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

E. S c h m i d t ,  DIE ZISTERZIENSERINNENABTEI ST. MARIENSTERN UND 
DIE WALLFAHRTSKIRCHE ZU ROSENTHAL, Leipzig 1959, s. 101, 3 nlb.: 
19 ilustracji.

Popularnonaukowa monografia znanego klasztoru cysterek w Górnych Łu- 
życach, Marienstern, położonego w pow. Kamenz, zawiera krótki zarys jego dzie
jów, omówienie życia w klasztorze i jego działalności, wreszcie charakterystykę 
budynków klasztornych jako dzieła sztuki, przy czym główną uwagę Autorka sku
piła na ostatnim z wyżej podanych zagadnień. Do swych rozważań dołączyła też 
krótki zarys historii kościoła w Rosenthal i znajdującej się w nim cudownej 
statuy Matki Boskiej. Całość zamyka lista przeorysz od czasów najdawniejszych 
po dzień dzisiejszy. Praca E. Schmidt, choć pisana z obcych nam pozycji meto
dologicznych, jest przykładem dobrej, a chwilami nawet wzorowej roboty po
pularyzacyjnej.

J. L.

A. K u n z e ,  ZITTAUS WEG IN DIE WELT, Zittau—Görlitz b. r„ s. 63, 
1 nlb., 16 ilustracji i szkiców.

Popularnonaukowy zarys dziejów jednego z najważniejszych w epoce feuda
lizmu i kapitalizmu ośrodków ekonomicznych w Górnych Łużycach, miasta Ży- 
tawy, napisany przez znakomitego znawcę historii gospodarczej południowej części 
Śląska i Górnych Łużyc, dra A. Kunzego, wzbudzi na pewno żywe zainteresowanie 
wśród historyków polskich i czechosłowackich, już choćby ze względu na oży
wione stosunki handlowe, jakie łączyły mieszczaństwo żytawskie z ziemiami czes
kimi i śląskimi. Mimo popularnego charakteru monografii Autor nie ograniczył się 
jedynie do oparcia je j na literaturze przedmiotu, ale wyzyskał też wiele materia
łów archiwalnych, zwłaszcza odnoszących się do dziejów gospodarczych Żytawy 
w okresie późjiego feudalizmu. Okres ten zresztą został w pracy potraktowany 
najszerzej i najbardziej wyczerpująco. Głównym przedmiotem zainteresowań 
Autora jest historia rozwoju tkactwa lnianego w Żytawie i je j dobrach, stosunki 
handlowe łączące to miasto z najważniejszymi ośrodkami handlowymi w Europie, 
wreszcie walki klasowe w mieście. A. Kunże omawia te zagadnienia na szerokim 
tle całości historii gospodarczej Żytawy i najważniejszych wydarzeń politycznych, 
które w dodatni lub ujemny sposób wpływały na rozwój ekonomiczny miasta.



Z. B o r a s ,  SZKICE Z DZIEJÓW OPOLSZCZYZNY (Prace Wydziału Filozo
ficzno-Historycznego, Seria Historia I), Poznań 1961, s. 100.

Praca omawia dzieje Opolszczyzny na przełomie XV/XVI w. W rozdziale 
pierwszym po krótkim przedstawieniu historii księstwa opolskiego od Mieszka 
Plątonogiego do Bolka V Autor nieco szerzej traktuje akcję zjednoczenia książąt 
Mikołaja II i Jana Dobrego — ostatnich Piastów opolskich. Mimo stałych wojen 
pomiędzy Jerzym z Podiebradu a Maciejem Korwinem, które niewątpliwie szkod
liwie odbiły się na gospodarce Śląska, książęta ci, a zwłaszcza Jan, zdołali na
gromadzić ogromne sumy pieniędzy, za które wykupili nowe ziemie, powiększając 
obszar swych posiadłości o Prudnik, Gliwice, Toszek, Koźle, księstwo raciborskie 
i inne drobniejsze nabytki.

W drugim rozdziale Autor przedstawia stosunki społeczno-gospodarcze w pierw
szej połowie XV I w. Porównując rozwój gospodarczy Dolnego i Górnego Śląska, 
Z. Boras dobitnie podkreśla fakt, że największe ośrodki przemysłowe znajdowały 
się na Śląsku Dolnym, a Opolszczyzna była głównym dostawcą żywności dla 
miast dolnośląskich. Wielką rolę w gospodarce Górnego Śląska odgrywało też 
górnictwo.

Trzeci rozdział szkicuje stosunki ludnościowe i ustrój księstwa opolskiego 
w XV I w.

Wreszcie rozdział czwarty poświęcony został rządom Jerzego Hohenzollerna 
i łączącemu się z nimi rozwojowi reformacji. Autor zwraca uwagę, że już książę 
Jan Dobry patrzył tolerancyjnie na fakt rozpowszechniania się luteranizmu 
w księstwie opolskim. Jerzy Hohenzollern natomiast był gorliwym propagatorem 
protestantyzmu. Jednakże wiara ta rozwijała się tutaj dość słabo. Jerzy nie mógł 
zdecydować się na bardziej ostre formy wprowadzania reformacji, ponieważ musiał 
się liczyć ze zwierzchnością Habsburgów nad książętami opolskimi i raciborskimi. 
Gminy protestanckie w miastach nie były liczne, szlachta zaś pozostawała bierna, 
a nakłonić ją  do przyjęcia protestantyzmu można było tylko drogą sekularyzacji 
dóbr kościelnych, czego Jerzy uczynić nie mógł. Dopiero więc w drugiej połowie 
XV I w. luteranizm rozpowszechnił się na wsi.

Praca została oparta na dość bogatym materiale źródłowym, drukowanym 
i rękopiśmiennym. Zaopatrzono ją  w ilustracje i kilka map.

Jan ina M aruszczak

B. M i ś k i e w i c z ,  WYSTĄPIENIA CHŁOPSKIE PRZECIW ANARCHII R Y 
C ER SK IEJ W WIELKOPOLSCE W LATACH 1382—1384 (Studia i Materiały do 
Dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. VI, Poznań 1961, z. 2, s. 45—52).

W pierwszej części artykułu Autor omawia literaturę dotyczącą wystąpień 
chłopskich w okresie bezkrólewia na terenie Wielkopolski i stwierdza, że literatura 
traktuje to zagadnienie z nierównym nasileniem, niekiedy nie dostrzegając go, 
niekiedy przeceniając jego znaczenie.

W drugiej części artykułu autor rozpatruje jedno z wystąpień chłopskich, 
o którym wzmianka zawarta jest w kronice Janka z Czarnkowa. Janko podaje, 
iż rycerze Andrzej i Mikołaj Ptaszkowscy w porozumieniu z załogami Zbąszynia 
urządzili grabieżczą wyprawę na wsie leżące wokół Grodziska. Chłopi tych wsi 
wystąpili w obronie swego mienia i zmusili rabusiów do ucieczki. Tym ostatnim 
przyszły z pomocą załogi Zbąszynia i Kłębowa, które krwawo rozprawiły się 
z poszkodowanymi chłopami. Autor analizując ten fakt dochodzi do wniosku, że



nie było to zorganizowane powstanie o charakterze klasowym, lecz jedynie odruch 
chłopów występujących w obronie swego dobytku.

Badacza spraw śląskich zainteresować może fakt, że podobne wystąpienia 
spotykamy też na Śląsku. Wzmianka o tym zawarta jest w K ronice książąt pol
sk ich  (MPH, t. III, s. 514).’ Kronikarz podaje, iż wieśniacy z Jankowa i Wierzbna 
trzymali we wsi ludzi zbrojnych, którzy mieli ich bronić przed rycerzami-rabu- 
siami.

B arbara G rydyk

F. R o u b i k ,  RUKOPISNĚ MAPY OD 16. DO POLOVINY 18. STOLETÍ VE 
STÁTNÍM ÚSTŘEDNÍM ARCHIVU W PRAZE (Sborník archivních práci, 1961, 
z. 1).

Ciekawy ten artykuł poświęcony jest omówieniu bogatej kolekcji map ręko
piśmiennych z okresu od pol. XV I do pol. X V III wieku. Autor artykułu, Fran
ciszek Roubik, stworzył tę kolekcję ok. roku 1920. Mapy te dotyczą najróżniej
szych zagadnień i są mapami zespołowymi, stanowią więc, wraz z aktami, bardzo 
ważne źródło dla opracowania wielu zagadnień.

Są w tej kolekcji również mapy mogące zainteresować naukowców zajmu
jących się dziejami Śląska. Oto ich wykaz wyjęty z dołączonego do artykułu 
Roubika inwentarza:

1. Mapa Karkonoszy z r. 1568 — sygn. SMP nr 1440, wymiary 390 X 510 mm. 
Przedstawia sieć wodną Karkonoszy między Górną Upą a Śnieżką. Publikowana 
przez Beyermanna w K artografische D enkm äler der Sudetenländer, IV, Praga 1931.

2. Dwie mapy graniczne z Dolnego Śląska z XV I wieku — sygn. SMP nr 452 
i 453, wymiary 793 X 585 i 755 X 573 mm. Przedstawiają okolice Trzebnicy. Publiko
wane przez Kliera w K artographische D enkm äler der Sudetenländer IX, Praca 1932.

3. Mapa części ziemi kłodzkiej z r. 1603 — sygn. SMP nr 865, wymiary 
1280 X 870 mm. Przedstawia okolice Lądka Zdroju. Nie publikowana.

4. Mapa Karkonoszy z r. 1668 — sygn. SMP nr 1572, wymiary 560 X 440 mm. 
Przedstawia okolice Wielkiej i Małej Upy oraz Śnieżkę. Nie publikowana.

5. Mapa Wschodnich Karkonoszy z r. 1668 — sygn. SMP nr 700, wymiary 
825 X 1005 mm. Przedstawia obszar od m. Svoboda nad Upą aż po granicę. Wy
dana w publikacji Státní S bírka  M apová w Pradze w r. 1949.

Ponadto zachowało się sporo map sieci drożnej z pogranicza czesko-śląskiego 
oraz map granicznych z tego samego terenu.

W anda Turoń

A. N y r e k ,  L. W i a t r o w s k i ,  GOSPODARKA RYBNA W KSIĘSTW IE 
PSZCZYŃSKIM OD KOŃCA X V II DO POCZĄTKU X IX  W. (Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria A, nr 30, Nauki społeczne, Historia V, Wro
cław 1961, s. 81—127).

Dzieje gospodarki rybnej na Śląsku w okresie późnego feudalizmu oraz 
przejścia od feudalizmu do kapitalizmu nie zostały dotąd wyczerpująco opra
cowane. W niemieckiej literaturze naukowej zajmującej się dziejami gospo
darczymi Śląska tego okresu zagadnienie to traktowano zupełnie marginesowo. 
Dopiero ostatnio w historiografii czechosłowackiej i polskiej zainteresowano się 
szerzej problemem gospodarki rybnej. Rezultatem tego jest m. in. omawiana 
praca. Autorzy zajęli się w niej przede wszystkim gospodarką rybną w księstwie 
pszczyńskim, ale porównawczo sięgnęli też do innych rejonów Śląska, nie wy



czerpując jednak wszystkich możliwości przeprowadzenia porównań, jakie można 
porobić na podstawie dotychczasowych badań. A. Nyrek i L. Wiatrowski oma
wiają w swej pracy głównie trzy zagadnienia: 1. organizację administracji gospo
darki rybnej w księstwie pszczyńskim w nakreślonych w tytule ramach chrono
logicznych, włączając do tego punktu także zagadnienie siły roboczej; 2. rozmiary 
gospodarki rybnej i je j poziom techniczny; 3. wielkość produkcji ryb i je j rolę 
w całokształcie gospodarstwa wiejskiego. Wywody Autorów poparte są bogatym 
materiałem źródłowym, przy czym na specjalną uwagę zasługują sumiennie opra
cowane tabele statystyczne.

W.

Z. K w a ś n y ,  KOPALNICTWO I PRZERÓBKA RUD CYNOWYCH W GIER- 
CZYNIE W LATACH 1736—1756 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Seria A, nr 30, Nauki społeczne, Historia V, Wrocław 1961, s. 19—52).

Opierając się na bogatych, choć nieco jednostronnych materiałach archiwal
nych, Autor omawia dzieje kopalni i przeróbki rud cynowych w Gierczynie, na
leżącej do śląskiej rodziny magnackiej Schaffgotschów. Kopalnia rud cynowych 
w Gierczynie istniała już w X V I w., ale uległa zniszczeniu w okresie wojny 
trzydziestoletniej. W latach 1668—1727 była w ogóle nieczynna. Kilkuletnie prace 
przygotowawcze doprowadziły znów w 1736 r. do pierwszego wytopu cyny z rudy 
wydobytej w kopalni gierczyńskiej. W 1756 r. na skutek nierentowności kopalnia 
została zamknięta. Okres lat 1736—1756 stanowi też główny przedmiot zaintere
sowań Autora, który omawia kolejno zagadnienie organizacji pracy, techniki pro
dukcji, wysokości produkcji i rynków zbytu dla niej, struktury kosztów produkcji, 
wreszcie załogi kopalni i związanych z nią zakładów. Autor zwraca uwagę, że 
,.kopalnia oraz związane z nią zakłady stanowiły typowy obiekt dla tego okresu, 
i to zarówno pod względem wyzyskiwanej energii, służącej do poruszania różnych 
urządzeń mechanicznych, jak  też pod względem znajdujących się w nich urzą
dzeń i narzędzi” (s. 51). Na uwagę zasługuje fakt, że właściciele kopalni dążyli 
do ulepszenia dotychczasowych metod produkcji oraz urządzeń technicznych, do
prowadzając je  do poziomu znanych ośrodków produkcji cyny' w Czechach 
i w Saksonii, przy czym proces ten dokonał się już przed zajęciem Śląska przez 
Prusy. Niemałą rolę odegrali przy tym fachowcy sprowadzeni z Czech i z Saksonii. 
Rozmiary produkcji cyny w Gierczynie w omawianych latach były nieduże; ryn
kiem zbytu dla niej był wyłącznie Śląsk.

W.

T. B i e d a ,  Z ŻYCIA CECHU PŁÓCIENNIKÓW W DZIERŻONIOWIE W LA
TACH 1742—1800 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria A, nr 30, 
Nauki społeczne, Historia V, Wrocław 1961, s. 53—80).

Artykuł T. Biedy poświęcony jest dziejom cechu płócienników w Dzierżo
niowie w drugiej połowie X V III w. Autor przeciwstawia się w nim poglądowi, 
przyjętemu przez historiografię niemiecką zajmującą się dziejami Śląska, że upa
dek produkcji cechowej w Dzierżoniowie związany był z rozwojem tkactwa w iej
skiego (G. Croon), uważa bowiem, że nastąpił on na skutek rozwoju nowych sił 
wytwórczych, w ogniu walki starego systemu produkcji, opartego na organiza
c ji cechowej, z nowymi formami życia gospodarczego. Rejon dzierżoniowski wy
przedził pod tym względem nie tylko inne ośrodki produkcji płócienniczej na Ślą
sku, ale też w wielu sąsiednich krajach. Swoje rozważania Autor oparł na bogatym



materiale archiwalnym, zaczerpniętym w pierwszym rzędzie z zespołu Magistratu 
miasta Dzierżoniowa; w słabszym jednak stopniu uwzględnił inne zespoły archi
walne, również bardzo ważne dla opracowania interesującego go zagadnienia. 
Podkreślić też należy, że niekiedy Autor podaje pewne tabele na podstawie 
źródeł archiwalnych, aczkolwiek dane w nich zawarte znane są już w literaturze 
przedmiotu. Niewątpliwym osiągnięciem pracy T. Biedy jest pokazanie procesu 
kształtowania się w płóciennictwie dzierżoniowskim prekapitalistycznych i kapi
talistycznych sił wytwórczych i stosunków produkcji.

W.

J . J a n  c z a k ,  OKRĘGI SADOWNICZE NA ŚLĄSKU POD KONIEC X V III 
WIEKU (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria . A, nr 30, Nauki 
społeczne, Historia V, Wrocław 1961, s. 3—17).

Sadownictwo śląskie posiadające bogate tradycje od czasów średniowiecznych 
zaczęło się gwałtownie rozwijać na przełomie X V III i X IX  w. W okresie tym na 
Śląsku wydzielić możemy 4 wyraźne rejony sadownicze. Pierwszy z nich, obej
mujący wschodnią i południowo-wschodnią część Dolnego Śląska, Autor nazywa 
środkowośląskim okręgiem sadowniczym. Liczbowo biorąc w okręgu tym znajdo
wała się największa ilość drzew owocowych. Rejon drugi, mieszczący się po obu 
stronach granicy Górnego i Dolnego Śląska, nazywany przez Autora nysko-namy- 
słowskim okręgiem sadowniczym, charakteryzował się pod względem liczbowym 
średnim poziomem sadownictwa. Okręg trzeci, obejmujący niemal cały Górny 
Śląsk, i okręg czwarty, rozciągający się w zachodniej części Dolnego Śląska 
(okręgi górnośląskie i zachodniośląski), charakteryzował niski lub bardzo niski 
poziom sadownictwa. Charakterystyczne jest przy tym, że ro.zwijało się ono przede 
wszystkim w okręgach przodujących również pod względem produkcji roślinnej 
i zwierzęcej. Rozważania Autora oparte są na literaturze przedmiotu i źródłach 
drukowanych.

W.

T. G o s p o d a r e k ,  Z ŻYCIA STUDENTÓW WROCŁAWSKICH I PRÓSZ- 
KOWSKICH PRZED STU LATY (Zaranie Śląskie, R. X X IV , 1961, z. 3, s. 601—612).

W przyczynku, mającym w swej części zasadniczej charakter materiałowy, 
Autor na podstawie akt zawartych w jednym poszycie zespołu Nadprezydium 
Prowincji Śląskiej uzupełnia naszą wiedzę o roli polskich środowisk studenckich 
we Wrocławiu i Prószkowie w pracy konspiracyjnej i repolonizacyjnej w okresie 
przed powstaniem styczniowym. Z korespondencji władz (przytoczonej we frag
mentach) wynika niedwuznacznie, że wśród polskich akademików we Wrocławiu 
istniała grupa spiskowa mająca program patriotyczny i demokratyczny, powiązana 
z ośrodkami konspiracyjnymi na terenie wszystkich zaborów oraz z emigracją 
w Paryżu i Berlinie. W środowisku studenckim ścierały się dwie orientacje. Jedna 
opowiadała się za rychłym powstaniem, druga propagowała długofalową pracę 
uświadamiającą wśród ludu w celu przygotowania go do przejęcia roli hegemona 
w przyszłej walce o niepodległość. Zwolennicy tej drugiej koncepcji wydrukowali 
we Wrocławiu dwunastostronicową broszurę pt. P olski Duch, w iersz do polsk iej 
młodzieży. Pisana wierszem anonimowa broszura została obszernie skomentowana 
przez Autora artykułu. Jeśli chodzi o ośrodek prószkowski, to główną zasługą 
członków tamtejszej organizacji spiskowej było prowadzenie intensywnej i sku
tecznej akcji uświadomienia narodowego wśród ludności Opolszczyzny.



A. S t a s i a k ,  STOSUNKI MIESZKANIOWE W KRÓ LEW SKIEJ HUCIE 
(CHORZÓW) W LATACH 1870—1914 (Zaranie Śląskie, R. X X IV , 1961, z. 3, 
s. 613—631).

W artykule opartym na wynikach swej pracy doktorskiej Autor zajmuje się 
zagadnieniem szeroko ujętego standardu mieszkaniowego, jako jednego z istot
nych czynników określających położenie i pozycję społeczną ludzi. Obiektem za
interesowania Autora jest szybko rozwijający się ośrodek przemysłowy, którego 
ludność wzrosła w latach 1870—1914 ponad pięciokrotnie. Artykuł podzielony jest 
na sześć części, z których pierwsza ma charakter wstępny, a jednocześnie daje 
podsumowanie zagadnień omawianych w następnych podrozdziałach. Późniejsze, 
szczegółowe rozważania poparte są, obficie danymi liczbowymi oraz zestawieniami 
tabelarycznymi. O układzie przestrzennym miasta, jego bardzo zwartej zabu
dowie i o nadmiernym stłoczeniu ludności zadecydował szereg czynników, głównie 
zaś ograniczenia w swobodzie lokalizacji budownictwa narzucone przez specyfikę 
terenu (kopalnie), tendencji do maksymalnego zysku ze strony właścicieli domów 
czynszowych (którymi często zresztą byli robotnicy) oraz dążenie robotników do 
mieszkania możliwie najbliżej miejsca pracy, co było zupełnie zrozumiałe przy 
ówczesnej słabo rozwiniętej sieci komunikacyjnej. Dominujący początkowo system 
budowy domów kilkurodzinnych z inicjatywy i przy pomocy finansowej zakła
dów pracy (tzw. Beihilfehäuser) zaniknął w latach osiemdziesiątych, ustępując 
miejsca prywatnemu budownictwu domów czynszowych typu koszarowego, które 
zaspokajało w zasadzie zapotrzebowanie ilościowe na mieszkania. Budownictwo 
przyzakładowe i późniejsze spółdzielcze odgrywało nieznaczną tylko rolę. W oma
wianym okresie wykształciły się dzielnice zamieszkane przez robotników oraz przez 
ludność zamożną. O ile w pierwszych przeważały zdecydowanie mieszkania małe, 
1- lub 2-izbowe, to w drugich najmniejsze były 3-izbowe. Z biegiem czasu pod
niósł się standard mieszkaniowy, choć i tak nadal 7/10 ludności Królewskiej Huty 
zamieszkiwało w 1905 r. w mieszkaniach 1- lub 2-izbowych, a szczytem możli
wości dla najlepiej opłacanych kategorii robotników było mieszkanie 3-izbowe. 
Małe mieszkania robotnicze, z reguły pozbawione własnych urządzeń higieniczno- 
-sanitarnych, pochłaniały 10—18,6% rocznego zarobku w postaci czynszu lokalo
wego. Jeżeli nawet pod pewnymi względami sytuacja mieszkaniowa ludności pra
cującej Królewskiej Huty była lepsza niż w innych miastach Górnego Śląska, to 
z reguły przedstawiała się ona gorzej niż w niektórych wielkich ośrodkach 
Niemiec czy choćby nawet we Wrocławiu.

J. S.

L. S t e r n ,  DIE ZWEI TRADITIONEN DER DEUTSCHEN POLENPOLITIK 
UND DIE REVOLUTION VON 1905—1907 IM KÖNIGREICH POLEN, Berlin 1961, 
s. 82.

Okres rewolucji 1905—1907 stanowi centralny punkt problemów ujętych 
w pracy. Autora interesuje problem stosunku do ludności polskiej czynników 
kierujących polityką państwa niemieckiego z jednej strony, z drugiej zaś postawa 
wobec tej samej kwestii nurtu rewolucyjnego w Niemczech. Okres rewolucji ujęty 
jest najszerzej, gdyż wówczas ujawniły się szczególnie ostro metody antypolskiej 
polityki czynników rządzących. Autor stara się także uchwycić genezę polityki 
antypolskiej w Rzeszy Niemieckiej, wskazuje więc na postawę Bismarcka i jego 
spadkobierców politycznych. Określa także oblicze społeczne tych czynników.



Równolegle nakreślony został rys rozwoju poglądów ruchu rewolucyjnego 
w Niemczech na sprawę polską, od Marksa i Engelsa począwszy aż do omawianego 
okresu. W tym też znalazła naświetlenie postawa Lenina wobec tego problemu, 
jak  i niemieckiej lewicy . socjaldemokratycznej. Autor mocno uwypukla kontr
akcję socjaldemokratów niemieckich wobec antypolskiego kursu czynników rzą
dzących. Ponadto znalazły tu miejsce również kwestie stosunków między polskim 
i niemieckim ruchem robotniczym.

Stosunkowo dużo miejsca poświęcono postawie ludności polskiej wobec anty
polskiej polityki. Omówiona jest więc akcja obronna tej ludności, m. in. słynny 
strajk dzieci szkolnych itp. Autor stara się także określić postawę społeczną czyn
ników politycznych działających w ruchu robotniczym.

Przebieg rewolucji 1905—1907 roku na terenie Królestwa Kongresowego oraz 
charakterystyka ogólna rozwoju polskiego ruchu robotniczego na tych ziemiach 
to odrębny problem ujęty w tej ciekawej pracy, przeznaczonej dla szerokiego 
kręgu czytelników.

J . P.

A. M r o w i e ć ,  DZIAŁACZE KOMUNISTYCZNI PRZED SANACYJNYM 
SĄDEM OKRĘGOWYM W RYBNIKU (Zaranie Śląskie, R. XX IV , 1961, z. 3, 
s. 633—653).

Akta sądowe, znajdujące się obecnie w Archiwum Pszczyńskim, posłużyły 
Autorowi za podstawę do omówienia niektórych akcji represyjnych, wymierzo
nych przeciwko działającym na terenie powiatu rybnickiego w latach 1932—1933 
członkom zdelegalizowanej Komunistycznej Partii Polski oraz Komunistycznego 
Związku Młodzieży Polskiej. Po scharakteryzowaniu sytuacji panującej w tym 
czasie w rozbitym na wiele odłamów ruchu zawodowym oraz krótkim omówieniu 
struktury i metod pracy tajnych komórek komunistycznych Autor zestawia infor
macje odnoszące się do ważniejszych procesów wytoczonych wtedy kilkudzie
sięciu działaczom KPP. W każdym wypadku podane są nazwiska oskarżonych 
(często również sporo danych biograficznych), okoliczności, w jakich nastąpiło 
aresztowanie (przeważnie w wyniku raportów agentów policji lub doniesień kon
fidentów, którzy wśliznęli się w szeregi partii), zarzuty stawiane im przez akt 
oskarżenia i wreszcie wysokość wydanych wyroków. Akty oskarżenia, choć oparte 
na częściowo nieprawdziwych zeznaniach funkcjonariuszy policji i konfidentów, 
dostarczają jednak sporo informacji o działalności komunistów, zwłaszcza z ko
mórek w Czerwionce, Dębieńsku Wielkim, Knurowie i Rybniku. Część oskarżonych 
zwalniana była z braku dowodów winy, innych skazywano na kary więzienia 
od kilku miesięcy do dwu lat oraz utratę praw publicznych i honorowych praw 
obywatelskich przeważnie na okres lat pięciu. Tylko w największym procesie 
antykomunistycznym, jak i toczył się od 22 do 30 marca 1938 r. przed sądem 
w Rybniku, zapadły wyższe wyroki. M. in. skazano wtedy członka KC KPP, M aj- 
telę Heiman, na siedem lat więzienia i dziesięć lat utraty praw, zaś kierownika 
KO KPP na Górnym Śląsku, Jerzego Lamuzgę, na pięć lat więzienia i pięć lat 
utraty praw. Jest rzeczą charakterystyczną, że sąd apelacyjny w Katowicach 
w wypadkach odwoływania się skazanych uznawał często decyzje sądu w Rybniku 
za niesłuszne i zmniejszał poważnie wymiar kary lub zawieszał je j wykonanie.



M. O r z e c h o w s k i ,  EMIGRACJA NIEMIECKA WOBEC POLSKICH GRA
NIC ZACHODNICH W CZASIE D RUGIEJ WOJNY ŚW IATOW EJ (Zaranie Śląskie, 
R, X X IV , 1961, z. 3, s. 575—599).

W artykule, opartym na skromnej jak  dotąd literaturze polskiej poświęco
nej tej problematyce oraz znacznie obfitszej literaturze obcojęzycznej, wyzyskał 
Autor także dostępną w kraju polską prasę emigracyjną z okresu wojny. Mimo 
iż fragmentaryczność materiału źródłowego zezwalała na szkicowe jedynie opraco
wanie zagadnienia Autor zdecydował się na opublikowanie dotychczasowych wy
ników swoich badań w celu „zwrócenia uwagi na prawie całkowicie u nas nie
znany problem o dużej wadze badawczej i przede wszystkim politycznej” (s. 576). 
Podstawa źródłowa przesądziła o tym, że Autor ograniczył się prawie wyłącznie 
do przedstawienia stanowiska i zabiegów emigracji niemieckiej na terenie Anglii 
i Stanów Zjednoczonych. W artykule uwzględnione zostały w niewielkim zakresie 
również lata poprzedzające drugą wojnę światową oraz okres bezpośrednio po niej 
następujący. Aktywność propagandowa niemieckiej emigracji politycznej w Wiel
kiej Brytanii i często jawnie prohitlerowskich skupisk i organizacji w USA przez 
cały czas stanowiła w gruncie rzeczy wsparcie dla rewizjonistycznej i aneksyjnej 
polityki Niemiec wobec ich wschodnich sąsiadów. Zmianie ulegała jedynie taktyka 
i arsenał argumentów, jakim i starano się pozyskać dla tego programu opinię pu
bliczną na Zachodzie. Początkowo wysiłki emigracji niemieckiej skierowane były 
na wygranie przez Niemcy wojny w sensie zapewnienia im zdobyczy terytorial
nych na Wschodzie, a gdy to okazało się nierealne, całą uwagę skupiono na 
„wygraniu pokoju”, m. in. przez utrzymanie granic niemieckich z r. 1937, choć 
i wtedy jeszcze nie rezygnowano z wysuwania roszczeń terytorialnych pod adre
sem Polski i Czechosłowacji. Kampania przeciwko przesunięciu granicy polsko - 
-niemieckiej do linii Odry i Nysy Łużyckiej, słabo na ogół i niekonsekwentnie 
zwalczana przez polskie ugrupowania i rząd emigracyjny w Londynie, spotykała 
się z przychylnym nastawieniem niektórych kół w Anglii i Stanach Zjednoczo
nych, zwłaszcza że nikły nadzieje na utrzymanie przyszłej Polski w sferze wpły
wów mocarstw zachodnich. W ostatnim etapie wojny słuszność polskich postulatów 
terytorialnych uznali niemieccy komuniści przebywający na emigracji.

J . S.

Z ZAGADNIEŃ TEORII I PRAKTYKI BIBLIO TEK A R SK IEJ. STUDIA PO
ŚWIĘCONE PAMIĘCI JÓZEFA GRYCZA, Wrocław 1961, Ossolineum, s. 428.

Studia obejmują kilkanaście rozprawek na tematy związane z książką i bi
blioteką. Rozprawki te zgrupowano w 4 działach: dział I poświęcony jest osobie 
Józefa Grycza, II — organizacji i działalności bibliotek, III — historii bibliotek, 
IV — historii książki.

Księgę otwierają interesujące i rzeczowe wspomnienia Grycza z okresu po
wstania warszawskiego. Uzupełnieniem. ich jest szkic o Gryczu pióra Horodyskiego, 
interesujący również dla regionalnych badań śląskich ze względu na lata szkolne 
Grycza spędzone w Zebrzydowicach i Cieszynie. Ostatnia pozycja działu I to 
bibliografia prac Grycza zestawiona przez Emilię Kurdybachową. Dział II oma
wia kolejno polską politykę biblioteczną, rozwój organizacji Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, strukturę organizacyjną bibliotek naukowych, postacie czytelników 
rekrutujących się z robotniczego środowiska w Łodzi i zagadnienia związane z bi
bliografią i dokumentacją (J. Grycz, M. Skwarnicki, J. Baumgart, I. Nagórska,



M. Dembowska). Dział III obejmuje uzupełniający dotkliwą lukę w naszej lite
raturze szkic o Arsenim Fasseau pióra Aleksandra Birkenmajera, dalej intere
sujący dla badacza dziejów Śląska artykuł Jadwigi Rudnickiej poświęcony frag
mentowi biblioteki Lompy, znajdującemu się w Zbiorach Wilanowskich w Biblio
tece Narodowej i obejmującemu ponad 100 druków przeważnie tłoczonych na 
Śląsku (z tego 35 pozycji to druki nie znane Estreicherowi). Kontakty z Aleksan
drą Potocką z Wilanowa nawiązał Lompa pod koniec życia (r. 1855), znajdując się 
w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej i poszukując protektora. Potocka, osoba 
energiczna i ruchliwa, prowadziła w tym czasie m. in. akcję wzbogacania księgo
zbioru wilanowskiego w druki polskie i w tej sytuacji Lompa mógł liczyć, że 
dzieła jego znajdą nabywców w Wilanowie. Lompa wysyłał książki do Wilanowa 
przez kilka lat, począwszy od r. 1855. Wśród książek przesłanych Potockiej prze
ważają śląskie druki współczesne XIX-wieczne, w tym sporo utworów Lompy. 
Pod względem treściowym przeważają druki o charakterze religijnym, dalej idą 
podręczniki, różne praktyczne książeczki gospodarcze, utwory o charakterze roz
rywkowym, utwory muzyczne, czasopisma, m. in. komplet „Tygodnika Polskiego” 
i „Telegraf Górnośląski” (szereg numerów „Telegrafu” odnalezionych w Wila
nowie nie było dotąd znanych bibliografom).

Dział III uzupełniają artykuły J . Korpały i J. Augustyniaka o miejskich bi
bliotekach publicznych w Galicji i Bibliotece Publicznej w Łodzi.

Dział IV poświęcony jest osobie Jana z Sącza, drzeworytom poznańskim 
XVI w., nieznanemu wydaniu satyr Marcina Bielskiego i papierni w Poczesnej 
(S. Jasińska, A. Chyczewska, K. Kłodzińska. W. Budka).

K. M.

AKTA Z URZĘDÓW POWIATOWYCH W OCENIE CZESKICH ARCHIWI
STÓW.

Wśród wielu zagadnień, z jakim i borykają się archiwiści wielu krajów, za
gadnienie oceny akt nowożytnych z urzędów szczebla powiatowego jest proble
mem wywołującym najbardziej ożywioną dyskusję, a je j wyniki w różnych kra
jach różnią się często zasadniczo.

Archiwiści czescy stoją na stanowisku wielkiej przydatności tego typu akt dla 
badań stosunków politycznych i gospodarczych i uważają sprawę wyzyskania ich 
do badań naukowych i potrzeb kulturalno-oświatowych za problem pierwszorzęd
nej wagi. To stanowisko znajduje między innymi odbicie na łamach organu 
czeskich archiwistów „Archivni Časopis”. W zeszycie 3 z r. 1961 tego czasopisma 
opublikowano dwa artykuły na ten temat. Jan  Dobovsky w artykule O spisovej 
m anipulacii na okresnych uradoch na S lovensku  postuluje jak najszybsze spopu
laryzowanie tych materiałów przez opracowanie dobrych inwentarzy. Wiąże się to 
z koniecznością dokładnego poznania historii urzędów, które akta wytworzyły, 
oraz z obowiązkiem zaznajomienia się z organizacją kancelarii tych urzędów. 
W artykule swym Autor daje zarys historii żupanatów słowackich i urzędów 
powiatowych z okresu międzywojennej republiki oraz zasadniczy szkic organiza
cyjny kancelarii tych urzędów. Drugi artykuł, Franciszka Fabiana i Antoniego 
Macaka, poświęcony jest zagadnieniu wyzyskania akt wytworzonych przez urzędy 
szczebla powiatowego. Autorzy mają niewątpliwie rację, gdy twierdzą, że urzędy 
szczebla powiatowego bezpośrednio stykają się z przejawami życia gospodarczego, 
socjalnego i kulturalnego. Tutaj relacje o problemach ruchu robotniczego, jego



organizacjach, akcjach, strajkach itp. są najbardziej bezpośrednie. Urzędy wyż
szych szczebli otrzymują te wiadomości już niejako z drugiej ręki. Co vybrat pro 
archiv  se spisu okresn ích  uradu? — taki jest tytuł artykułu — i Autorzy próbują 
na to pytanie odpowiedzieć. Analizują plany registratur sygnatura po sygnaturze, 
zwracając uwagę, gdzie mogą być materiały cenne, a gdzie drugo- i trzeciorzędne. 
Oba artykuły oddadzą czeskim archiwistom niewątpliwie ważne usługi w praktyce 
ich codziennej pracy.

Bronisław  Turoń


