
Z A P I S K I  S P R A W O Z D A W C Z E

U. B u n z e l ,  HAUPT- UND PFARRKIRCHE ST. MARIA MAGDALENA ZU 
BRESLAU, Verlag „Unser Weg“, Ulm-Donau 1960, s. 39.

Broszurka pozbawiona ze względu na jej charakter i przeznaczenie większej 
wartości przynosi jednak bardzo ciekawą wzmiankę, rzucającą światło na losy bulli 
protekcyjnej Hadriana IV z roku 1155, która, ewakuowana z Wrocławia w roku 1944, 
przepadła bez wieści i uchodziła dotychczas za zaginioną. Bunzel pisze na stro
nicy 5: „Die älteste Urkunde, die die ersten Angaben über den Besitz der Diöcese 
des Bistums Breslau macht, von Papst Adrian IV, stammt vom 23. 4. 1155 und 
wurde in der Ausstellung »Die Zeugnisse des Evangeliums im deutschen Osten« 
beim Kirchentag in München 1959 gezeigt“.

S. A.

A. S u c h e n i - G r a b o w s k a ,  DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA SOKOŁA NA 
ŚLĄSKU W ŚWIETLE DOKUMENTACJI PRASOWEJ (1900—1914) (Przegląd Histo- 
ryczno-Oświatowy, R. III, 1960, nr 1, s. 85—126).

Jest to chyba pierwsza powojenna praca (Autorka nazywa ją tylko „obserwa
cjami roboczymi“) — jeżeli nie liczyć kilku okolicznościowych artykułów praso
wych — na temat dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół“, które odegrało 
dość istotną rolę w ruchu narodowym na Śląsku, zwłaszcza w okresie przed pierwszą 
wojną światową.

Szczególnie interesujące są rozważania Autorki — traktowane przez nią raczej 
jako pewne sugestie i postulaty badawcze na temat składu społecznego „Sokoła“, 
jego kadry przywódczej i koncepcji ideologicznej, stosunku Korfantego i Napieral- 
skiego do organizacji itd. Wydaje się wszakże, że Autorka nie dostrzega nader 
istotnego faktu, że powstanie „Sokoła“ w dużej mierze wiązało się z przenikaniem 
na Górny Śląsk endecji, co wyraziło się m. in. w nader aktywnym udziale przy jego 
organizowaniu członków konspiracyjnego endeckiego ZET-u przy Uniwersytecie 
Wrocławskim.

Ciekawe są także uwagi Autorki na temat tzw. oświaty narodowej w „Sokole“ 
(s. 102—109). Ograniczona podstawa źródłowa nie pozwoliła jednak na bardziej 
wszechstronne przedstawienie tego chyba najistotniejszego w działalności „Sokoła“ 
problemu. Protokoły wrocławskiego „Sokoła“ np. nie pozostawiają żadnej wątpliwo
ści, że praca nad „oświatą narodową“ zaczęła się jeszcze przed 1905 r. (co Autorka 
formułuje w postaci tylko sugestii), a jej wzmożenie w latach 1905—1907 było wy
razem dążenia do przeciwstawienia się wzrastającej aktywności socjaldemokratów.

Poważnym mankamentem pracy jest prawie całkowite pominięcie działalności 
„Sokoła“ wrocławskiego — pierwszej tego rodzaju organizacji na Śląsku. Razi także 
zaliczanie do terenu Dolnego Śląska Opola, Strzelec, Kochłowic czy Szymiszowa 
(s. 94, 97, 104).

M. O.



Sz. B r o n s z t e j n ,  R. D a s z k i e w i c z ,  STABILIZACJA ZAŁÓG ROBOTNI
CZYCH WE WROCŁAWSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH 
(Rocznik Wrocławski, t. III/IV, 1959/1960, Wrocław 1960, s. 234—267).

Jest to niezmiernie interesująca — także dla historyka Śląska w okresie Polski 
Ludowej — praca socjologiczno-ekonomiczna, traktująca o jednym z aspektów kształ
towania się współczesnej klasy robotniczej. W wyniku badań ankietowych w wielu 
wrocławskich zakładach pracy Autorki dochodzą do wniosku, że „obiektywne wa
runki demograficzne i ekonomiczne istniejące we Wrocławiu nie sprzyjają stabilizacji 
załóg robotniczych“ (s. 262—263). Wśród tych warunków wymieniają one m. in. 
młody wiek znacznej części ludności miasta, jej napływowy charakter i w związku 
z tym brak wieloletnich rodzinnych tradycji pracy w jednym i tym samym zakładzie 
pracy, stały głód siły roboczej, wywołany szybkim rozwojem ekonomicznym miasta. 
Jednak „mimo różnorodności i wielokierunkowości czynników, które płynność wa
runkują, następuje we Wrocławiu stabilizacja załóg, tworzy się skonsolidowana 
grupa robotników wrocławskich“ (s. 265). Wniosek ten potwierdzają takie fakty, 
jak staż pracy wielu robotników w badanych zakładach, wykształtowanie się 
w każdym z nich zasadniczych trzonów załogi, zwartych i trwałych grup robotni
czych — „rzeczywistych współgospodarzy swych zakładów produkcyjnych“ (s. 263).

M. O.

Z. S z a p a j t i s, ZAŁOGA PAŃSTWOWEJ FABRYKI WAGONÓW WE WRO
CŁAWIU (Rocznik Wrocławski, t. III/IV, 1959/1960, s. 268—296).

Wielkie zakłady produkcyjne, takie jak np. Pafawag, są idealnym wprost obiek
tem do prześledzenia procesów zachodzących w strukturze klasy robotniczej, w  jej 
świadomości i postawie, wzorach życiowych i aspiracjach. Jednocześnie Pafawag 
może być przykładem procesów dokonywających się na Ziemiach Zachodnich. 
Z. Szapajtis, przeprowadzając badania ankietowe w 1957 r., postawiła sobie za 
zadanie prześledzenie i naukowe wyjaśnienie procesu „scalania się załogi, złożonej 
z grup różniących się ... pochodzeniem terytorialnym i społecznym, przygotowaniem 
do zawodu i poziomem kultury“ (s. 270). Po przeanalizowaniu takich spraw, jak 
pochodzenie społeczne i terytorialne, motywy przyjazdu na Ziemie Zachodnie, wy
kształcenie ogólne, stopień przygotowania do zawodu, ilość lat praktyki w danym 
zawodzie, stabilizacja, kształtowanie się tradycji zawodowej w rodzinie, działalność 
kulturalno-oświatowa na terenie zakładu, Autorka dochodzi do wniosku, że badana 
przez nią załoga Pafawagu stopniowo „staje się jednolitym zespołem, wykazującym 
zrozumienie dla spraw ogólnospołecznych, łączącym swoje interesy z dobrem całego 
społeczeństwa“ (s. 296).

M. O.

I. R u t k i e w i c z ,  OD WISŁY DO ODRY I NYSY. PRZED PIĘTNASTU LATY 
(Rocznik Wrocławski, t. III/IV, 1959/1960, Wrocław 1960, s. 10—57).

Wyzyskując dostępną w Polsce literaturę, przede wszystkim radziecką, niemiecką 
i francuską, a także prasę radziecką (z niewiadomych przyczyn pominięto interesu
jącą i pionierską pracę K. Ganzela, opublikowaną w t. II Szkiców z dziejów Śląska 
i cytowane w niej rozkazy Niehoffa) Autor przedstawia przebieg walk o wyzwolenie 
Śląska i na tym tle walki o Wrocław.



Praca napisana bardzo ciekawie, żywo, zawiera wiele interesujących szczegółów, 
zwłaszcza o oblężeniu Wrocławia. Autor nie wspomina jednak, że szczególny opór 
stawiany przez garnizon Wrocławia spowodowany był także i tym, że w jego skła
dzie znajdowały się oddziały renegatów rosyjskich, tzw. własowców, którzy dobrze 
wiedzieli, że nie ma dla nich ratunku. Warto także przypomnieć pominięty przez 
Autora szczegół, że w walkach o Wrocław przy boku Armii Radzieckiej walczył 
pierwszy oddział bojowy Niemców — antyfaszystów pod dowództwem Horsta Vieth 
(poległ w dniu kapitulacji miasta — 6 V 1945 r.).

M. O.

J. C h l e b o w c z y k ,  RÓŻNICOWANIE I POCZĄTKI KAPITALISTYCZNEGO 
ROZWARSTWIENIA WSI CIESZYŃSKIEJ U SCHYŁKU FEUDALIZMU (Studia 
i Materiały z Dziejów Śląska, t. III, Wrocław 1960, s. 49—150).

Autor, dobry znawca stosunków wsi cieszyńskiej, daje w tym studium przegląd 
stosunków własnościowych wśród chłopów ziemi cieszyńskiej na przestrzeni ostat
niego stupięćdziesięciolecia feudalizmu. Rozpoczyna artykuł od omówienia „ustroju 
gruntowego“ (pod którym rozumie przede wszystkim strukturę gospodarstw wiej
skich i ich zasadnicze obciążenia) w pierwszej połowie XVIII w. i występujących 
w nim tendencji różnicowania majątkowego. Następnie podaje wiele bardzo cie
kawych uwag na temat problemu parcelacji ziem folwarcznych („dominikalnych“). 
Dochodzi do wniosku, że przy parcelacjach umocnieniu ulegała przede wszystkim 
warstwa średniego chłopstwa. W dalszym ciągu Autor zajmuje się przebiegiem 
i rezultatami polityki agrarnej okresu józefińskiego, po czym przechodzi do pro
blematyki pierwszej połowy XIX stulecia. Okres ten rozpatruje przede wszystkim 
z płaszczyzny narastającego rozwarstwienia wsi. W dalszych rozdziałach omawia 
kolejno kształtowanie się wiejskiej burżuazji oraz sytuację biedoty wiejskiej i ludno
ści bezrolnej. Zakończenie pracy stanowią dwa rozdziały: pierwszy omawia okres 
głodu z lat 1846—1848 i jego wpływ na stosunki majątkowe wsi cieszyńskiej, drugi 
zajmuje się nasileniem walki klasowej w tym okresie.

W opracowaniu J. Chlebowczyka cenne jest konsekwentne rozpatrywanie inte
resujących go zjawisk przy zastosowaniu rejonizacji. Praca jest zaopatrzona w wiele 
zestawień statystycznych, pouczających i przejrzystych, oraz w szereg mapek.

K. O.

K. O r z e c h o w s k i ,  PODLESIE, PRZEDBOROWICE I WIELMIERZOWICE.
z badan nad rozdrabnianiem gruntów chłopskich na górnym
ŚLĄSKU (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, t. III, Wrocław 1960, s. 5—48).

Autor kontynuuje swe badania nad rozdrabnianiem gruntów chłopskich na 
Górnym Śląsku. Tym razem skoncentrował swą uwagę na wsiach położonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie Odry. Obfity materiał liczbowy (skomasowany w ane
ksie do pracy) dowodzi, że w warunkach tych nie wystąpiły żadne nowe zjawiska, 
nie spotykane w dotychczas przebadanych przez Autora wsiach.

H. Z.



B. S z e r  er, Z DZIEJÓW RUCHU ROBOTNICZEGO WROCŁAWIA OSTAT
NIEGO DZIESIĘCIOLECIA XIX WIEKU (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, 
t. III, s. 265—315).

Tytuł tej pracy, odnoszący się tylko do dziesięciolecia po 1890 r., jest węższy 
tematycznie i chronologicznie od kryjąćych się pod nim wywodów Autorki. Opisuje 
ona bowiem w pierwszych rozdziałach zawodową strukturę mieszkańców Wrocławia, 
liczebność i skład strukturalny wrocławskiej klasy robotniczej oraz — co szczególnie 
ważne i ciekawe — ruch robotniczy Wrocławia przed zniesieniem Bismarckowskich 
ustaw wyjątkowych, w warunkach nielegalnego istnienia SPD. Wyzyskując starannie 
ciekawe i nie znane materiały archiwalne B. Szerer przedstawia ruch robotniczy 
głównie na podstawie szczegółowego przebiegu' wyborów, przekonywająco ilustrując 
przemieszczenia w „układzie sił“ między poszczególnymi partiami. Dalsze rozdziały 
odpowiadają już ściśle tytułowi pracy i dotyczą działalności SPD po zniesieniu 
ustaw wyjątkowych, walki klasowej mas ludowych Wrocławia oraz działalności 
wrocławskich związków zawodowych w ostatnim dziesięcioleciu XIX w.

K. O.

A. G a l o s ,  PRZEMYSŁ TEKSTYLNY W REJONIE KŁODZKIM NA TLE PRZE
MYSŁU ŚLĄSKA (1849—1914) (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, t. III, Wrocław 
1960, s. 151—264 +  mapka).

Obszerna praca A. Galosa stara się wypełnić poważną lukę, jaką ciągle jeszcze 
historyczna literatura wykazuje w odniesieniu do dziejów przemysłu tekstylnego 
na Śląsku. Mimo że rozprawa ta pod względem przestrzennym obejmuje tylko sto
sunkowo niewielkie terytorium Kłodczyzny (powiaty kłodzki, bystrzycki i noworudzki), 
niemniej jednak ma również duże znaczenie dla całego regionu. Autor bowiem 
niemal wszystkie swoje wywody rzuca na szerokie i szczegółowe tło stosunków ogól- 
nośląskich lub co najmniej sudeckiego podgórza. W ten sposób stwierdzenia jego 
nabierają niejednokrotnie charakteru i znaczenia syntezy.

Praca obejmuje okres od początków epoki kapitalistycznej do wybuchu pierwszej 
wojny światowej. W ramach tych Autor nakreśla dzieje przechodzenia od form pro
dukcji przeważnie rzemieślniczej do przemysłu maszynowego. Tutaj interesuje się 
szczególnie problemem tkactwa ręcznego, szeroko omawiając położenie robotników 
i jego zmiany w miarę postępującej mechanizacji przemysłu tekstylnego.

Do rozprawy dołączono obszerne materiały statystyczne (prócz liczb i zestawień 
cytowanych w tekście) oraz przejrzystą mapę Kłodczyzny.

K. Orzechowski

J. J a r o s ,  KOPALNIA „KRÓL“ W CHORZOWIE W LATACH OKUPACJI 
(1939—1945) (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, t. III, Wrocław 1960, s. 317—336).

Praca ta ma głównie charakter materiałowy. Autor opisuje w niej przejęcie 
kopalni przez władze hitlerowskie we wrześniu 1939 r., późniejszą ich gospodarkę, 
rozmiary i charakter wydobycia oraz zbyt. Większą część wywodów Autora stanowią 
uwagi na temat siły roboczej kopalni „Król“ w czasie hitlerowskiej okupacji. Tutaj 
podaje wiele interesujących wiadomości dotyczących pochodzenia robotników, ich 
narodowości, tzw. Volkslisty, zarobków, pracy młodocianych oraz jeńców wojennych. 
W zakończeniu podaje parę informacji — szkoda, że tak lakonicznych — o kon
spiracyjnych radach zakładowych kopalni „Król“.

K. O.



J. L e s z c z y ń s k i ,  SPISY CZELADZI FOLWARCZNEJ W KSIĘSTWIE WRO
CŁAWSKIM w 1654 r. (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, t. III, Wrocław 1960, 
s. 377, 450).

Unikatem w zakresie źródeł do historii społecznej i gospodarczej są niewątpliwie 
spisy czeladzi z połowy XVII w., publikowane przez J. Leszczyńskiego. Wydawca 
poprzedza je ciekawym wstępem wyjaśniającym genezę źródła i istotę procesu, 
z którego ono wynikło (m. in. dążność do likwidacji ludzi luźnych). Na dodatkowe 
podkreślenie zasługuje fakt, że publikowane spisy obejmują nie tylko folwarczną 
czeladź (jak to zapowiada tytuł), ale niejednokrotnie również czeladź chłopską.

O .

K. P o p i o ł e k ,  Z DZIEJÓW WALKI ZBROJNEJ Z OKUPANTEM W BYŁEJ 
REJENCJI KATOWICKIEJ w 1944 r. (Studia i materiały z dziejów Śląska, t. III, 
Wrocław 1960, s. 337—376 + mapa).

Autor na podstawie ciekawych raportów policji przedstawia szczegółowo walki 
partyzanckie w b. rejencji katowickiej w 1944 r. Jest rzeczą godną podkreślenia, 
że nie ogranicza się on tylko do mechanicznego zestawienia faktów, ale przy całej 
szczegółowości swych wywodów stara się również dać polityczną ocenę omawianych 
przez siebie wystąpień. Praca ta obok wiadomości natury technicznej (uzbrojenie, 
umundurowanie etc.) daje też pewien pogląd na współpracę poszczególnych oddzia
łów partyzanckich 'i oddziałów skoczków spadochronowych (przede wszystkim ra
dzieckich) na terenie rejencji.

Do pracy dołączono zestawienia statystyczne oraz orientacyjną mapę terenu 
rejencji katowickiej z odpowiednimi poglądowymi oznaczeniami, ilustrującymi do
brze fakty opisywane przez autora.

K.

A. P i l c h ,  CZASOPIŚMIENNICTWO NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM W LATACH 
1848—1920. MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, 
tom III, Wrocław 1960, s. 451-^92).

Jest to pierwsze w literaturze tak kompletne zestawienie czasopism Śląska 
Cieszyńskiego. Na szczególne podkreślenie zasługuje tu fakt, że Autor zestawił rów
nież periodyki niemieckie dotąd pomijane. Obok czasopism polskich z terenu Śląska 
Cieszyńskiego Autor objął swym zestawieniem również periodyki polskie, ukazujące 
się w Bielsku i Morawskiej Ostrawie. Zestawienie poprzedzone jest ogólnymi uwa
gami Autora na temat czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim i wa
runków jego rozwoju.

K.

S. M i c h a l k i e w i c z ,  WALKI CHŁOPSKIE W SYCOWSKIEM W POCZĄT
KACH XIX w. (Zaranie Śląskie, R. XXIII, z. 4, Katowice—Cieszyn 1960, s. 507—524).

Jest to szczegółowy opis wystąpień chłopstwa w jednej z wsi sycowskiego po
wiatu, Nowej Wsi Goszczańskiej, w 1800 r. i przebiegu ich stłumienia przez wojsko. 
Ruchy chłopskie z tego czasu mało są znane, głównie z powodu utraty odnośnych 
do tego zagadnienia repozytur byłego wrocławskiego archiwum. Praca S. Michal- 
kiewicza jest dlatego cennym przyczynkiem do poznania tych zjawisk. Artykuł ten 
zawiera ciekawy aneks w postaci projektu instrukcji wojskowej dla tłumienia 
wystąpień chłopskich, pióra v. Goldbecka.

O .



K. J o ń c a ,  POŁOŻENIE ROBOTNIKÓW W PRZEMYŚLE GÓRNICZO- 
-HUTNICZYM B. NIEMIECKIEJ CZĘŚCI GÓRNEGO ŚLĄSKA W LATACH 
1918—1939 (Zaranie Śląskie, R. XXIII, z. 4, Katowice—Cieszyn 1960, s. 549—568).

Autor stara się uzupełnić lukę, która istnieje w opracowaniu problemu położenia 
robotników w przemyśle górniczo-hutniczym Górnego Śląska dla lat 1918—1939. 
Artykuł zawiera wiele interesującego materiału, co ważniejsza zaś, przedstawia 
problem w sposób wyraźnie syntetyczny, ujmując go na szerokim tle porównawczym 
w zestawieniu z Dolnym Śląskiem i Zagłębiem Reńsko-Westfalskim. K. Jońca roz
patruje tylko kilka najważniejszych aspektów interesującego go problemu: stan 
osobowy załóg, czas pracy (przedłużony na G. Śląsku, np. w porównaniu z Zagłębiem 
Reńsko-Westfalskim), stosowane na Górnym Śląsku systemy płac, zagadnienie płacy 
realnej, wreszcie sytuację mieszkaniową robotników w górnośląskim przemyśle 
górniczo-hutniczym.

K. O.

F. F i g o w a ,  NAPIERALSKI I- KORFANTY WOBEC NIEMIEC I SPRAWY 
POLSKIEJ W POCZĄTKACH PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ (Zaranie Śląskie, 
R. XXIII, 1960, nr 2, s. 194—210).

Opierając się głównie na materiałach Naczelnego Komitetu Narodowego i pa
pierach Steckiego Autorka dorzuca wiele ciekawych szczegółów do dziejów postawy 
Korfantego i Napieralskiego w pierwszym okresie wojny światowej, postawy wy
raźnie proniemieckiej i daleko odbiegającej od rzeczywistej obrony interesów narodu 
polskiego, zwłaszcza w zaborze pruskim (propozycje Korfantego w sprawie prze
siedlenia Polaków z zaboru pruskiego na ziemie ukraińskie i białoruskie). W sposób 
jednak niępełny przedstawione jest stanowisko Napieralskiego, w zasadzie tylko na 
podstawie znanego już ze wcześniejszych opracowań memoriału z 1916 r. Prawie 
nic nie mówi Autorka o praktycznej działalności kierownika „Katolika“. Jest to 
rezultat pominięcia pewnych materiałów Biura Prezydialnego Rejencji Opolskiej 
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu), dotyczących spraw górnośląskich w okresie 
wojny światowej. Niezupełnie jasno i nie zawsze przekonywająco przedstawia 
Autorka motywy zmiany postawy Korfantego wobec władz niemieckich w końcu 
1914 r. W rezultacie stwierdzić wypada, że nad problemem podjętym przez F. Figową 
należy jeszcze pracować, rozszerzając przede wszystkim krąg źródeł o materiały 
archiwów niemieckich.

M. O.

J. J ą d e r k o - Ł a d o m i r s k a ,  SPÓR O KRYTERIA PRZYNALEŻNOŚCI NA
RODOWEJ LUDNOŚCI OPOLSZCZYZNY ZA RZĄDÓW NIEMIECKICH (Studia 
Śląskie, Seria nowa, t. III, pod red. S. Wysłoucha, Katowice 1960, s. 118—135).

Na podstawie źródeł archiwalnych niemieckich Autorka przedstawia spór między 
proboszczem Grabiny, wybitnym działaczem polskiego ruchu narodowego ks. K. Ko
ziołkiem, a władzami niemieckimi (a także niemieckimi kołami nacjonalistycznymi) 
o język nauczania religii i na tle tego sporu snuje rozważania na temat przynależno
ści narodowej ludności Śląska Opolskiego.

W pierwszej części artykułu, przedstawiającej genezę i przebieg sporu, a do
kładniej rzecz biorąc walki ks. Koziołka z władzami niemieckimi, najistotniejsza 
chyba kwestią jest stosunek kardynała Bertrama do Koziołka, a szerzej do całego 
ruchu polskiego i polskości na Śląsku Opolskim. Zupełnie bezzasadnie, opierając się 
na wybitnie subiektywnej interpretacji przytoczonych przez siebie kilku tylko wy



powiedzi Bertrama, próbuje Autorka przedstawić tego wyraźnie prohitlerowskiego 
i antypolskiego księcia Kościoła jako człowieka rzekomo neutralnego w toczącej się 
walce narodowościowej, mającego jedynie na celu dobro Kościoła. Myślę, że celowe 
będzie (a nawet konieczne) podjęcie jeszcze raz sporu o prawdziwą, zgodną z fak
tami, ocenę postawy Bertrama, gdyż uporczywe podtrzymywanie przez niektórych 
historyków legendy o nim jako neutralnym widzu w walce narodowościowej staje 
się niepokojącym symptomem.

W części drugiej artykułu Autorka podejmuje właściwy temat, snując rozważania 
o przynależności narodowej ludności Śląska Opolskiego. Jej tok rozumowania i wy
wody potwierdzają jeszcze raz już wcześniej wysuwaną i przyjętą przez historio
grafię polską tezę, że na postawę narodową ludności polskiej Śląska Opolskiego 
w głównej mierze wpływały czynniki społeczno-ekonomiczne.

M. O.

E. S z w e d ,  POLSKI UNIWERSYTET LUDOWY NA OPOLSZCZYŻNIE 
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (Studia Śląskie, Seria nowa, t. III, pod red. 
S. Wysłoucha, Katowice 1960, s. 29—115).

Obszerne studium E. Szweda — oparte na materiałach znajdujących się w jego 
posiadaniu i kartotece wypisów archiwalnych przechowywanych w Katedrze Historii 
Państwa i Prawa Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego — poświęcone jest istotne
mu fragmentowi polskiego ruchu kulturalno-oświatowego na Śląsku Opolskim 
w okresie międzywojennym. Wydaje się, że w sposób niedostatecznie pełny wyzyskano 
prasę polską i niemiecką. Poważnym brakiem jest także zupełne pominięcie wciąż 
przez historyków pracujących nad dziejami Śląska zapoznawanych, niezmiernie 
interesujących, często wręcz rewelacyjnych i nader obfitych materiałów znajdują
cych się w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

W omawianej pracy, przynoszącej ogromną sumę konkretnych faktów, razi 
pewna nadmierna drobiazgowość, kronikarskie ujęcie (rok po roku) dziejów Pol
skiego Uniwersytetu Ludowego. Ta nadmierna dbałość o powiedzenie wszystkiego,
0 przytoczenie in extenso prawie wszystkich dostępnych dokumentów znacznie zniża 
czytelność pracy, jej przejrzystość. Autor stosuje rzadko spotykany w czasopismach 
naukowych sposób wyzyskiwania dokumentów, bez podawania ich proweniencji 
archiwalnej (ogólnikowe odwołanie się do kartoteki Katedry Historii Państwa
1 Prawa Polskiego jest zupełnie niewystarczające), z drobiazgowym przytoczeniem 
z drugiej strony w tekście urzędowego znakowania, np. pisma nr I. A. 1 nr 7117 
f D/l itd. itd.

Autor przejawia wyraźne tendencje do wyidealizowanego spojrzenia na dzia
łalność Polskiego Uniwersytetu Ludowego Śląska, co chyba w dużej mierze tłumaczy 
się jego osobistym niegdyś zaangażowaniem w tej działalności. Praca kulturalno- 
oświatowa PUL-u traktowana jest wyłącznie od strony narodowej. Takie momenty, 
jak np. szerzenie mitów o Legionach, kolportowanie legendy Piłsudskiego, idealizo
wanie przeszłości i teraźniejszości państwa polskiego, uszły zupełnie uwagi Autora. 
Polski Uniwersytet Ludowy, chyba wbrew intencjom Autora, pokazany został jedno
stronnie, a więc w krzywym zwierciadle.

Bardzo subiektywnie — przez pryzmat własnych doświadczeń — ocenia Autor 
siłę i rozmach polskiego ruchu narodowego na Śląsku Opolskim w latach 1932—1937. 
Jego ocena nie znajduje jednak potwierdzenia w konkretnej rzeczywistości i faktach 
z życia c a ł e j  polskiej grupy narodowej na Śląsku Opolskim w latach po prze
wrocie hitlerowskim.



Uzupełnieniem pracy są aneksy, m. in. J. Lobosa, Ze wspomnień prelegenta 
Polskiego Uniwersytetu Ludowego Śląska Opolskiego w latach międzywojennych, 
Autora studium, Migawki z pracy na Opolszczyźnie oraz kilka dokumentów władz 
niemieckich.

' Marian Orzechowski

A. N o w a k ,  MASAKRA ARTYSTÓW TEATRU KATOWICKIEGO W OPOLU 
W DNIU 28 KWIETNIA 1929 R. W ŚWIETLE DOKUMENTÓW NIEMIECKICH 
(Studia Śląskie, Seria nowa, t. III, pod red. S. Wysłoucha, Katowice 1960, s. 137—171).

Autorka szeroko, na podstawie nie znanych dotychczas źfódeł, naświetla tło, 
genezę, przebieg i epilog głośnej swego czasu masakry artystów teatru katowickiego, 
dokonanej przez sfanatyzowane grupy nacjonalistów niemieckich 28 IV 1929 r. Za 
najbardziej cenne należy chyba uznać te partie artykułu, w których Autorka do
wodzi, że to, co stało się 28 IV 1929 r., nie było czymś przypadkowym i spontanicz
nym, jak to próbowała przedstawić później prasa niemiecka.

Za pewien brak tej bardzo interesującej pracy poczytać można to, że nie po
kazuje ona w sposób dostatecznie pełny reperkusji wypadków opolskich w Polsce 
i w Niemczech, zwłaszcza że prawie zupełnie pomija sprawę stanowiska różnych 
partii niemieckich (przytoczenie wypowiedzi z „Freiheit“ i artykułu organu socjal
demokratów na Górnym Śląsku sprawy bynajmniej nie wyczerpuje).

M. O.

F. P o ł o m s k i ,  SPÓR O STOSOWANIE HITLEROWSKIEGO USTAWODAW
STWA STERYLIZACYJNEGO DO POLAKÓW NA TERENIE OPOLSZCZYZNY 
(Studia Śląskie, Seria nowa, t. III, pod red. S. Wysłoucha, Katowice 1960, s. 174—196).

Autor porusza kwestię o stosunkowo wąskim zasięgu społecznym, niemniej 
jednak stanowiącą bardzo znamienny przyczynek do dziejów antypolskiej polityki 
hitlerowskiej, znajdującej wyraz m. in. w szeregu specjalnych ustaw (o zagrodach 
dziedzicznych, o zawodzie dziennikarskim, o służbie pracy itd.)-. Celem artykułu jest 
wyjaśnienie problemu kolizji norm niemieckiego prawa państwowego z normami 
prawa państwowego i stosunku do tej kwestii państwa niemieckiego. W rezultacie 
bardzo szczegółowej analizy prawno-historycznej Autor dowodzi, że zastosowanie 
ustawy sterylizacyjnej na terenie Górnego Śląska i wobec ludności polskiej było 
ewidentnie sprzeczne z postanowieniami Konwencji Genewskiej. Spór o zastosowanie 
ustawodawstwa stery liżący jnego został przegrany przez stronę polską w rezultacie 
1) niewłaściwego postawienia sprawy przez władze Dzielnicy Śląskiej Związku 
Polaków w Niemczech (wniesienie skargi przez Komisję Mieszaną nie w imieniu 
własnym, lecz indywidualnego członka mniejszości polskiej); 2) zajęcia przez Calondera 
czysto formalnego stanowiska (nie jest powołany do badania właściwości orzeczeń 
władz sądowych orzekających o przeprowadzeniu sterylizacji); 3) odrzucenia przez 
berlińską centralę Związku Polaków w Niemczech wniosku Dzielnicy Śląskiej o skie
rowanie skargi do Ligi Narodów. Z wnioskami tymi — dokładnie w artykule udoku
mentowanymi — kłócą się chyba trochę ostatnie dosłownie słowa Autora, że „opinia 
Calondera zadecydowała o tym, że mniejszość polska została poddana ustawie steryli
zacyjnej bez żadnych ograniczeń“ (s. 193). Zdaje się, że Autor przywiązuje zbyt 
wielką wagę do orzeczenia Calondera, orzeczenia zresztą obiektywnie antypolskiego.

M. O.




