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

DZIEJE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W LATACH 1364—1764, t. I, 
Kraków 1964, Wydawnictwa Jubileuszowego t. XXI.

Powyższa publikacja stanowi syntetyczne ujęcie całokształtu spraw związanych 
z uczelnią na przestrzeni wymienionego w tytule okresu, na które w nauce pol
skiej czekano od szeregu lat. Czytelnik otrzymuje ogólny zarys dziejów, a równo
cześnie ocenę rozwoju naukowego i wychowawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w nowym metodologicznie ujęciu, w powiązaniu z procesem historycznym, co do
konane zostało na podstawie podsumowania dotychczasowego stanu badań, prze
prowadzenia rewizji starych sądów oraz wyników obecnych badań nad okresami 
najmniej znanymi w historii uczelni. Tom zawiera prace kilku Autorów: J. Dą
browski, Czasy Kazimierza Wielkiego-, Z. Kozłowska-Budkowa, Odnowienie jagiel
lońskie Uniwersytetu K rakow skiego 1390—1414; K. Pieradzka, Uniwersytet K ra
kow ski w służbie państwa i wobec soborów w Konstancji i Bazylei; K. Grzybow
ski, Rozwój myśli państwowej na Uniwersytecie Krakow skim  w pierwszej połowie 
w. XV; I. Zarębski, Okres wczesnego humanizmu; J. Garbacik, Ognisko nauki i kul
tury renesansowej 1470—1520; A. Wyczański, Uniwersytet Krakow ski w czasach 
złotego w ieku; W. Urban, Akademia K rakow ska w dobie reform acji i wczesnej 
kontrreform acji, 1549—1632; A. Przyboś, Akadem ia K rakow ska tu drugiej połowie 
XVII w.; E. Rostworowski, Czasy saskie 1702—1764.

Na specjalną uwagę zasługują rozdziały pisane przez dwóch ostatnich Autorów, 
ponieważ zajmują się dziejami Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie mało zna
nym w nauce (od drugiej połowy XVII do pierwszej połowy XVIII w.). O ile 
jednak A. Przyboś dał czytelnikowi zaledwie próbny szkic dziejów, o tyle część 
E. Rostworowskiego jest już dorobkiem analitycznych badań o trwalszym znacze
niu. Autor zakwestionował utartą opinię o czasach saskich jako okresie całko
witego upadku Akademii, przedstawiając nowy, ciekawy i nie znany nam obraz 
uczelni z pierwszej połowy XVIII w.

Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego są ważną pozycją dla historyka śląskiego 
ze względu" na ogólne ustalenia rozwoju i upadku, tendencji i kierunków nauko
wych Akademii Krakowskiej, wychowującej dla Śląska przez długie dziesiątki lat 
liczną kadrę inteligencji. Zrozumiałe przy tym, że w książce znajdziemy szereg 
danych odnoszących się bezpośrednio do ludzi pochodzących ze Śląska i studiu
jących w Krakowie. Ponieważ wiadomości te występują raczej w ujęciu staty
stycznym i dostarczają danych liczbowych, przeto dawne faktograficznie bogate 
opracowania Morawskiego i Barycza nie tracą na aktualności. Zyskujemy jednak 
wiele nowych sądów i spostrzeżeń.



I. K a n i e w s k a ,  R. Ż e l e w s k i ,  W. U r b a n ,  STUDIA Z DZIEJÓW MŁO
DZIEŻY UNIWERSYTETU KRAKOWSKIEGO W DOBIE RENESANSU, Kraków 
1964, Wydawnictwa Jubileuszowego t. XVII.

Każdy z wymienionych Autorów daje nam osobną .pracę poświęconą proble
matyce młodzieży w XVI-wiecznej Akademii. Dla historyka śląskiego najbardziej 
interesującą pozycją będzie rozprawa I. Kaniewskiej, Młodzież Uniwersytetu K ra
kow skiego w latach 1510—1560. Autorka przedstawiła tutaj rezultaty swych badań 
nad pochodzeniem geograficznym i socjalnym studentów wpisujących się do me
tryki uniwersyteckiej w okresie wymienionym w tytule. W sumie wyniki badań 
naukowych Autorki potwierdzają mieszczański charakter uczelni krakowskiej. 
Z drugiej strony dokładne określenie liczby studiujących pozwala lepiej widzieć 
oddziaływanie Uniwersytetu Jagiellońskiego na całość ziem Polski i inne ośrodki 
poza granicami kraju. Wyniki badań Autorka podała w formie statystycznej, w róż
norodnym przekroju, czego dotąd w literaturze nie mieliśmy. Kilkanaście załą
czonych tabel doskonale obrazuje liczbę studentów, ich pochodzenie społeczne 
i topograficzne w rozbiciu na poszczególne dzielnice ówczesnej Polski. Wed
ług obliczeń Kaniewskiej na Uniwersytecie Krakowskim w latach 1510—1560 stu
diowało ogółem 868 Ślązaków. W rozprawie na s. 71—73 czytelnik znajdzie spis 
wsi śląskich i miejscowości wiejskich ściśle nie zidentyfikowanych, ale również 
śląskich. Tab. nr X X III A, B, C podają natomiast nazwy miast śląskich (w liczbie 
93), które wysyłały swą młodzież na studia do Krakowa.

W tab. nr III przedstawia Autorka wykaz liczbowy i procentowy studentów 
śląskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w poszczególnych latach z rozbiciem na 
semestry. Tab. nr VI stanowi liczbowe zestawienie studentów ze Śląska z podzia
łem na cztery diecezje (krakowską, ołomuniecką, praską i wrocławską). Wreszcie 
tab. nr X  zawiera liczbowy wykaz studentów śląskich z podziałem ich pochodzenia 
na miejskie i wiejskie, sporządzony dla poszczególnych lat i semestrów okresu 
1510—1560.

Statystyczne ujęcie zagadnienia studiów Ślązaków na Uniwersytecie Krakow
skim niewątpliwie oddaje korzyść i posiada swą wymowę. Należy przy tym za
sygnalizować fakt, iż Kaniewska dokonała (na podstawie rękopisu Albumu uni
wersyteckiego), poprawek w nazwach miejscowości, które nieraz były mylnie po
dane w opublikowanej przez Chmielą metryce i jak dotąd nie korygowane. Jed
nakże dopiero szczegółowe porównanie nazw miejscowości śląskich podanych 
przez Chmielą i Kaniewską może wykazać istotną różnicę.

Pewne dane o śląskich wychowankach uczelni krakowskiej znajdujemy w pra
cy W. Urbana, Losy wychowanków Akadem ii K rakow skiej w drugiej połowie XVI 
i pierwszej połowie XVII wieku. Autor rozważa zagadnienie, jaką młodzież, do 
jakiego zawodu i na potrzeby jakich ziem wychowywała uczelnia. Urban wnioski 
swoje wyprowadza z analizy faktów odnoszących się do 22 procent wszystkich 
studiujących w badanym przez siebie okresie. W załączonym przez Autora wyka
zie wychowanków krakowskich czytelnik znajdzie dane dotyczące czterech osób 
z drugiej połowy XVI i trzech z pierwszej połowy XVII w. Na ogół są to postacie 
znane, chociaż zaznaczyć trzeba, że uzyskujemy ciekawe szczegóły.

Najmniej przydatną dla badaczy problematyki śląskiej jest część pisana przez 
R. Żelewskiego, K rakow ska młodzież akadem icka w obec zaburzeń wyznaniowych 
drugiej połowy XVI wieku. Brak udziału młodzieży śląskiej w tumultach o cha
rakterze religijnym w Krakowie miałby jednak swe uzasadnienie i potwierdzał 
ustalone już sądy w tym względzie.



W. G r a b s k a ,  EKONOMICZNA EKSPANSJA NIEMIEC NA WSCHÓD W LA
TACH 1870—1939, Wrocław 1964, s. 211.

Stosunkowo niewielka w porównaniu z tematem praca W. Grabskiej jest — 
jak można sądzić — w swym założeniu podsumowaniem dotychczasowych badań 
w zakresie ekonomicznego aspektu niemieckiego „Drang nach Osten” w okresie 
imperialistycznym. Część pierwszą, poświęconą okresowi do 1914 r., Autorka za
czyna od omówienia stosunków ekonomicznych Niemiec z Rosją i Królestwem Kon
gresowym. Charakteryzuje główne warunki ekspansji związane z wysokimi cłami 
protekcyjnymi państwa carów, co powodowało utrudnienie bezpośredniej wymiany 
handlowej i wzmożony wywóz kapitału przede wszystkim do Królestwa. Autorka 
podkreśla dużą rolę ekonomiczną przedsiębiorstw’ niemieckich na tym terenie. 
Z kolei przechodzi do stosunków z Turcją, zwracając uwagę na stopniowe zwięk
szanie się uzależniania tego kraju od kapitału niemieckiego, gdy natomiast w obro
tach handlowych nie notowano większych osiągnięć. Krótko i bez szczegółów przed
stawia następnie Autorka stosunki niemieckie z innymi państwami bałkańskimi. 
Wyjątkowo ogólnikowy w porównaniu z aktualną literaturą jest rozdział poświę
cony okresowi wojny. Nawet koncepcja „Mitteleuropy”, a zwłaszcza próby je j rea
lizacji, omówiona jest bardzo powierzchownie.

O wiele dokładniej przedstawiony jest okres międzywojenny. Poważny wy
siłek włożyła W. Grabska w ustalenie metod ekspansji ekonomicznej Niemiec 
w poszczególnych krajach. Zbyt dużo miejsca w stosunku do objętości całej pracy 
poświęciła poszczególnym planom reparacyjnym. Autorka zwraca uwagę na ciągłe 
operowanie długami i kredytami w wewnętrznej polityce Rzeszy, podkreśla, że 
mimo ożywionych i bardzo wcześnie nawiązanych stosunków ekonomicznych 
z ZSRR nie udało się Niemcom uzależnić od siebie gospodarki radzieckiej. W Euro
pie południowej obroty z Niemcami według danych Autorki odgrywały olbrzymią 
rolę dla wielu krajów, choć eksport kapitału był tu mniejszy.

Omawiając stosunki niemiecko-polskie Autorka podkreśla za innymi opraco
waniami rolę kapitału niemieckiego na Górnym Śląsku oraz poważne straty, jakie 
poniosła Polska w wyniku wojny celnej z powodu uzależnienia gospodarczego od 
Niemiec. W okresie kryzysu Polsce nie udało się utrzymać na wielu rynkach za
granicznych i uzależnienie to wzrosło.

Praca oparta jest na nieco wyrywkowym doborze źródeł drukowanych. Lite
raturę przedmiotu wykorzystano w stosunkowo niepełnym zakresie, zwłaszcza jeśli 
chodzi o prace nowsze i z pogranicza historii politycznej. W wyniku powyższego 
szereg sądów robi wrażenie uproszczeń, a przedstawienie całego problemu wymaga 
dalszych badań.

M. J . C.

WSPOMNIENIA PEPEROWCÓW ŚLĄSKICH, opr. A. Kałuża, J. Kantyka, 
H. Rechowicz, Katowice 1964, s. 357.

Wspomnienia peperowców śląskich, wydane przez Śląski Instytut Naukowy 
w Katowicach, składają się z 30 wypowiedzi działaczy Polskiej Partii Robotniczej 
z okręgu Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska, wykazu literatury dotyczącej 
działalności PPR w V Obwodzie, indeksu nazwisk i nazw geograficznych. Chronolo
gicznie obejmują lata 1939—1945, terytorialnie nie przekraczają granic dzisiejszego 
województwa katowickiego. Ułożone według porządku alfabetycznego nazwisk dzia
łaczy, poruszają prawie wszystkie problemy związane z walką konspiracyjną prze



ciwko okupantowi hitlerowskiemu. Pisane przez samych działaczy-uczestników 
opisywanych wydarzeń lub też przez zespół ludzi do tego celu powołanych przez 
Śląski Instytut Naukowy, stanowią niewątpliwie ciekawy materiał do dziejów 
ruchu lewicowego i walki z okupantem na terenie dzisiejszego województwa ka
towickiego.

Przedmowę do Wspomnień peperowców śląskich  napisał K. Popiołek, dając 
w niej ogólną charakterystykę ruchu konspiracyjnego i wystąpień zbrojnych pol
skiej lewicy na tych ziemiach. „Publikacja niniejsza — pisze Autor przedmowy — 
starannie przez wydawców przygotowana w oparciu o jakże cenne wspomnienia 
działaczy Partii, pozwoli szerokim rzeszom czytelników zapoznać się z konkretny
mi faktami działalności PPR i je j ludzi na różnych odcinkach pracy i walki 
w okresie hitlerowskiej okupacji. Z drugiej strony zbiór ten stanowić będzie istotną 
podstawę, która ułatwić winna opracowanie dziejów Partii i je j członków w tam
tych czasach, dziejów polskiego narodu w okresie, gdy walcząc o swoje istnienie 
wykuwał równocześnie nowe drogi swej historii”.

K. F,

T. R a w s k i ,  WYZWOLENIE ŚLĄSKA (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, 
t. VI, 1964, s. 1—56).

Przypadająca na bieżący rok dwudziesta rocznica wyzwolenia Śląska nadaje 
artykułowi szczególne znaczenie.

Autor podzielił całą kampanię o wyzwolenie Śląska, trwającą bez mała cztery 
miesiące (od końca drugiej dekady stycznia do początków drugiej dekady maja), 
na pięć kolejnych etapów. Chcąc stworzyć jasny obraz walk o Śląsk, przedstawił 
działania militarne na tym terenie na tle niektórych szerszych aspektów ostatniej 
fazy drugiej wojny światowej, jak porównanie potencjału militarnego państw koa
licji antyhitlerowskiej i Niemiec u progu 1945 r., porównanie sił radzieckich i nie
mieckich na froncie wschodnim, określenie miejsca walk o Śląsk w całokształcie 
wydarzeń na froncie wschodnim.

Główny ciężar zadania oswobodzenia Śląska spoczywał na wojskach 1 Frontu 
Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa. Walki o Śląsk były za
cięte, gwałtowne. Niemcy dysponowali licznym i dobrze uzbrojonym wojskiem, 
posiadali blisko bazy zaopatrzeniowe, gdy natomiast atakujące armie radzieckie 
na skutek trudności komunikacyjnych z wysiłkiem pokonywały kłopoty związane 
z zaopatrzeniem.

Szczególnie dużą wagę przywiązywało dowództwo Niemiec hitlerowskich da 
obrony Zagłębia Górnośląskiego, które w końcowej fazie wojny wobec zniszczenia 
innych ośrodków przemysłowych Niemiec nabrało olbrzymiego znaczenia dla wo
jennej gospodarki Niemiec (np. w listopadzie 1944 r. z Górnego Śląska pochodziła 
V2 węgla wydobywanego w całej Rzeszy, s. 9). Ogłoszenie rejonu Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego „twierdzą” wskazywało, że broniony on będzie za wszelką 
cenę. Dzięki jednakże skomplikowanej i przeprowadzonej po mistrzowsku operacji 
Górny Śląsk wyzwolony został bez większych zniszczeń i strat. Wyzwolenie Gór
nego Śląska — pisze Autor — „jest jednym z najbardziej klasycznych w historii 
sztuki wojennej przykładów, jak cel polityczno-gospodarczy (niezniszczenie Zagłębia 
i przekazanie go w całości Polsce) podporządkował sobie cel militarny (okrążenie 
i zniszczenie nieprzyjaciela)” (s. 25). Powrót nie zniszczonego Górnośląskiego Okrę
gu Przemysłowego miał dla odbudowującego się po wojnie państwa polskiego ka
pitalne znaczenie.



Dalsze części artykułu poświęca Autor wyzwoleniu pozostałych terenów Śląska, 
wreszcie oswobodzeniu już w maju 1945 r. ostatnich jego skrawków. 6 maja ska
pitulował Wrocław, a w kilka dni potem wyzwolone zostały rejony Bogatyni, Lu
bania, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Kłodzka.

Praca oparta jest głównie na literaturze polskiej, częściowo także i obcej, oraz 
na materiałach archiwalnych.

Romuald Gelles

J. W. G o ł ę b i o w s k i ,  PRZEJĘCIE I URUCHOMIENIE PRZEMYSŁU OPOL
SZCZYZNY W LATACH 1945—1946 (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, t. VI. 
1964, s. 57—136),

Autor w pełni doceniając wielostronny charakter zagadnienia tytułowego pi
sze we wstępie, że zmuszony jest „do ograniczenia tych. rozważań głównie do roli 
i udziału grup operacyjnych w przejęciu przemysłu Opolszczyzny” (s. 58).

Powstaniu takiej grupy w Katowicach na wiosnę 1945 r. z terenem działania 
w 14 powiatach b. rejencji opolskiej oraz w powiatach rybnickim i cieszyńskim 
poświęcony jest pierwszy rozdział pracy. Sztab grupy miał przed sobą trudne za
danie opracowania metod pracy, werbunku ekip roboczych, które byłyby zatrud
nione w przejętych zakładach przemysłowych. Na członków grup operacyjnych po
wołano najbardziej cennych i ofiarnych fachowców.

Przejmowaniem zakładów przemysłowych na Śląsku Opolskim zajmuje się 
Autor w rozdziale drugim. Kolejno omawia historię tego aktu w 14 miastach 
Opolszczyzny i w ich okolicach. Relacje, na których się oparł, to „bezpośrednie, 
na gorąco pisane meldunki pełnomocników z poszczególnych miast i powiatów” 
(s. 71). Rozdział ten obfituje w niezwykle ciekawe szczegóły związane z przeję
ciem przemysłu na omawianym terenie, pozwala uchwycić różnice, jakie zaistniały 
w czasie tego procesu w miastach Opolszczyzny. Wskazuje na splot trudności: apro- 
wizacyjnych, skrytego lub jawnego sabotażu i innych, stojących na drodze dzia
łania grup.

Wreszcie w rozdziale trzecim omawia J. W. Gołębiowski zagadnienia orga
nizacji, jak również uruchomienia przemysłu na Śląsku Opolskim. Niezbędnym 
warunkiem rozruchu zakładów pracy było stworzenie atmosfery stabilizacji władz 
polskich, co z kolei stało się bodźcem do napływu siły roboczej do zakładów pracy, 
oraz zapewnienie możliwej egzystencji materialnej autochtonom i osiedleńcom. 
Zadaniem obsadzenia przemysłu Opolszczyzny siłą roboczą zajęły się przede wszyst
kim, w myśl instrukcji Ministerstwa Przemysłu, odpowiednie zakłady, istniejące 
w obrębie przedwojennych granic Polski. Także repatrianci ze Wschodu i przesie
dleńcy z centralnej Polski zasilili Opolszczyznę ludźmi chętnymi do pracy. Palą
cymi problemami w tym okresie były wciąż sprawy wyżywienia i stosunek do 
Niemców, pracujących w zakładach już polskich. Mimo tych i innych ważnych 
zagadnień życia Śląska Opolskiego sprawa odbudowy zniszczeń wojennych w prze
myśle była jedną z najważniejszych kwestii.

Ten niezwykle interesujący artykuł, opracowany na podstawie różnorodnych 
i bogatych źródeł, zaopatrzony jest w tabele, zestawienia i aneks.

Józef Pudłow ski



S. B a n a s i a k ,  OSADNICTWO ROLNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKO-DĄ
BROWSKIM W LATACH 1945—1947 (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, t. VI, 
1964, s. 138—182).

Ciekawa problematyka powojennego osadnictwa na określonym w tytule 
obszarze została przez Autora dość wszechstronnie przedstawiona, głównie na pod
stawie materiałów archiwalnych i prasowych. Po wskazaniu na niewielki stosun
kowo stopień chłonności osadniczej województwa śląsko-dąbrowskiego (Górny 
Śląsk, Opolszczyzna) z powodu istnienia tam dużych, zwartych skupisk ludności 
rodzimej omawia Autor przebieg procesu osadniczego na tych terenach w latach 
1945—1947, podkreślając jego żywiołowość.

Pojawiające się już od marca 1945 r. grupy przesiedleńców z sąsiednich po
wiatów, a od kwietnia falowy napływ repatriantów z ZSRR wyprzedzały niekiedy 
powstawanie sieci placówek kierujących osadnictwem. Wymykająca się wobec ta
kiego stanu rzeczy możliwość kierowania i koordynacji akcją osiedleńczą spowo
dowała już we wrześniu 1945 r. decyzję władz wojewódzkich zamknięcia tego te
renu dla osadnictwa wiejskiego. W sumie w latach 1945—1947 na terenie woje
wództwa śląsko-dąbrowskiego osiedliło się 44 707 rodzin (173 358 osób).

Kolejnym etapem porządkowania osadnictwa była weryfikacja ludności ro
dzimej, która stanowiła według stanu z dnia 1 X I 1945 r. 3/4 ogółu ludności na tym 
obszarze. Zetknięcie się ludności napływowej z miejscową powodowało różnorodne 
tarcia, których łagodzenie stało się ważnym problemem dla władz. Waloru przej
rzystości omawianym zagadnieniom nadają zestawienia tabelaryczne (17 tabel).

Romuald Gelles

N. K o ł o m e j c z y k ,  POLSKI ZWIĄZEK ZACHODNI (OKRĘG ŚLĄSKI) 
W LATACH 1945—1950 (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, t. VI, 1964, s. 304— 
—354).

Artykuł stanowi próbę ujęcia dziejów śląskiego okręgu Polskiego Związku 
Zachodniego w okresie 1945—1950 r.

Warunkiem zrozumienia powojennej historii PZZ na Śląsku było skreślenie 
w pierwszym rozdziale artykułu procesu reaktywizacji PZZ i jego programu 
w Polsce Ludowej. Polski Związek Zachodni powstał w końcu 1944 r. przez po
łączenie Komitetu Reaktywizacyjnego Polskiego Związku Zachodniego ze Związ
kiem Polaków z Ziem Zachodnich. Odrodzona organizacja uznała i poparła zało
żenia polityczno-społeczne KRN i PKWN i rozwijała je twórczo w duchu walki 
o prawa Polski do granic na Odrze i Nysie, o sojusz ze Związkiem Radzieckim, 
w myśl pomocy władzom państwowym w organizowaniu życia na ziemiach za
chodnich.

W drugim rozdziale Autor zajmuje się powstaniem śląskiego okręgu PZZ, skła
dem osobowym jego zarządu, strukturą organizacyjną i rozwojem form oddziały
wania. Podkreśla ekspansywną działalność skierowaną poza teren województwa 
śląsko-dąbrowskiego. Autor wskazuje również na przyczynę słabej liczebności 
Związku — oparcie się na warstwach średnich, przedstawia trudności, z jakimi 
musiał uporać się PZZ w obrębie skomplikowanych problemów śląska.

Rozdział trzeci poświęcony jest udziałowi PZZ w akcji zasiedlania i zagospo
darowania Śląska, które to sprawy w odróżnieniu od innych terenów ziem zachód-



nich polegały tu nie na pomocy masom ludzkim, lecz przybywającym władzom 
polskim, oraz na rozwiązywaniu trudnych zagadnień narodowościowych. W obu 
kwestiach PZZ miał ogromne zasługi, które niewątpliwie przewyższały pewne 
błędy wynikające ze zbyt formalistycznego podejścia do tego problemu.

Czwarty rozdział zawiera analizę działalności PZZ w latach 1946—1947 w kon
tekście walki z siłami reakcji. W okresie referendum PZZ wezwał ludność Ziem 
Odzyskanych do odpowiedzi „3 razy tak”. Organizacja jednakowo z PPR oceniła 
wyniki tego głosowania. W tym okresie obecność elementów demokratycznych — 
zwłaszcza członków PPR — we władzach PZZ staje się zjawiskiem progresywnym.

Ostatni rozdział, zamykający rozważania Autora o PZZ, wskazuje na przy
czyny rozwiązania organizacji: na zbyt wcześnie przyjętą tezę o braku odrębności 
ziem zachodnich, co przekreślało sens bytu PZZ, oraz na fakt zaniku inicjatywy 
w działalności organizacji.

Ciekawy artykuł N. Kołomejczyka oparty jest na bogatym zasobie źródeł, 
w większości archiwalnych, mieszczących się w kilku ośrodkach na terenie Polski.

Józef Pudłow ski

ROZWÓJ GOSPODARCZY ZIEM ZACHODNICH W DWUDZIESTOLECIU 
POLSKI LUDOWEJ I JEGO PERSPEKTYWY, praca zbiorowa pod redakcją W. Ka
walca, Poznań 1964, Instytut Zachodni, s. 275 + 1 nlb.

Praca jest czwartym tomem „Studiów nad Zagadnieniami Gospodarczymi i Spo
łecznymi Ziem Zachodnich” pod redakcją J. Ziółkowskiego i B. Gruchmana. Tom 
pierwszy tych studiów ukazał się w 1960 r. Całość t. IV, składa się z siedmiu części 
opracowanych przez różnych Autorów. Ogólnie praca przedstawia dorobek gospo
darczy ziem zachodnich w okresie minionego dwudziestolecia Polski Ludowej 
Zarysowane są też kierunki rozwoju tych terenów na tle ogólnych planów rozwo
jowych całego kraju. W pracy dokonano analizy takich dziedzin życia, jak: rozwój 
demograficzny ziem zachodnich, zmiany w uprzemysłowieniu, dorobek i perspek
tywy rozwoju rolnictwa, rozwój komunikacji, urbanizacja terenu, dochody ludno
ści i spożycie, warunki mieszkaniowe, urządzenia socjalno-kulturalne oraz dalsze 
perspektywy rozwoju tych ziem w Polsce Ludowej. Analiza została przeprowadzona 
na tle rozwoju poszczególnych dziedzin życia gospodarczego w całej Polsce, 
a w niektórych wypadkach na tle stanu gospodarczego tych ziem przed wybuchem 
drugiej wojny światowej, kiedy stanowiły one zaplecze rolnicze i rezerwuar siły 
roboczej dla uprzemysłowionych rejonów Niemiec zachodnich. Praca została na
pisana na podstawie danych statystycznych GUS, resortowych materiałach sta
tystycznych, materiałach szacunkowych Komisji Planowania przy Radzie Mini
strów i komisji terenowych. Wyzyskano też materiały dotychczas nie publikowane, 
jak niektóre dane dotyczące planów perspektywicznych, chociaż nie wyzyskano re
gionalnych, publikowanych materiałów statystycznych, takich jak: Rocznik sta
tystyczny m. Wrocławia i województwa wrocławskiego czy Mały rocznik statystycz
ny województwa opolskiego. S. P.

„ZARANIE ŚLĄSKIE”, 1965, nr 1, zeszyt poświęcony problematyce kulturalnej 
ivoj. katowickiego w latach 1945—1964.

Z okazji dwudziestej rocznicy wyzwolenia Katowic ukazał się zeszyt spe
cjalny „Zarania Śląskiego”, kwartalnika wydawanego przez Śląski Instytut Nau



kowy. Zeszyt ten poświęcony jest rozwojowi życia kulturalnego w woj. katowickim 
w latach 1945—1964.

Redakcja starała się uniknąć w publikacjach zawartych w zeszycie tonu 
informacyjno-sprawozdawczego na korzyść prób wartościowania i oceny poszcze
gólnych zjawisk życia kulturalnego, na korzyść charakterystyki głównych linii 
rozwojowych tego życia, wnikliwszego oświetlenia jego wielkich osiągnięć oraz 
pojawiających się w nim w ciągu lat dwudziestu zahamowań. Stąd zaproszenie do 
wypowiedzi na łamach zeszytu ludzi, którzy są w pewnym stopniu współtwórcami 
poszczególnych dziedzin kultury w woj. katowickim.

Zeszyt zawiera następujące artykuły: W. Szewczyk, Dojrzała młodość dwu
dziestolecia; A. Ligocki, Katow ickie środowisko plastyczne w latach 1945—1964;
L. Markiewicz, W obliczu muzycznego dwudziestolecia; W. Nawrocki, Katow ickie 
środowisko literackie w latach 1945—1964; Z. Hierowski, Teatry górnośląskie w Pol~ 
sce Ludowej; A. Gładysz i M. Fazan, Zagadnienia am atorskiego ruchu artystycz
nego; B. Bazielich, O twórczości ludowej w woj. katow ickim ; D. Simonides, O ba
daniach nad śląską literaturą ludową; J. Ligęza, O działalności oświatowej muzeów 
w dwudziestoleciu.

Do zeszytu dołączono obszerną kronikę życia literackiego i teatralnego woje
wództwa w latach 1945—1963.

Ciekawy dobór artykułów oraz bogaty materiał ilustracyjny sprawiają, że 
zeszyt specjalny „Zarania Śląskiego” należy do ciekawszych wydawnictw, jakie 
ukazały się z okazji jubileuszowego roku Polski Ludowej.

M. D.


