
ski, że poza swoją „polszczyzna" niczego nie widzą. 
Trudno o bardziej wymowne, jakkolwiek złośliwe świa
dectwo istnienia mocnych tradycji polskich na tym tere
nie. Stwierdza prof. Mikulski, we wstępie broszury, 
wbrew przebrzmiałej uwadze Ćelakovskiego, że ele
menty owej tradycji ciekawe są i bogate, i że w ciągu 
50 lat wokół katedry języków i literatur słowiańskich 
powstało intensywne środowisko naukowe posiadające 
własne oblicze. Dlatego i tu me jesteśmy nowicjuszami.

Zofia Gostomska
A n d r z e j  J o c h e l s o n :  Przewodnik po Wrocła

wiu wraz z skorowidzem ulic i planem. Wydawnictwo 
„Przełom" Kraków. Drukarnia Wiedzy Nr 2, Wrocław, 
ul. Wierzbowa 30. 1946. Stron 60 +  1 plan.

Przewodnik zawiera krótki rys historii Wrocławia 
z podkreśleniem naszych wpływów w ciągu wieków pp 
oderwaniu go od Polski, następnie opis topograficzny 
miasta oraz przegląd zabytków architektonicznych 
i dzieł sztuki, względnie ich fragmentów, ocalałych 
z katastrofy wojennej. Yademecum po zabytkach skre
ślone przy współudziale konserwatora Władysława Po- 

' reyki i mgra Józefa Gębczaka daje potrzebne ąuantum 
wiadomości, co właściwie pozostało z pomników prze
szłości Wrocławia, a przede^wszystkim z pamiątek i śla
dów .kultury polskiej. Część praktyczna przewodnika 
potraktowana zbyt pobieżnie, pozostawia wiele do ży
czenia. Publikacja pożądapa — razi niedbałością ko
rekty i miejscami — stylu.

Zofia Gostomska
M i c h a ł  A m b r o s  : Bibliografia Śląska, jej stan 

obecny i zadania na przyszłość, Katowice 1946, 16", 
str. 30, nlb. 2. Wyd. Instytutu Śląskiego. Biblioteka Za
rania Śląskiego Nr. 3. Odbitka z rocznika XVII Zara
nia śląskiego.

Znany pracownik na polu bibliografii dr Ambros 
stara się odmalować zwięźle i treściwie obecny stan 
bibliografii śląskiej. Omawia najpierw bibliografie pol
skich druków śląskich,' jakże niekompletne i potrzebu
jące nowego fachowego opracowania, potem polskie bi
bliografie o Śląsku, zarówno ogólne retrospektywne ze
stawienia samoistnych druków w języku polskim, jako


