
ków ministerstwa Bismarcka. Szczególnie interesujący materiał zawierają raporty 
posła w Petersburgu Hansa v. Könneritz, posła w Paryżu barona Seebach i posła 
w Berlinie grafa HohenthaL W dokumentach oznaczonych numerami od 68 do 121 
podano pewne skąpe informacje o sprawach polskich w r. 1863, a głównie scha
rakteryzowano krótko politykę poszczególnych państw europejskich w stosunku 
do powstania styczniowego w Polsce. Artykuł zaopatrzono w alfabetyczny skoro
widz osób. Całość wydawnictwa przedstawia się okazale.

W odniesieniu do strony merytorycznej jedynym chyba mankamentem, jaki 
odczuwa się, to brak szerszego aparatu naukowego, zwłaszcza przy niektórych 
artykułach działu II.

Andrzej Dereń

A. G 1 a p a, STROJ MIĘDZYRZECKO-BABIMOJSKI (LUBUSKI) (Atlas polskich 
strojów ludowych. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1956, s. 84 +  2 ma
py +  3 tablice barwne).

L. M a l i c k i ,  STRÓJ GÓRALI ŚLĄSKICH. (Atlas polskich strojów ludowych. 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1956, s. 104 +  mapa +  93 ilustracje +  
4 tablice barwne).

Atlas polskich strojów ludowych jest zbiorem monografii poszczególnych stro
jów regionalnych. Od r. 1949 do chwili obecnej ukazało się 18 takich monografii 
z różnych terenów Polski, opracowanych na podstawie jednolitych założeń meto
dycznych 1 z szerokim uwzględnieniem materiału historycznego.

Strój międzyrzecko-babimojski (lubuski) jest trzecią z kolei monografią stroju 
wielkopolskiego tego samego Autora, w tym wypadku tematyką swą interesującą 
żywo badaczy przeszłości Śląska. Monografią tą objęta jest ziemia lubuska na 
zachód od Obry i jeziora Zbąszyńskiego. Jako materiał do opracowania posłużyły 
Autorowi wyniki własnych badań terenowych prowadzonych w latach 1953—1954, 
literatura i zbiory Regionalnego Muzeum w Międzyrzeczu oraz zbiory Muzeum 
Narodowego w Poznaniu. Autor stwierdza, że ziemia lubuska pod względem odzie
ży, będąc terenem przejściowym między Śląskiem, Pomorzem, Wielkopolską a Łu- 
życami i Brandenburgią, posiada równocześnie własne odrębne cechy. Godne uwa
gi jest stwierdzenie Autora, że na ziemi lubuskiej nie spotkano w stroju ludo
wym elementów' kultury niemieckiej. '

Strój górali śląskich jest trzecim z kolei zeszytem śląskim1 2. Autor opracowa
nie swoje oparł przede wszystkim na wynikach badań terenowych prowadzo
nych przez niego w latach 1933—1939 oraz w latach 1946—1955, wyzyskując 
równocześnie opisy zawarte w różnych publikacjach i materiał ikonograficzny 
z XIX w., jak rów nież. zbiory muzeów w Cieszynie, Bytomiu, Krakowie, Łodzi 
i w Warszawie.

Bolesław Garyga

PRZEWODNIK PO ZABYTKACH WROCŁAWIA, opracował G. Król, PTTK, 
Okręgowa Komisja Opieki nad Zabytkami we Wrocławiu, Wrocław 1956, s. 253 +  
plan Wrocławia.

1 Por. J. G a j e k ,  Metodyka monograficznego opracowywania strojów ludo
wych (Lud, t. XII, s. 797—805).

2 Poprzednio ukazały się zeszyty śląskie Atlasu polskich strojów ludowych: 
T. S e w e r y n ,  Strój dolnośląski (Podgórze), 1950; S. B r o n i c z ,  Strój pszczyński, 
1954.


