 
dyrektora huty, w poważnym stopniu przeceniając jego zasługi w kierowaniu zakła
dem. Czytelnik odnosi wrażenie, jakoby Kollmann sam decydował o polityce gospo
darczej i społecznej powierzonej mu placówki nie licząc się z dyrektywami przełożonych 
z A. G. fuer Eisenhuettenbetrieb Bismarckhuette (szczególnie silnie podkreślił to 
autor na stronie 41). W tym wypadku mamy do czynienia z błędną interpretacją tego 
rzecznika kapitału ze strony autora. A. Loch nie uwzględnił bowiem całokształtu 
stosunków przemysłowych Górnego Śląska, wydzielił hutę „Bismarck“ z innych za
kładów tego typu, zasugerowany dostępnym mu materiałem przecenił rolę dyrektora 
huty.



Zbyt pobieżnie uwzględniono sprawy walki załogi z uciskiem społecznym i naro
dowym w okresie panowania niemieckich kapitalistów, chociaż, jak się wydaje, mate
riału do tego tematu nie brak. Z pola widzenia autora zniknął zupełnie bogaty w wy
darzenia okres kształtowania się imperializmu, zwłaszcza lata kierowania hutą przez 
drugiego z kolei dyrektora, Marxa, zagorzałego hakatystę germanizatora (przykłado
wo charakterystyczne wypadki tych lat: żakładanie na terenie Hajduk organizacji 
politycznych w postaci Ostmarkenvereinu, Kriegervereinu, wreszcie założenie w pierw
szych latach XX w. przez dyr. Marxa górno-śląskiego związku robotniczych kół 
śpiewaczych, strajki 1905 i 1913 r.).

Nadzwyczaj skromnie potraktował autor okres I wojny, poświęcając mu dwie 
strony. Na rozmiary tego rozdziału wpłynął niewątpliwie stan źródeł, niekompletny 
zestaw materiałów archiwalnych. Należy żałować, że autor nie korzystał z relacji 
naocznych świadków tych ciężkich lat wojny — starych pracowników huty.

O wiele pełniejszy obraz dziejów zakładu przedstawiono czytelnikowi z okresu 
lat międzywojennych. Wiele miejsca poświęcono konkretnym ludziom — pracownikom 
huty, uczestnikom walki o polskość Śląska w okresie powstań, komunistom i działaczom 
robotniczym.

W drugiej części G. Szendzielorz przedstawił dosyć szczegółowo drogę awansu 
ludzi huty „Batory“ w Polsce Ludowej, obrazując' przemiany, jakie dokonały się 
w zakładzie od chwili przejęcia władzy przez klasę robotniczą.

Konstrukcyjnie część druga nie nasuwa zastrzeżeń, w zasadzie autor dosyć pre
cyzyjnie wyselekcjonował materiał i opracował najważniejsze zagadnienia podpadające 
pod zakres tematu. Należałoby tylko rozszerzyć ostatni rozdział, poświęcony ludziom 
huty „Batory“ .

Nasuwa się jednak szereg uwag rzeczowych. Autorzy w wielu wypadkach upro
ścili zbytnio zagadnienia, co doprowadziło do wypaczenia istoty zjawisk. Charakte
rystyczne jest przedstawienie przez A. Locha sprawy polityki germanizacyjnej kapi
talistów na terenie górno-śląskiego okręgu przemysłowego, w szczególności omawianej 
huty. Bezwzględną walkę z polskością na Górnym Śląsku autor przedstawia jedynie 
na przykładzie zachęcania do udziału w niemieckich kółkach śpiewaczych porcją 
kiełbasy i piwa lub na przykładach jednostek, które wynaradawiały się za cenę 
awansu społecznego (tzw. kraglikorze), i stwierdza,, że dzięki „kraglikörzom“ zakłady 
przemysłowe na Śląsku stały się-fortecami niemczyzny (s. 124).

Przytoczone szczegóły nie stworzyły jednak tego stanu rzeczy. Metody przekupy
wania robotników przez pracodawców, rzecz jasna, były stosowane, ale przecież nie 
to było najważniejsze. Akcja wynaradawiania przebiegała w ogniu bezwzględnej 
walki, z całą ostrością prowadził ją  aparat państwowy, organizacje szowinistyczne, 
poważna część kleru, wreszcie na terenie zakładów przemysłowych — kierownictwo, 
cały nadzór. Autor w tym wypadku poszedł po linii najmniejszego oporu przytaczając 
szereg mniej istotnych faktów.

Innym przykładem powierzchowności jest omówienie polityki narodowościowej 
hitlerowców w okresie okupacji Górnego Śląska z wyolbrzymieniem sprawy posiadania 
aparatów radiowych jako kryterium dla podziału ludności miejscowej na Polaków 
i Niemców (s. 162).

Podobnych przykładów można przytoczyć więcej (na s. 39 przy omawianiu rekru
tacji robotników, w części drugiej na s. 202 o początkach amatorskiego ruchu kultu
ralnego). Charakterystyczne, choć nieraz drugorzędne, szczegóły tkwiące w pamięci 
ludzi, są w tego rodzaju pracy na miejscu i potrzebne, nawet w pracach nie stawia
jących sobie za cel pełnej syntezy winno się w jakiś sposób określić hierarchię przed
stawionych faktów w całości problemu.



Opracowanie zarysów dziejów zakładu w latach Władzy Ludowej jest mało kry
tyczne, szereg spraw ujęto szablonowo, bez głębszej analizy przyczyn i skutków. Do
tyczy to głównie przedstawionych osiągnięć, którymi słusznie szczyci się załoga huty. 
Zbyt wielką rolę w uświadamianiu pracowników huty przypisywano gazetce ściennej, 
„Gazecie Hutniczej“ , zakładowemu radiostudiu, za mało natomiast poświęcono miejsca 
codziennym sprawom ludzi, wielkim i małym troskom zespołu pracowniczego, walce 
z biurokracją, która hamuje inicjatywę mas.

Mimo podniesionych usterek Kartki z dziejów huty „Batory“ posiadają bezsprzeczną 
wartość, spełniają nie tylko rolę informatora dla* kręgu zainteresowanych dziejami 
przodującej huty, ale równocześnie są przyczynkiem źródłowym do dziejów całego 
górno-śląskiego okręgu przemysłowego.

Franciszek Biały


