
łączonym do artykułu wykazie ważniejszych fabryk perkalu na Przedmieściu 
Oławskim w pierwszej połowie XIX w.

Wartość źródłową artykułu zwiększają zamieszczone w tekście liczne plany 
i wykresy ilustrujące wywody Autora.

PRACE I MATERIAŁY ETNOGRAFICZNE — zestawiła L. Matusik.

Rocznik 1948/1949 przynosi m. in. rozprawę S. Szczotki Materiały do hodowli 
owiec w 18 wieku w państwie ślemieńskim na Żywiecczyźnie. Jest to przedruk rę
kopisu ze zbiorów archiwalnych w Żywcu pt. Instruktarz z informacją koło owiec 
pod komisy ją imci pana Bykowskiego po wszystkich dobrach Jaśnie Wielmożnego 
J. P. Wielopolskiego, koniuszego wielkiego koronnego, zalecony powtórnie anno 
Domini 1773-tio die 1 ma Januarii.

Przedruk jest poprzedzony wstępem S. Szczotki. Dowiadujemy się z niego, że 
instruktarz powstał w 1748 r.F w 1773 Został ponownie spisany. Dostarcza on sze
reg ciekawych wiadomości odnośnie do gospodarki hodowlanej na folwarkach 
państwa ślemieńskiego (w danym okresie oświęcimsko-zatorskiego).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt podkreślony przez wydawcę, że przy 
pisaniu powyższego instruktarza dużą rolę odegrali chłopi z terenu oświęcimsko- 
-zatorskiego informując administratora dóbr o zasadach gospodarki halnej, umie
jętnym obchodzeniu się z owcami i oszczędnym utrzymywaniu ich.

W roczniku 1950/1951 znajdujemy m. in. pracę B. Kopczyńskiej-Jaworskiej 
Gospodarka pastewna w Beskidzie Śląskim. Powyższa monografia oparta jest 
o badania terenowe na Śląsku Cieszyńskim. Za punkt wyjścia przy opracowywa
niu przyjęto zagadnienie pasterskiej spółki gospodarczej i jej związek z życiem 
społecznym środowiska wiejskiego. W pierwszej części swej pracy Autorka daje 
przegląd dotychczasowych badań nad pasterstwem wysokogórskim oraz jego ge
nezę. Następnie przechodzi do historii szałaśnictwa na Śląsku Cieszyńskim przed
stawiając czytelnikowi początki osadnictwa, kolonizację wołoską i jej wpływ 
na szałaśnictwo, rozwój terytorialny szałaśnictwa i jego gospodarkę. Część trze
cia monografii przedstawia kulturę pasterską w obrzędach i zwyczajach. Jej opis 
jest poprzedzony opisem stosunków prawno-społecznych, ze szczególnym uwzględ
nieniem stosunków własnościowych i organizacji spółki szałaśniczej. Ponadto 
znajdujemy opisy stosunków gospodarczych dotyczących hodowli owiec, meliora
cji pastewno-górskich (koszarowania, zbierania kamieni), przerobu i zużytkowania 
wełny oraz opisy narzędzi używanych przez pasterzy wysokogórskich.

POLSKA SZTUKA LUDOWA — zestawiła L. Matusik.

W roczniku VII (1953) znajdujemy umieszczony w z. 3 artykuł B. Bazielich 
Ludowy hait śląski. Na wstępie artykułu zaznaczony jest podział haftu na typy: 
starszy i młodszy, a następnie stwierdzenie, że typ starszy, który obecnie należy 
do rzadkości, utrzymał się m. in. na Śląsku. Autorka zwraca uwagę na stronę 
ornamentacyjną i sposób wykonania haftu, gdyż to pozwala często usunąć wątpli
wości tyczące jego chronologii i pochodzenia. W artykule zostały omówione ty
powe ściegi śląskie i podkreślono ich różnorodność. Materiał z terenu Śląska zo
stał przeanalizowany w porównaniu z innymi okolicami Polski. W zakończeniu 
podkreślono dość wczesne zetknięcie się ludności śląskiej z przemysłowymi mia




