
K R O N I K A  N A U K O W A

J ó z e f  C h l e b o w c z y k

KOLEJNE POSIEDZENIE KOMISJI POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ

W dniach 15—18 X  1963 r. odbyło się w Pradze VIII kolejne posiedzenie Polsko- 
-Czechosłowackiej Komisji Historycznej Instytutów Historii Akademii Nauk obydwu 
państw. Zgodnie z ustaloną już tradycją na spotkanie złożyła się część otwarta dla 
szerszego ogółu zainteresowanych oraz wewnętrzne obrady Komisji. W dniu 15 X  
1963 została zorganizowana przy współudziale zaproszonych specjalistów z placówek 
naukowych i szkół wyższych Pragi, Brna, Bratysławy oraz Opawy konferencja 
naukowa. Na konferencji historycy polscy wygłosili następujące referaty:

prof. dr S. Kieniewicz — Kw estia agrarna lat 1861—1864 w świetle najnowszych 
badań naukow ych ;

prof. dr C. Bobińska — Wpływ powstania styczniowego na polski i europejski 
ruch rewolucyjny;

dr J. Chlebowczyk — Przegląd dorobku historiografii polskiej w zakresie dzie
jów  czesko-słow ackich oraz stosunków polsko-czeskich i słow ackich w XIX i XX  
wieku (do r. 1945).

Dyskusja, jaka rozwinęła się po referatach, przyniosła cenne rezultaty, zwłasz
cza w odniesieniu do badań porównawczych ruchów narodowowyzwoleńczych 
i socjalnych na ziemiach polskich oraz czeskich w X IX  w.

W trakcie wewnętrznych obrad Komisji przewodniczący sekcji czechosłowackiej, 
prol. dr J. Macurek, zaznajomił członków Komisji z wynikami współpracy naukowej 
czechosłowackiej i polskiej historiografii w ostatnim okresie. Prof. Macůrek dokonał 
przeglądu stanu badań nad dziejami Polski oraz stosunków polsko-czechosłowac
kich do 1939 r. w instytutach naukowych Czechosłowackiej Akademii Nauk oraz 
w szkołach wyższych; zaznajomił dalej zebranych z planem dalszych prac history
ków czechosłowackich w tym zakresie. Członkowie Komisji zapoznali się z opraco
wanym przez dr K. Kofalkovą sprawozdaniem o badaniach nad historią Polski 
oraz kontaktami polsko-czechosłowackimi w okresie po 1939 r. Przewodniczący 
sekcji czeskiej zreferował przebieg posiedzenia sekcji historycznej V Międzynaro
dowego Kongresu Slawistycznego w Sofii we wrześniu 1953 r. W dyskusji pod
kreślono konieczność pogłębienia współpracy historyków obydwu państw przy 
organizowaniu wspólnych wystąpień na międzynarodowych kongresach naukowych; 
w związku z tym Komisja wezwała członków obu sekcji do pomocy w przygoto
waniu udziału w XII Międzynarodowym Zjeździe Historyków w Wiedniu w 1965 r. 
Komisja omówiła także sprawę wydania historii Polski w językach czeskim i sło
wackim oraz historii Czechosłowacji w języku polskim. Z pozostałych punktów 
obrad o szerszym zasięgu warto wymienić jeszcze informację dr I. Holla o postępie 
prac nad zebraniem poloników w archiwach czechosłowackich. W dyskusji nad 
perspektywicznym planem dalszej swej działalności Komisja ustaliła następującą



tematykę wspólnych otwartych posiedzeń naukowych: w 1964 r. — stosunki pol
sko-czechosłowackie w okresie feudalizmu; w 1965 r . — rozwój socjalistycznych 
form gospodarowania w gospodarce rolnej obydwu krajów; w 1966 r. — nowe 
metody badawcze w zakresie historii gospodarczej; w 1967 r. — początki feuda
lizmu w Europie środkowej i powstanie państwa czeskiego oraz polskiego; w 1968 r. 
— kwestia agrarna w Europie środkowej w XVIII—X IX  w.

Następne, IX  posiedzenie Komisji Historycznej, które odbędzie się w paździer
niku 1964 r. w Krakowie, poświęcone zostanie dyskusji nad pierwszym tomem 
czechosłowackiej pracy zbiorowej Czesi i Polacy w przeszłości oraz omówieniu 
w związku z przygotowaniami do międzynarodowego kongresu wiedeńskiego węzło
wych problemów rozkładu-monarchii austro-węgierskiej.

R o m a n  H e c k

KONFERENCJA O HISTORIOGRAFII REGIONALNEJ W OŁOMUŃCU

W dniach 13—16 X I 1963 r. odbyła się w Ołomuńcu zorganizowana przez Ka
tedrę Historii Uniwersytetu im. F. Palackiego przy współpracy lokalnych organów 
Komunistycznej Partii Czechosłowacji konferencja poświęcona problematyce hi
storiografii regionalnej. Zgromadziła ona znaczną liczbę historyków regionalistów 
z terenu całej Czechosłowacji, pracowników uniwersytetów, instytucji naukowych, 
archiwów, muzeów i nauczycieli. Wzięli w niej udział również zaproszeni goście 
referenci z zagranicy, z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier i Polski. 
Liczne referaty, koreferaty i głosy w dyskusji przedstawiły bogatą problematykę 
regionalistyki oraz wielki dorobek historyków czechosłowackich w tej dziedzinie. 
Szczególnie interesującym dla nas, Polaków, zjawiskiem był czynny udział w kon
ferencji wielu historyków prowincjonalnych, mieszkających w małych miasteczkach 
powiatowych, świadczący o ich wysokim poziomie erudycyjnym i twórczej pracy 
naukowej. Niemałą rolę w rozwijaniu zainteresowań historią regionalną wśród 
prowincjonalnych historyków czechosłowackich odgrywa Zakład Historii Regio
nalnej przy Uniwersytecie F. Palackiego w Ołomuńcu, kierowany przez prof. 
L. Hosáka. Właśnie z jego inicjatywy i w uznaniu jego zasług konferencja tego 
rodzaju odbyła się w Ołomuńcu.

Tematyka referatów konferencji była bardzo bogata. W pierwszym plenarnym 
dniu obrad zostały wygłoszone następujące referaty:

dr J. Růžička (Archiwum Powiatowe w Litomyślu), Podstawowe problemy  
i zadania historiografii regionalnej;

doc. K. Czok (Uniwersytet Lipski), Rozwój historiografii regionalnej w NRD;
doc. K. Śląski (Instytut Zachodni w Poznaniu), Stan badań i osiągnięcia dzie

jopisarstwa regionalnego w Polsce Ludowej {ze szczególnym uwzględnieniem Polski 
centralnej i północnej);

dr B. Ila (Archiwum Państwowe w Budapeszcie), Problemy i zadania historio
grafii w W ęgierskiej Republice Ludow ej.

Pierwszy z wymienionych wyżej referentów w postawionym na wysokim po
ziomie erudycyjnym wystąpieniu po przedstawieniu zarysu historycznego rozwoju 
regionalistyki czechosłowackiej zajął się teoretycznymi zagadnieniami historiografii 
regionalnej. Wskazywał przy tym m. in. na cechy, jakie powinny charakteryzować 
dobrą pracę w tej dziedzinie: 1. przezwyciężenie mechanicznego idiografizmu, 2. 
umiejętne powiązanie zjawisk ogólnych z regionalno-lokalnymi, 3. dążność do



uprzystępnienia nowoczesnej wiedzy historycznej szerokim rzeszom społeczeństwa 
poprzez badanie interesującej go historii najbliższego otoczenia, 4. niezbędną dla 
regionalisty wszechstronność, konieczność orientowania się w zagadnieniach eko
nomii, filozofii, historii literatury i geografii, 5. naukowy charakter historiografii 
regionalnej, która jest specyficzną gałęzią jednolitej nauki historycznej.

Pewną nowością dla nas, Polaków, były informacje o prowadzonej w Czecho
słowacji i NRD akcji spisywania na bieżąco współczesnych wydarzeń lokalnych 
w poszczególnych gminach, miasteczkach i powiatach przez miejscowych kronika
rzy. Akcja ta jest subwencjonowana przez państwo i znajduje się pod opieką 
placówek naukowych.

W drugim dniu uczestnicy konferencji podzielili się na dwie sekcje. W sekcji 
poświęconej epoce feudalizmu prof. L. Hosák przedstawił stan i potrzeby badań 
regionalnych nad historią Czech i Moraw, a koreferentka doc. D. Lehotská z Bra
tysławy uzupełniła jego wywody materiałami dotyczącymi Słowacji. Na sekcji tej 
wystąpili jeszcze dwaj goście zagraniczni: dr H. Walter (Uniwersytet Lipski) z wy
kładem o aktualnych zadaniach historii osadnictwa w ramach historiografii regio
nalnej i dr W. Urban z Krakowa, który mówił o badaniach nad historią regionalną 
Małopolski. W sekcji epoki kapitalizmu i socjalizmu tematami przygotowanych 
referatów były: stan i potrzeby regionalnej historiografii ruchu robotniczego 
(dr J. Bieberle, Ołomuniec) oraz sytuacja w dziedzinie pracy nad historią zakładów 
przemysłowych (doc. M. Myška z Ostrawy i doc. J. Husar z Bratysławy). Na obra
dach tej sekcji wystąpił również z referatem doc. R. Heck z Wrocławia na temat 
śląskiej historiografii regionalnej w Polsce Ludowej. Dzień zakończyła wspólna 
dla obu sekcji dyskusja i referat prof. L. Hanzo (Szarvas, Węgry) o problematyce 
historiografii słowackiej mniejszości narodowej na Węgrzech. Z wielu interesują
cych danych w referatach na uwagę zasługiwały wiadomości o żywym rozwoju 
badań nad historią przedsiębiorstw przemysłowych oraz terenowych organizacji 
partyjnych KPC prowadzonych przez specjalne komórki historyczne przy wojewódz
kich komitetach partyjnych. Wydaje się, że pod tym względem Czechosłowacja wy
przedziła inne kraje demokracji ludowej.

Trzeci dzień konferencji stał pod znakiem problemów organizacji i wychowania 
kadr niezbędnych do właściwego rozwoju historiografii regionalnej. Ogólne pro
blemy organizacyjne i projekty konkretnych posunięć w tym zakresie przedstawił 
doc. O. Kańa z Instytutu Historii KPC w Pradze. Dr J. Holinková z Uniwersytetu 
im. F. Palackiego zajęła się natomiast bliżej kwestią wychowania studentów hi
storii na przyszłych regionalistów, mogących zajmować się pracą naukową i popu
laryzacyjną. Ostatni, czwarty dzień konferencji poświęcono wycieczce krajoznawczej 
do powiatu Šumperk, prowadzonej przez tamtejszego archiwariusza, dr F. Spur- 
nego. Grono miłośników tradycji regionalnych wydaje w tym małym miasteczku 
własny rocznik regionalny i prowadzi ożywioną działalność naukową oraz popu
laryzacyjną.

Wszechstronne i interesujące były dyskusje nad wygłoszonymi na konferencji 
referatami. Występowały w nich zarówno elementy metodologiczno-teóretyczne, 
jak i zagadnienia praktyczno-robocze. Z zagadnień praktycznej pracy regionali- 
stycznej omawiano między innymi sprawę posługiwania się materiałem regionalnym 
w nauczaniu szkolnym (dr F. Janek — Instytut Badań Pedagogicznych, Ołomuniec), 
blaski i cienie wspomnianej wyżej akcji spisywania na bieżąco kronik lokalnych 
(dr F. Hoffmann — Archiwum Powiatowe w Igławie), trudności w pozyskaniu do 
pracy regionalistycznej młodych absolwentów historii (doc. Cepelak — Instytut Pe
dagogiczny w Pilźnie). Z zagadnień pogranicza polsko-czeskiego, mogących zainte-



resować bliżej Polaków, wysuwano postulaty opracowania w duchu braterstwa 
i internacjonalizmu historii polskiego ruchu robotniczego na Śląsku Cieszyńskim 
(O. Kańa — Instytut Historii KPCz.) oraz wpływów biskupstwa wrocławskiego 
w rejonie Hulczyna i stosunków w dobrach kameralnych cieszyńskich (O. Preudel 
— Komitet Wojewódzki KPCz. w Ostrowie).

Dokładne zapoznanie się z poważnym "dorobkiem konferencji umożliwi przy
gotowywany do druku je j pamiętnik, który zainteresuje niewątpliwie historyków 
regionalistów we wszystkich krajach demokracji ludowej.

A d a m  G a l o s

SESJA POLSKO-NIEMIECKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ W WERNIGERODE 
/

Kolejna, już X I sesja Polsko-Niemieckiej Komisji Historycznej odbyła się 
w dniach 25—28 V 1964 r. w Wernigerode, w pięknym otoczeniu gór Harcu. Uczest
niczyli w niej ze strony niemieckiej: prof. G. Schilfert jako przewodniczący, prof. 
H. Scheel jako sekretarz oraz prof. F. H. Gentzen, doc. J. Kalisch, prof. W. Eilder- 
mann, dr J. Jeske i prof. W. Schildhauer, a także spoza Komisji kilkunastoosobowa 
grupa pracowników naukowych z różnych ośrodków. Ze strony polskiej Komisję 
reprezentowali: je j przewodniczący prof. K. Popiołek, prof. H. Zieliński jako se
kretarz oraz profesorowie: L. Grosfeld i J. Pajewski; spoza Komisji w sesji brali 
udział: prof. R. Bierzanek, doc. A. Czubiński, doc. A. Galos, prof. Z. Grot, 
prof. K. Lapter i dr M. Wojciechowski.

Naukowa część konferencji poświęcona była kolejnemu zagadnieniu, związa
nemu ze stosunkami polsko-niemieckimi, tym razem przedmiotem obrad było 
Lokarno. Zagadnienie potraktowane było szeroko, przy czym cechę charakterystyczną 
stanowiła niezwykle duża liczba referatów i komunikatów, w ciągu bowiem dwóch 
dni wygłoszono ich aż 15. Tematy przedstawiały się następująco: J . Pajewski — 
uwagi wstępne i główne problemy Lokarna w sytuacji międzynarodowej; W. Rugę 
— mieszczańska opozycja wobec Lokarna w Niemczech; A. Czubiński — wpływ 
układów lokarneńskich na wewnętrzne stosunki w Polsce; M. Hampel — rola Stre- 
semanna; H. Zieliński — sprawa mniejszości w okresie Lokarna; D. Fentsch — 
rola niektórych niemieckich organizacji nacjonalistycznych (zwłaszcza Deutscher 
Schutzbund); K. Lapter — postawa polskiego ruchu robotniczego wobec układów 
lokarneńskich; N. Madloch i W. Menzel — stanowisko wobec tego samego pro
blemu KPD i SPD; Z. Grot — wpływ Lokarna na Czechosłowację; G. Fuchs — 
stosunki niemiecko-czechosłowackie w ramach polityki Lokarna; R. Bierzanek — 
problem Lokarna a Liga Narodów ze specjalnym uwzględnieniem znaczenia ukła
dów dla systemu bezpieczeństwa; G. Rosenfeld — problem Lokarno a Rapallo; 
M. Wojciechowski — wpływ układów lokarneńskich na stosunki polsko-niemieckie 
w pierwszych latach rządów hitlerowskich; J. Jeske — niektóre aspekty polityki 
lokarneńskiej Stresemanna w obecnej zachodnioniemieckiej polityce i historio
grafii. Już z tego długiego zestawienia widać, jak wielostronnie omówiona została 
na konferencji problematyka układów z 1925 r., zarówno od strony sytuacji między
narodowej, jak i stosunków wewnętrznych w Polsce i Niemczech. W znacznej 
większości wypadków referaty oparte były przy tym na nie wyzyskanych dotąd źró
dłach i wnosiły wiele nowego do problemu, będącego jednym z najważniejszych 
zagadnień międzywojennych dziejów Europy. Nie bez powodu sesja uznana też 
została za specjalnie udaną, co stwarza dobre perspektywy na przyszłość.



Dwakroć mniej więcej liczniejsze niż referaty były głosy dyskusyjne. Największe 
zainteresowanie wzbudziły przy tym następujące problemy: charakter i rola nacjo
nalistycznej opozycji w Niemczech wobec stresemannowskiej polityki Lokarna, sta
nowisko partii robotniczych i problem zastępowania przez Lokarno polityki z Ra
pallo wraz z uwzględnieniem stosunków niemiecko-radzieckich.

Druga część konferencji poświęcona była jak zawsze działalności samej Komisji, 
sprawozdaniu i dalszym planom zarówno całej Komisji, jak i podkomisji śląskiej 
i pomorskiej (podkomisja archiwalna tym razem nie odbyła swojego posiedzenia 
z powodu nieobecności je j członków). Wśród wielu poruszonych spraw wymienić 
należy ostateczne ustalenie dalszych losów przygotowywanego pod patronatem Ko
misji tomu poświęconego dziejom hakaty, który — gotowy już do druku — ukaże 
się w Polsce w 1965 r., a w NRD w roku następnym. W toku znajduje się szereg 
akcji, jak wzajemne recenzowanie najważniejszych pozycji historycznych (a także 
ocenianie niektórych prac przed drukiem), jak gościnne wizyty z odczytami i wy
kładami, a także organizowanie wycieczek studentów. Ustalono również, że tematem 
następnej sesji, która odbędzie się tym razem w Polsce, będzie problem mniejszości 
narodowych w okresie międzywojennym.

W a n d a  Z a j ą c z k o w s k a

ZBIÓR TADEUSZA REGERA
ZNANEGO DZIAŁACZA SOCJALISTYCZNEGO ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 

(PRZECHOWANY W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ŁODZI)

W kwietniu 1962 r. minęła dziewięćdziesiąta rocznica urodzin Tadeusza Regera, 
wybitnego działacza socjalistycznego ziemi cieszyńskiej, człowieka, który niemal 
cale swe życie poświęcił krzewieniu polskości na Śląsku Cieszyńskim i którego 
nazwisko jest nierozerwalnie związane z ruchem robotniczym na tym terenie. 
Działalność polityczna i społeczna T. Regera jest na ogół znana na Śląsku. Celem 
niniejszego artykułu jest ukazanie T. Regera jako zbieracza, twórcy zbioru druków 
socjalistycznych.

T. Reger gromadził wydawnictwa socjalistyczne pod kątem swej działalności 
politycznej. Zbiór liczy 969 pozycji. Obejmuje okres 1867—1938. W skład jego 
wchodzą broszury agitacyjno-polityczne i partyjne, ulotki, kalendarze, druki zwarte. 
Zawiera opracowania w językach: polskim, niemieckim, czeskim, rosyjskim, ukraiń
skim oraz po jednej pozycji francuskiej i węgierskiej. Najstarszym drukiem jest 
praca Juliana Klaczko, wydana w 1867 r. pod tytułem Kongres M oskiewski i pan- 
slawistyczna propaganda, wydrukowana w drukarni krakowskiego „Czasu”.

Przed przystąpieniem do bardziej szczegółowego omówienia zawartości zbioru 
kilka informacji o samym jego twórcy. T. Reger urodził się 2 IV 1872 r. w Nowym 
Jorku. Do szkoły początkowo chodził w Przemyślu, skąd pochodziła jego rodzina. 
Gimnazjum ukończył w Krakowie, a następnie tamże w 1889 r. zaczął praktykę 
w aptece. Od 1890 r. Reger nawiązuje kontakty z socjalistyczną „Pobudką” i lwow
ską „Pracą”. W 1892 r. zapisuje się na Uniwersytet Jagielloński. W rok później zo
staje jednak wydalony z uczelni za przynależność do organizacji socjalistycznych. 
W 1893 r. zostaje redaktorem organu PPSD w Galicji, „Naprzód”. Aresztowany 
w 1894 r. za działalność polityczną, zostaje z braku dowodów zwolniony. W 1895 r. 
Reger z polecenia partii przenosi się na Śląsk Cieszyński dla zorganizowania tam 
polskiego ruchu robotniczego. Odtąd jego dalsza działalność jest nierozerwalnie



związana z tym terenem. Od 1901 r., kiedy zostaje wybrany posłem z okręgu frysz- 
tackiego do parlamentu austriackiego, pełni funkcje poselskie do 1918 r., a następnie 
w sejmie polskim do 1935 r. Umiera w październiku 1938 r .1 Po śmierci T. Regera 
zbiór jego zakupiło w 1938 r. Muzeum im. J. Piłsudskiego w Łodzi. Po wyzwoleniu 
materiały te zostały przekazane do Archiwum Miejskiego, które w 1951 r. prze
kształciło się w Archiwum Wojewódzkie (gdzie znajdują się obecnie). Przy opraco
wywaniu zbioru postanowiono pozostawić go w takiej postaci, w jakiej się zachował, 
bez rozdzielania książek i ulotek.

Dla ułatwienia w korzystaniu ze zbioru sporządzono oprócz inwentarza dwa ka
talogi: alfabetyczny i tematyczny. W celu uniknięcia rozdrobnienia tematycznego 
niektóre partie materiałów objęto jednym hasłem, inne, wyraźnie zgrupowane tema
tycznie, ujęto pod hasła bardziej szczegółowe. Układ katalogu przedstawia się 
następująco:

1. Zagadnienia teoretyczne socjalizmu. Ekonomia polityczna. Nauki społeczne. 
Filozofia.

2. Dzieje socjalizmu i walk rewolucyjnych w poszczególnych krajach.
3. Partie i organizacje socjalistyczne na świecle.
4. Położenie ekonomiczno-społeczne klasy robotniczej. Walka klasowa.
5. Związki zawodowe i stowarzyszenia robotnicze.
6. Stosunki ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturalne w poszczególnych 

zaborach w X IX  i X X  wieku.
7. Ruchy narodowowyzwoleńcze i społeczno-rewolucyjne na ziemiach polskich 

do 1914 r.
8. Parlament austriacki. Koło Polskie w Galicji.
9. Polskie partie i stronnictwa polityczne (poza PPS) w X IX  i X X  w.

10. Materiały do historii PPS.
11. Sprawa polska w latach 1914—1918.
12. Polska niepodległa w latach 1918—1938 (sprawy polityczne, sejm, gospo

darka kraju).
13. Sprawy społeczno-ekonomiczne wsi. Reforma rolna w Polsce.
14. Spółdzielczość (kooperacje).
15. Oświata.
16. Sprawy wyznaniowe, duchowieństwo.
17. Sprawy narodowościowe.
18. Biografie, pamiętniki, wspomnienia.
19. Różne.
20. Kalendarze.
21. Prace drukowane T. Regera.
W przeglądzie wyżej podanych haseł katalogu wyraźnie widoczna jest różno

rodność tematyczna materiałów zbieranych przez Regera. Wynika to stąd, że T. Re
ger zbierał materiały przydatne do swej pracy politycznej i społecznej. Jako dzia
łacz PPSD, skierowany przez partię na Śląsk Cieszyński dla organizowania tam 
polskiego ruchu socjalistycznego, T. Reger musiał znać prace teoretyków socja
lizmu i niejednokrotnie z nich korzystać w swej pracy politycznej. Dlatego też 
księgozbiór jego zawiera pozycje takich teoretyków i przywódców socjalizmu, jak 
Marks, Engels, Adler, Bauer, Bebel, Lafargue, J aurěs, Kautsky, Lassalle, Mehring, 
Proudhon, Vandervelde, Daszyński, Hempel, Limanowski i wielu innych. Bardzo 
często prace te stanowią najwcześniejsze polskie wydawnictwa socjalistyczne,

1 „Łodzianin”, nr 295, 18 X  1938.



wydawane ze względów konspiracyjnych głównie za granicą. Oto kilka tytułów 
pierwszych lub jednych z najwcześniejszych wydań w języku polskim druków 
socjalistycznych znajdujących się w zbiorze:

A. Schaełle, Kwintesencja socjalizmu, Genewa 1881.
E. Laveleye, Socjalizm współczesny, Warszawa 1884.
F. Engels, Początki cywilizacji, Paryż—Lipsk 1885.
P. Lafargue, Religia kapitału, Genewa 1886.
K. Kautsky, K arola M arksa nauki ekonomiczne, Lwów 1890. •
M. Block, Socjalizm współczesny, Warszawa 1892.
A. Bebel, K obieta i socjalizm, Londyn 1897.
Pierwsze polskie wydanie Manifestu komunistycznego, Londyn 1892.
W zbiorze znajduje się również szereg prac wydanych w języku niemieckim 

w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych X IX  w. Drukowane one były 
w Berlinie, Lipsku i Stuttgarcie. Wszystkie te wydawnictwa są objęte hasłem 
pierwszym katalogu tematycznego. Brak jest wśród 119 pozycji zgrupowanych 
w haśle „Zagadnienia teoretyczne socjalizmu” prac działaczy międzynarodówki 
komunistycznej. - , ~ : - i n ý 1 i

Na szerokie zainteresowania T. Regera zagadnieniami ruchów społecznych nie 
tylko w kraju, ale i poza jego granicami wskazują materiały zgrupowane w drugim 
kolejnym haśle: „Dzieje socjalizmu i walk rewolucyjnych w poszczególnych kra
jach”. Hasło to obejmuje wydawnictwa dotyczące historii socjalizmu we Włoszech, 
Stanach Zjednoczonych, Rosji, Anglii, Francji, grupuje także materiały omawiające 
wielką rewolucję lrancuską, komunę paryską, ruchy rewolucyjne w Niemczech, 
Włoszech, Rosji, Finlandii i innych państwach.

Materiały dotyczące partii socjalistycznych zostały objęte hasłem „Organizacje 
i partie socjalistyczne na świecie”. Są to materiały zjazdowe i liczne broszury 
agitacyjne, często pisane przez czołowych działaczy socjalistycznych. Cenną pozycją 
jest 5-tomowa praca L. Brügla Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie, 
wydana w Wiedniu w 1922 r. Wydawnictwa dotyczące niemieckiej socjaldemokracji 
są m. in. następujące: jednodniówka wydana przez robotników lipskich 23 V 1903 r. 
z . okazji rocznicy założenia niemieckiej socjaldemokracji; list otwarty Lassalle’a 
do Centralnego Komitetu w sprawie zwołania wszechniemieckiego robotniczego 
Kongresu w Lipsku; F. Mehringa Geschichte der Deutschen Sozialdem okratie, wy
dana w Stuttgarcie w 1898 r. W zbiorze znajdują się również niektóre materiały 
sprawozdawcze dotyczące działalności II Międzynarodówki, np. sprawozdanie z Kon
gresu w Zurychu w dniach 23—28 VIII 1897 r. łącznie z wygłoszonymi na nim 
referatami; sprawozdanie z VIII Zjazdu w Kopenhadze pt. Stan dzisiejszy organi
zacji socjalistycznych i robotniczych reprezentowanych na VIII Międzynarodowym  
Zjeździe w Kopenhadze.

W materiałach gromadzonych przez T. Regera dużą grupę stanowią wydawnic
twa poświęcone kwestii robotniczej. Są to zarówno opracowania, broszury agita
cyjne, jak i ulotki. W zbiorze znajdują się prace wybitnych działaczy międzynaro
dowego ruchu robotniczego, jak i opracowania omawiające kwestie robotnicze na 
ziemiach polskich. Wymienić tu można dla przykładu następujące pozycje: F. Las- 
salle, Program robotników ; S. Fryk, Prawda ludu roboczego; W alka o prace za
robkow e (omówienie płac zarobkowych w Warszawie w latach 1914—1921 i cen 
w tym okresie); R. Köhler, Erinnerungen aus dem  Leben  eines Proletariers (raport 
przedstawiony na Kongresie w Brukseli w 1891 r. przez Brukselską Federację Partii 
Robotniczej); Czerwony adwokat, czyli poradnik prawniczy dla ludu pracującego, 
wyd. w 1905 r. Jest to bardzo szczegółowe objaśnienie ustaw i rozporządzeń pań



stwowych w Austrii, dotyczących robotniczych zgromadzeń, noszenia czerwonych 
sztandarów, strajkowania itd., dalej są wyjaśnienia, jak zgodnie z ustawodaw
stwem austriackim powinni zachowywać się robotnicy w czasie aresztowania, 
w czasie rewizji, podczas przesłuchań, jaki jest zakres uprawnień policji i wojska 
wobec obywateli.

T. Reger, związany z ruchem robotniczym w zaborze austriackim, został — 
jak już była mowa — skierowany przez PPSD na Śląsk Cieszyński, gdzie miał 
organizować polski ruch robotniczy. W 1895 r. przenosi się na stałe z Krakowa do 
Poręby, górniczej osady. Z miejsca rozwija t-u ożywioną działalność. Zakłada Ko
mitet Agitacyjny i Prasowy, który miał za zadanie kierować pracą organizacyjną 
i agitacyjną wśród robotników polskich. Przy współudziale Regera zaczynają po
wstawać na Śląsku Cieszyńskim polskie organizacje zawodowe, jak w 1900 r. orga
nizacja zawodowa górników polskich „Siła”, a po je j rozwiązaniu Unia Górników 
w Austrii2. Z inicjatywy Regera powstaje w 1907 r. stowarzyszenie kulturalno- 
-oświatcwe „Siła”, które odegrało poważną rolę w uświadomieniu robotników 
polskich na Śląsku Cieszyńskim3. Wspomniana wyżej działalność Regera wyjaśnia 
celowość gromadzenia przez niego materiałów dotyczących zagadnień robotniczych.

Dość liczną grupę stanowią w zbiorze ulotki <i druki pierwszomajowe. Naj
wcześniejszy druk pochodzi z 1890 r. Jest to sprawozdanie z obchodu 1 Maja 
we Lwowie. Ulotki z lat 1894, 1896, 1897, 1898 pochodzą z zaboru pruskiego. 
Broszury te zostały wydane w Londynie przez PPS zaboru pruskiego. Zawie
rają programy partii oraz hasła wysuwane przez komitety organizacyjne w cza
sie obchodów pierwszomajowych. Druki ulotne z lat 1897, 1901, 1906 pochodzą 
z Królestwa. Wszystkie wyżej wymienione ulotki wydane zostały przez partie 
socjalistyczne. Jedyna niepepesowska pochodzi z 1906. r. i wydana została przez 
SDKPiL w Warszawie (nosi ona tytuł Święto 1-go Maja). Oprócz ulotek w zbiorze 
znajduje się duża ilość jednodniówek pierwszomajowych z lat 1896—1926, wyda
wanych przez organizacje socjalistyczne polskie, niemieckie, austriackie i czeskie. 
Do materiałów pierwszomajowych należy również wydany przez T. Regera w Mo
rawskiej Ostrawie specjalny numer „Górnika” z 1914 r .4

T. Reger gromadził również poezję i prozę robotniczą. Należy tu wymienić 
serię „Czytelni Robotniczej”, dramat G. Hauptmanna Tkacze (wyd. w Londynie 
w 1898 r.), śpiewniki robotnicze oraz Pieśni i poezje dla ludu roboczego wydane 
na pam iątkę 1-go Maja 1897 r.

Materiały dotyczące działalności organizacji związkowych zostały przy opra
cowywaniu zbioru zgrupowane pod hasłem: „Związki Zawodowe i Stowarzyszenia 
Robotnicze”. Oprócz opracowań ogólnych, jak np. G. Howella Związki zawodowe 
robotników angielskich, H. Landaua Polityka związków zawodowych, E. Kralika 
Pożytek i znaczenie stowarzyszeń zawodowych, w dziale tym znajdują się sprawo
zdania polskich związków zawodowych z okresu dwudziestolecia. Są to: Działalność 
i rozwój związków zawodowych B ielska-B iałej i okolicy w 1926 r.; Działalność 
związku kolejarzy w latach 1924—1936; Działalność związku drukarzy w 1921 i 1930; 
Sprawozdanie z działalności związku górników w latach 1925—1928; Wspomnienia

2 Unia Górników w Austrii skupiała nie tylko Polaków, ale wszystkich górni
ków w Austrii.

3 Informacje dotyczące działalności T. Regera na Śląsku Cieszyńskim zaczer
pnięto z „Kroniki Ruchu Rewolucyjnego w Polsce”, t. IV, 1938, nr 4.

4 Czasopismo „Górnik” powstało jako dodatek do „Robotnika Śląskiego”. Wy
dawane było od 1909 r. przez T. Regera jako redaktora „Robotnika Śląskiego” aż 
do momentu przekształcenia się „Górnika” z dodatku w samodzielny organ Unii 
Górników w Austrii.



R. Sledzińskiego dotyczące powstania w latach 1905—1908 związku robotników  
cukrowniczych; Sprawozdanie K om isji Centralnej Związków Zawodowych z lat 
1925—1932; Sprawozdanie Rady Związków Zawodowych z lat 1928—1929.

W zbiorze Regera znajduje się dość liczna grupa materiałów omawiających 
szerzej stosunki w poszczególnych zaborach. Materiały te przy opracowywaniu 
zbioru zostały objęte hasłem „Stosunki ekonomiczne, społeczne, polityczne, kultural
ne w poszczególnych zaborach w X IX  i X X  wieku” 5.

Druki dotyczące powstań narodowych i ruchów rewolucyjnych na ziemiach 
polskich zgrupowano przy opracowywaniu zbioru pod jednym hasłem. «Dotyczą one 
wszystkich zaborów. Do zaboru austriackiego odnoszą się m. in. następujące po
zycje: E. Haecker, Historia socjalizmu w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim, wydana 
w Krakowie w 1933 r., a obejmująca lata 1846—1882; tenże, Rewolucja w Galicji 
w r. 1848, wydana w 1908 r.; J. Krajewski, Tajne związki polityczne Galicji (z do
łączonymi wyrokami sądów austriackich z lat 1836—1848). Z lat 1898—1912 znajdują 
się tu jednodniówki wydawane przez socjaldemokrację austriacką, a poświęcone 
rocznicom wybuchu rewolucji w 1848 r. w Wiedniu. Jest też jednodniówka wydana 
w 1916 r. nakładem Ligi Kobiet w Dąbrowie Górniczej w rocznicę powstania koś
ciuszkowskiego 1794 r.

Wydarzenia 1905 r. mają swe odzwierciedlenie w opisywanym tu zbiorze. 
Głównie w formie szeregu omawiających wypadki książek dotyczących Królestwa 
Polskiego i Galicji. Są to m. in. prace: I. Daszyński, Rewolucja w caracie a rząd 
austriacki; tenże, Rewolucja w Królestw ie Polskim-, Chroniąue des massacres a Var- 
sovie le 28, 29 et 30 janvier 1905; A. Radek, Rewolucja w Zagłębiu Dąbrowskim  
1894—1905—1914; Res, Koordynacja czy utożsamienie (kilka słów o naszym stosunku 
do rewolucji rosyjskiej).

Rewolucja 1905 r. w Rosji wzmogła walkę o powszechne prawo wyborcze w ca
łej Austrii, a więc i w Galicji. Walką tą w zaborze austriackim kierowała PPSD, 
wyznając zasadę zdobycia władzy na drodze parlamentarnej, a nie rewolucyjnej. 
Pod wpływem wystąpień szerokich mas rząd austriacki wprowadził w 1907 r. 
powszechne prawo wyborcze.

W wyborach do parlamentu w 1907 r. Reger — jak już wspomniano wyżej — 
zostaje wybrany posłem z okręgu frysztackiego, zrzekając się jednak mandatu na 
rzecz I. Daszyńskiego. W czasie wyborów w 1911 r. został ponownie wybrany posłem 
z okręgu frysztackiego6. Działalność poselska T. Regera znajduje odbicie również 
w jego zbiorze, w grupie materiałów dotyczących działalności Koła Polskiego w par
lamencie austriackim. Materiały te wchodzą w skład hasła: „Parlament austriacki 
— Koło Polskie w 'Galicji”. Są to m. in.: I. Suesser, Powszechne prawo głosowania 
w austriackiej ordynacji wyborczej; O wyborach do sejmu z kurii małych posiad
łości (na podstawie rozprawy dr L. Borońskiego); Sąd nad wyborami galicyjskimi 
w parlam encie austriackim  — stenograficzne sprawozdanie z 7-go i 8-go posiedze
nia Izby Posłów z dnia 3 i 4 lipca 1907 r.; S. Zelt, Równe prawo wyborcze — 
objaśnienie reform y wyborczej i poradnik praktyczny dla toyborców wraz z tekstem  
nowych ustaw wyborczych; Sprawozdanie z działalności parlam entarnej polskiego

5 Najwiecei materiałów w tym haśle odnosi się do Galicji i Królestwa. Zaboru 
pruskiego dotyczą następujące prace: J. M a r c h l e w s k i ,  Stosunki społeczno-eko
nomiczne na ziemiach polskich zaboru pruskiego; Kriegsgeschichtlicher Abriß aus 
depr Geschichte der Herzogtums Schlesien, wyd. w 1903 r. w Cieszynie przez kapi
tana Veitha na rozkaz dowództwa 46 pułku wojsk piechoty w Cieszynie; L. P lo 
c h o  c k i. Polska zakordonowa.

6 „Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce”, t. IV, 1938, nr 4.



klubu socjalnodemokratycznego za czas od 1907—1911\ mowy parlamentarne I. Da
szyńskiego z lat 1897—1917.

Materiały dotyczące polskich organizacji politycznych zbierane przez T. Regera 
Objęte zostały przy opracowaniu zbioru hasłem „Polskie partie i stronnictwa poli
tyczne (poza PPS) w X IX  i X X  w.” W dziale tym znajduje się duża ilość materia
łów agitacyjnych i ulotnych. Większość z nich pochodzi z okresu I wojny świato
wej i dwudziestolecia. Pozycje zgrupowane pod tym hasłem dotyczą trzech okresów:

1. partie i stronnictwa w okresie zaborów (głównie z Królestwa);
2. partie i stronnictwa z okresu wojny 1914—1918;
3. partie i stronnictwa w Polsce niepodległej.
Z okresu zaborów znajdują się w zbiorze druki SDKPiL, Narodowej Demo

kracji, PSL, wszystkie pisane z pozycji PPS. M. in. znajduje się w tym dziale 
broszura W kwestii taktyki i organizacji, wydana w 1889 r. przez Związek Za
graniczny Socjaldemokratów Litewskich.

Okresu lat 1914—1918 dotyczą materiały odnoszące się m. in. do: Narodowej Demo
kracji, Polskiego Skarbu Wojskowego, Narodowego Związku Chłopskiego, Partii 
Niezawisłości Narodowej, Centralnego Komitetu Narodowego, Ligi Państwowości 
Polskiej. Są to przeważnie broszury programowe, wydawane przez PPS lub przez 
poszczególne stronnictwa i partie. Z okresu wyborów do sejmu w 1919 r. pochodzi 
dość duża ilość ulotek i druków wyborczych. Poruszają one przede wszystkim 
sprawę reformy rolnej jako punkt wyjścia agitacji wyborczej. W zbiorze zgroma
dzone są druki wyborcze, wydawane m. in. przez PSL, Zjednoczenie Narodowe, 
Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe. Z okresu po 1919 r. również zgromadzone 
są broszury polityczne i ulotki ówczesnych stronnictw politycznych w Polsce.

W zbiorze T. Regera dużą grupę stanowią materiały do historii PPSD i PPS. 
Działalność wewnątrzpartyjna Regera rozpoczęła się od powołania go w 1893 r. 
w skład Komitetu Agitacyjnego w Krakowie. W okresie międzywojennym był 
członkiem Rady Naczelnej PPS. Wydawnictwa zgrupowane w haśle: „Materiały 
do historii PPS” można podzielić na:

1. sprawozdania ze zjazdów i konferencji PPSD i PPS w latach 1901—1928;
2. materiały do historii PPSD i PPS;
3. druki agitacyjne i programowe.
Większość z nich pochodzi z okresu międzywojennego.
W zbiorze znajdują się także numery 5—9 z 1880 r. czasopisma „Równość”, 

wydawanego w Genewie przez socjalistów polskich.
W okresie I wojny światowej Reger współpracuje z NKN i bierze czynny udział 

w legionach do 1917 r. następnie na żądanie PPSD wraca na Śląsk Cieszyński. 
W 1918 r. zostaje jednym z trzech prezesów Rady Narodowej Księstwa Cieszyń
skiego 7. Z okresu działalności legionowej Regera znalazło się w jego zbiorze 
szereg wydawnictw. Są to materiały dotyczące historii legionów, instrukcje woj
skowe (musztry, regulaminy), broszury agitacyjne i ulotki nawołujące do popie
rania legionów, wydawane przede wszystkim przez NKN, dalej opracowania oma
wiające sytuację polityczną na ziemiach polskich i orientacje polityczne państw 
centralnych.

Kolejne hasło „Polska niepodległa w latach 1918—1938” grupuje materiały 
dotyczące:

1. spraw politycznych Polski;
2. zagadnień gospodarczo-administracyjnych w Polsce.

7 „Łodzianin”, nr 295, 18 X.1938.



Są to m. in. następujące wydawnictwa: S. Thugutt, Rząd Ludowy w Lublinie. 
Ja k  powstał i czem by ł; Przewrót w Polsce. Rządy Ludowe. Szkic wypadków z cza
sów wyzwolenia Polski do 16 I 1919 r.\ H. Diamand, Przemówienia w  Sejm ie Rzeczy
pospolitej 1919—1930; Leo Belmont, List otwarty do Pana Prezydenta Rzeczypospo
litej w sprawie Eligiusza Niewiadomskiego; S. Trębicki, W obec zam ierzonej na
prawy konstytucji; H. Diamand, Vademecum statystyczne; D. Gross, Walutowa 
prem ia eksportow a arcyszkodliwym eksperym entem ; A. Hausner, Gospodarka ko 
lejow a w świetle dyskusji sejm ow ej; J . Loos, Więzienia w Polsce. Cyfry i fakty.

Do 1918 r. przeważają wydawnictwa dotyczące Galicji. Są to przeważnie druki 
wydawane przez PPSD.

Odrębną grupę stanowią materiały do reformy rolnej w Polsce. Są to wy
łącznie broszury agitacyjne i ulotki PPS.

Opracowania dotyczące spółdzielczości zgrupowane zostały w zbiorze Tadeusza 
Regera pod jednym hasłem o tym samym tytule. Materiałów do spółdzielczości było 
niewiele ale przy opracowywaniu zbioru dało się spostrzec zgrupowanie ich w jedną 
całość, dlatego też nie zostały włączone do innych haseł. W tym dziale znajdują 
się prace teoretyczne oraz opracowania omawiające spółdzielczość w Polsce, 
m. in. praca M. Bonczka Przyczynek do historii powstania i rozwoju robotniczych 
organizacji spółdzielczych na Śląsku Cieszyńskim.

Zainteresowanie Regera sprawami szkolnictwa i oświaty znalazło swoje odbicie 
w zbieranych przez niego drukach. Jako propagator polskości na Śląsku Cieszyń
skim niejednokrotnie stykał się z zagadnieniami oświaty, a jako poseł poruszał 
problemy szkolnictwa na forum parlamentu8. W jego zbiorze znajduje się m. in. 
następująca pozycja poruszająca problem oświaty: Stan oświaty w G alicji, Wielkim  
Księstwie K rakow skiem  i na Śląsku. Dla zobrazowania istniejącego stanu oświaty 
na tym terenie dołączono tu tabele statystyczne, dotyczące zaludnienia i stopnia wy
kształcenia elementarnego w 1. 1880—1890. Tabele podzielone zostały na poszcze
gólne powiaty. Tabela dotycząca Śląska obejmuje miasta: Opawę, Bielsk, Frýdek, 
oraz powiaty: bielski, frysztacki, frywałdski, frendenthalski, karniowski, cieszyński, 
opawski. Znajdują się tu także sprawozdania Oddziału Krakowskiego Uniwersytetu 
Ludowego im. A. Mickiewicza za rok 1907/1908, 1910/1911. Pod hasłem grupującym 
materiały do szkolnictwa mieści się także szereg pozycji z okresu walki o wpro
wadzenie języka polskiego do szkół w Królestwie Polskim w 1905 r. Są to wydaw
nictwa PPS z tego okresu, jak: Memoriał Kuratora W arszawskiego Okręgu Na
ukowego Szwarca w sprawach szkolnych przesłany Ministrowi Oświaty Głazowowi 
jako odpowiedź na list i m em oriał przedstawiony mu 14/27 listopada 1904 r. przez 
grupę ugodowców polskich; Protokół obrad wiecu w sprawie szkoły polskiej w War
szawie dnia 19 II 1905 r.; W sprawie bojkotu szkoły rosyjskiej; Odpowiedź pp. A ske- 
nazemu, Massoniusowi, Popielowi i legitymistom innym. Z okresu międzywojennego 
opracowań dotyczących spraw szkolnictwa w zbiorze T. Regera jest mało. Należało
by jednak zwrócić uwagę na sprawozdania z działalności oddziału warszawskiego 
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego z lat 1924—1925, 1926—1927—1928. T. Re
ger w okresie międzywojennym wchodził w skład Zarządu Głównego TUR.

Kolejne hasło katalogu grupuje materiały dotyczące spraw wyznaniowych i du
chowieństwa. Są to m. in. następujące pozycje: Van den J. Brink, Ksiądz katolicki 
socjalnym dem okratą; Czy socjalista może być katolikiem ; Ile się księdzu należy 
za śluby, pogrzeby itp.?; K. Kautsky, Die Sozialdem okratie und die katholische

8 Do znanych przemówień Regera należała mowa wygłoszona w 1913 r. w par 
lamencie austriackim o germanizacji dzieci polskich na Śląsku.



Kirche-, E. Vandervelde, Socjalizm a religia; Lánský Čeněk, Hruzovláda arcibiskupa 
Kohna a pavaha klerykalism u  (Praga 1903); Dokumenty klerykalizmu. Několik 
kulturně historických kapitol (Pardubice 1907). „Sprawy wyznaniowe” podobnie jak 
„Spółdzielczość” zostały wydzielone w osobne hasło, ponieważ były wyraźnie wy
odrębnione w zbiorze.

Materiały dotyczące spraw narodowościowych objęto hasłem o tym samym 
tytule. Są to prace dotyczące Żydów, Niemców i Ukraińców. Opracowania do 
kwestii żydowskiej poruszają problem Żydów nie tylko polskich, lecz i rosyjskich. 
Materiały poświęcone kwestii niemieckiej dotyczą wyłącznie Polski niepodległej. 
Są to następujące opracowania: O. Bauer, Nationale und soziale Probleme des 
Deutschtums in Mahren-, Sprawozdanie Dyrekcji Związku Obrony Kresów Zachod
nich za czas od 1 VII 1928—30 VI 1931-, W. Wakar, Rozwój terytorialny narodowości 
polskiej; T. Hołówko, Kwestia narodowościowa w Polsce, oraz wydawnictwa ukraiń
skiej „Zori”.

Liczną grupę w zbiorze T. Regera stanowią materiały objęte hasłem: „Biblio
grafie, Pamiętniki, Wspomnienia”. Hasło to zawiera dużo pozycji biograficznych 
dotyczących: Mickiewicza, Limanowskiego, Piłsudskiego. Mniej jest opracowań od
noszących się do szeregu polskich rewolucjonistów, jak S. Okrzeja, H. Baron, 
T. Dzierzbicki, T. Rechniewski, M. Łukasiński, J. Tański, J. Kwiatek. Ciekawą 
pozycją są Kartki z więzienia Eligiusza Niewiadomskiego, wydane w Poznaniu 
w 1923 r., prawdopodobnie nakładem rodziny Niewiadomskiego.

Na wstępie niniejszego artykułu wspomniano, że w zbiorze znajdują się oprócz 
druków zwartych, ulotek i broszur agitacyjnych również kalendarze. Wydawnictwa 
kalendarzowe zbierane przez T. Regera są bardzo różnorodne. Są to „Dělnicky 
Kalendář” z 1903 r., „Der Grütianer Kalender” z 1894 r., „Lichstr'ahlen Kalender” 
z lat 1903—1907, „österreichischer Arbeiter Kalender” z lat 1893—1916, ukraiński 
„Robitniczij Kalendar” z lat 1910—1912, „Śląski Kalendarz Robotniczy” z 1920 r., 
„Kalendarz Ludowy” z lat 1922 i 1923, „Kalendarz Nauczycielski” z 1897 r., „Ka
lendarz Robotniczy” z lat 1894—1915, „Kalendarz Robotniczy »Pobudki«” z 1928 r„ 
„Kalendarz Spółdzielczy” z lat 1922 i 1923; kalendarze PPS z lat 1919, 1921, 1923, 
1924, 1925.

W przedostatnim haśle katalogu, „Różne”, umieszczono wydawnictwa nie mie
szczące się tematycznie w żadnym z haseł. Są to np. rozprawki popularnonaukowe, 
pozycje beletrystyczne itd.

Tadeusz Reger był nie tylko działaczem politycznym i społecznym, ale i publi
cystą. Publicystyka Regera wiązała się ściśle z jego działalnością polityczną. Swe 
pisarstwo rozpoczął w 1889 r. od współpracy z „Pobudką” i lwowską „Pracą”. 
W 1893 r. był redaktorem „Naprzodu”. W 1897 r. założył pierwsze pismo socjali
styczne na Śląsku Cieszyńskim „Równość”, wydawane najpierw w Cieszynie, a po
tem w Bielsku. Początkowo „Równość” wychodziła 3 razy na miesiąc. W 1900 r. 
zmieniono ją  na tygodnik, a potem na dziennik®. W 1903 r. założył Reger tygodnik 
„Robotnik Śląski”, redagując go do 1920 r. Jednocześnie będąc redaktorem gazet 
na Śląsku Cieszyńskim zamieszczał swe prace w wielu czasopismach socjalistycz
nych, jak „Naprzód”, „Przedświt”, „Robotnik”, „Światło”, oraz w wielu jedno
dniówkach pierwszomajowych. Używał pseudonimów i kryptonimów: Banita, Tareg, 
T. R. Między innymi wydał: 9

9 Być może ze względu na to, że w czasie strajku górników na Śląsku Cie
szyńskim w 1900 r. zwiększyło się zapotrzebowanie na to pismo. Po zakończeniu 
strajku w 1901 r., kiedy popyt na „Równość” zmniejszył się, pismo to upada.



1. Organizator (statut PPSD z objaśnieniami);
2. „Równość” — przyczynek do dziejów powstania i rozwoju polskiej prasy 

socjalistycznej na Śląsku Cieszyńskim;
3. Socjaliści a niepodległość Polski;
4. Prawo żołnierzy i ich rodzin10.

Wyżej wymienione prace znajdujące się w zbiorze zostały wydzielone w hasło: 
„Prace drukowane T. Regera”.

Powyższy przegląd zawartości zbioru wskazuje na wielostronne zainteresowania 
jego twórcy. W zbiorze znajduje się nadto szereg wartościowych pozycji, takich 
jak pierwsze wydania polskich pism socjalistycznych czy rzadkie już dzisiaj egzem
plarze druków, których nakłady z reguły były bardzo małe. Jako całość zbiór 
zasługuje niewątpliwie na zapoznanie z jego zawartością szerszego kręgu badaczy 
historyków.

A n d r z e j  D e r e ń

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE O JOZEFIE STOJANOWSKIM 
(UR. 19 VII 1884— ZM. 17 V 1964)

Doc. dr Józef Stojanowski należał do grona najwybitniejszych archiwistów 
polskich. W latach 1918—1939 pracował w Archiwum Głównym w Warszawie, 
w Archiwum Wojskowym w Warszawie i w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 
W tym ostatnim sprawował do wybuchu II wojny światowej funkcję dyrektora. 
W kilka miesięcy po zakończeniu II wojny światowej Minister Oświaty powierzył 
Mu sprawy archiwalne na Dolnym Śląsku, mianując Go swoim pełnomocnikiem. 
W listopadzie 1945 r. w bliskiej współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Bi
blioteką Uniwersytecką rozpoczął prace związane z zabezpieczaniem i zwożeniem 
äkt do Archiwum. Akcją zabezpieczającą zostały objęte wszelkie pozbawione opieki 
akta władz niemieckich z terenu m. Wrocławia i województwa, akta dawnych 
archiwów niemieckich we Wrocławiu (Staatsarchiv, Stadtarchiv i Erzbischöfliches 
Diözesanarchiv), ewakuowane z miasta do różnych miejscowości na Śląsku. W wy
niku podjętej akcji zgromadzono w magazynach archiwalnych przy ul. Pomorskiej 2 
i Więziennej 6 akta wielu zespołów archiwalnych, a wśród nich: 1. Nadprezydenta 
Prowincji Dolnośląskiej, 2. Rejencji Wrocławskiej i Legnickiej, 3. Zarządu Dróg 
Wodnych, 4. Urzędu Skarbowego Prowincji Dolnośląskiej, 5. akta gruntowe, 6. 
Związku Prowincjonalnego, 7. Starosty Krajowego, 8. Dyrekcji Kolejowej, 9. Ziem- 
stwa (wszystkie zwiezione z terenu Wrocławia). Spoza Wrocławia zwieziono 
następujące zespoły: 1. Archiwum m. Legnicy (Jelenia Góra), 2. część Archiwum 
Archidiecezjalnego (Jelenia Góra), 3. akta byłego Archiwum Państwowego we

10 „Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce”, t. IV, 1938, nr 4. Informacje 
biograficzne dotyczące T. Regera można znaleźć w wyżej wymienionej „Kronice 
Ruchu Rewolucyjnego” oraz w następujących wydawnictwach: S. L o ż a ,  Czy 
wiesz, kto to jest?, Warszawa 1938 r.; „Łodzianin”, nr 295, 18 X  1938; T. R e g e r ,  
Jednodniów ka jubileuszowa, Wspomnienia lat czterdziestu (Zbiór T. Regera w Ar
chiwum Państwowym Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego, nr 591).



Wrocławiu, wśród nich dokumenty i akta księstw śląskich, dokumenty klasztorów 
śląskich, akta landratur i sądów (Borów, Jelenia Góra, Krzeszów, Ramołtowice, 
Szklarska Poręba), 4. część Archiwum m. Wrocławia, 5. akta gospodarcze z ma
jątków ziemskich. Zgromadzone akta stały się fundamentem pod przyszły pomyślny 
rozwój Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Dr Józef Stojanowski kierował pracami archiwalnymi na Dolnym Śląsku do 
2 X  1946 r. Po wykonaniu trudnego zadania we Wrocławiu powierzono Mu orga
nizowanie Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Doc. dr Józef Stojanowski całe 
swoje życie poświęcił pracy archiwalnej, kładąc wielkie zasługi w dziedzinie orga
nizowania archiwów polskich i opracowania ich zasobów aktowych.


