
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


