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

S. B i e n i e k ,  PIOTR WŁOSTOWIC (Wiedza o Ziemi Naszej, pod red. J. Swoł- 
kowicza, t. 9), Wrocław 1965, s. 122. *

Jest to praca młodego, zdolnego, przedwcześnie zmarłego historyka*. Ukazała 
się w serii popularnonaukowej i z tej racji nie jest opatrzona pełnym aparatem 
naukowym, wykracza jednak poza ramy prac popularnych. Bieniek porusza temat 
o bardzo bogatej już literaturze, ale nadal aktualny, choćby z tego powodu, że 
niektórzy zachodnioniemieccy historycy (T. v. Heidebrand) podtrzymują nadal tezę 
dawno odrzuconą przez naukę polską o obcym, skandynawskim pochodzeniu 
Piotra Włostowica i jego rodu, co oczywiście służy poparciu szerszych nacjona
listycznych twierdzeń o zależności organizacji i rozwoju państwa polskiego od 
elementów germańskich.

Osoba Piotra jest na ogół dobrze znana źródłom średniowiecznym. Jednak 
źródła te zawierają często poważne zniekształcenia, co stanowi punkt wyjścia 
cytowanych tez o obcym pochodzeniu Włostowica. Bieniek podejmuje ponownie 
polemikę w sprawie pochodzenia głośnego palatyna, zestawiając i poszerzając 
argumenty za rodzimym pochodzeniem magnata śląskiego. Równocześnie, pisząc 
dla szerszych kół czytelniczych, przedstawia ciekawe i nieraz osnute legendą koleje 
losu swego bohatera na tle dziejów dwunastowiecznego Śląska i bujnego rozwoju 
polskiego życia na tym terenie. Wiele uwagi poświęca Bieniek Piotrowi Włostowi- 
cowi jako przedstawicielowi coraz bardziej potężniejącego obozu możnowładztwa, 
daje wreszcie szeroki obraz . upadku potężnego palatyna. W zakończeniu pracy 
Autor z pełnym obiektywizmem podkreśla wielką dziejową rolę Piotra Włosto
wica w życiu politycznym i kulturalnym ówczesnej Polski.

Książka, nie pozbawiona — jak widzieliśmy — wartości aktualnonaukowych, 
jest równocześnie przykładem doskonałej, a bardzo potrzebnej popularyzacji dzie
jów Śląska

A. M.

LISTY FILOLOGICKÉ. R. II, Praga 1965, z. 2.

Jest to zeszyt w całości poświęcony 550 rocznicy śmierci Jana Husa. Zeszyt 
otwiera rozprawka F. Bartoša O rok narození Husova. Odrzucając ponownie wy
suwane ongiś przez literaturę daty 1369 i 1373, Autor koryguje wysuniętą przez * II,

1 Z tematem pracy łączy się kilka pozycji naukowych pióra S. B i e ń k a ,  a to 
Stan badań nad pochodzeniem Piotra Własta (Studencki Przegląd Historyczny,
II, 196n); Uwagi rod powstaniem klasztoru w Strzelnie i fundacjami Piotra Własta 
z około połowu XTI w. (Prace Komisii Hist. Bydgoskiego Tow. Naukowego, t. II, 
1964); W sprawie grobowca Piotra Włostowica (Roczniki Sztuki Śląskiej, t. II, 1964); 
rec. pracy E. R i c h t s t e i g ,  Peter Wlast w „Śląskim Kwartalniku Historycznym 
Sobótka”, XX, 1965, nr 1.



siebie w 1943 r. datę 1371 raczej na r. 1372, stwierdzając niemniej, iż i ta data 
nie jest oparta na źródłach pewnych. A. Molnar, Reflexion sur la notion de vérité 
dans la pensee de Jean Hus, snuje ciekawe uwagi nad pojęciem prawdy, jakim 
posługiwał się Hus w swoich wypowiedziach na tle filozofii późnośredniowiecznej. 
J. Nechutová zajmuje się na przykładzie kazania Husa Dixit Marta sprawą 
stosunku tego kazania do pism waldensów, w danym wypadku Mikołaja z Drezna. 
Dalsze rozprawy, m. in. A. Schmidtovej, J. Novakowej, E. Kaminkovej, E. Mi
chálka, E. Prażaka i E. Fleischmanovej, zajmują się literacko-filólogiczną stroną 
pism Husa, jak występowaniem w nich heksametrów i rymów czy przenośni, 
a także znaczeniem Husa dla rozwoju składni czeskiej oraz niektórych form lite
rackich, np. czeskiego dialogu. Zeszyt uzupełniają recenzje: omówienie problematyki 
husyckiej w książce J. Hrabaka (Ze starsi české literatury) oraz z nowych czeskich 
przekładów^niektórych pism Husa, mianowicie De ecclesia i Sermo de pace.

E. M.

F. M. B a r t o s ,  HUS A ČESKÝ STÁT (Časop. Národn. muzea, CXXXIV, 1965, 
nr 2).

Autor obrazuje podwójne zagrożenie Wacława IV jako króla Czech: od strony 
królestwa niemieckiego bądź Cesarstwa' Rzymskiego Narodu Niemieckiego i od 
strony możnowładztwa czeskiego. Ta sytuacja zapaliła zielone światło dla wikle- 
fistów na Uniwersytecie Praskim i dla cieszącego się przez czas jakiś poparciem 
Wacława ruchu mieszczańsko-narodowego, na którego czoło wybił się szybko 
Jan Hus.

E. M.

J. L e s z c z y ń s k i ,  DAS „ZUCHTIGUNGSRECHT” (JUS CASTIGANDI) GE
GENÜBER DEN UNTERTANEN IN OBERLAUSITZ WÄHREND DES 17. UND 
DER ERSTEN HÄLFTE DES 18. JAHRHUNDERTS, (Letopis, Jahresschrift des In
stituts für sorbische Volksforschung, Reihe B., Geschichte, 1964, nr 11/1).

J. Leszczyński, autor wielu prac z dziejów Łużyc, zajął się problemem sto
sunkowo rzadko trafiającym na warsztat historyków, mianowicie prawem karcenia 
poddanych i czeladzi (jus castigandi). Zagadnienie zostało rozpatrzone na przykła
dzie Górnych Łużyc w okresie późnego feudalizmu. Autor kolejno zajmuje się 
osobami upoważnionymi do stosowania tego prawa (pan feudalny i w jego imieniu 
dzierżawca, zarządca, urzędnik), ludźmi, przeciw którym było wymierzone (chłopi 
pańszczyźniani, czeladź i w wyjątkowych wypadkach chłopi wolni), rodzajem prze
stępstw (lenistwo, krnąbrność i nieposłuszeństwo, pod którymi pojęciami kryły się 
rozmaite formy oporu chłopów przeciw wyzyskowi) i karami (upomnienie, kary 
pieniężne, cielesne, więzienie, konfiskata mienia i usunięcie z gospodarstwa). W za
kończeniu artykułu przypomniane zostały najważniejsze ustalenia. Zdaniem Autora 
panowie feudalni na badanym obszarze mieli prawo karcenia poddanych już 
w XVI w., ale dopiero w latach dwudziestych XVII w. nastąpił proces legalizacji 
prawa zwyczajowego (znany mandat Jana Jerzego z 20 VII 1621 r.). Bardzo 
mocno uwypuklona została przez Autora rola prawa karcenia, zwłaszcza jako in
strumentu zabezpieczającego ekonomiczne interesy panującej klasy feudałów, oraz 
podniesiony problem podejmowanych prób ograniczenia tego prawa, przy czym



Autor wykazał ich niekonsekwentność i klasowy charakter. Na podkreślenie za
sługuje fakt, że artykuł oparty został na bardzo bogatym materiale źródłowym 
(archiwa polskie i niemieckie), a ze względu na toczące się swego czasu dyskusje 
nad prawem karcenia zainteresuje nie tylko historyków, ale i prawników.

K. J. M.

J. L e s z c z y ń s k i ,  STAND UND AUFGABEN DER FORSCHUNG ZUR GE
SCHICHTE DER OBERLAUSITZ IM SPÄTFEUDALISMUS (Letopis, Jahresschrift 
des Instituts für sorbische Volksforschung, Reihe B., Geschichte, 1964, nr 12/1).

Artykuł J. Leszczyńskiego zainteresuje niewątpliwie historyków zajmujących 
się dziejami nie tylko Górnych Łużyc, ale i regionów, które z tą ziemią były 
w przeszłości rozmaitymi więzami związane. Krytyczne omówienie dorobku histo
riografii Górnych Łużyc w okresie późnego feudalizmu (od początku XVI do po
łowy XIX w.), wskazanie na dziedziny nie tknięte przez badaczy lub wymagające 
rozstrzygnięcia ze względu na swoją kontrowersyjność będą drogowskazem dla 
młodych historyków, którzy zamierzają poznać dzieje tego ciekawego kraju. Kon
strukcja artykułu jest bardzo przejrzysta. Na wstępie po przedstawieniu celów 
pracy Autor zwrócił uwagę, że w odróżnieniu od Dolnych Łużyc badany obszar 
nie doczekał się syntetycznego opracowania, i wysuwa postulat uzupełnienia tej 
luki. Następnie dokonuje przeglądu całej literatury po uprzednim jej podzieleniu 
na pięć grup: 1. Osadnictwo, demografia historyczna i zagadnienia narodowościowe;
2. Wieś; 3. Miasta; 4. Dzieje polityczne i ustrojowe; 5. Szkolnictwo, nauka i kultura. 
Na zakończenie stawia przed historykami dwa najpilniejsze zadania: „zlikwidowania 
białych plam”, czyli podjęcia problemów nietkniętych, i opracowania tych zagad
nień, które znalazły wprawdzie swoich badaczy, ale były fałszywie interpretowane 
i dlatego winny być wyjaśnione zgodnie z założeniami metodologii marksistow
skiej.

K. J. M.

WIELKI PROCES KOMUNISTÓW OPOLSKICH, Opole 1965, s. 58.

Dla uczczenia XXX rocznicy procesu komunistów opolskich odbyła się w Opolu 
w czerwcu 1964 r. wieczornica, w czasie której przemówienie wygłosił I sekretarz 
KW PZPR w Opolu Paweł Wojas. Przemówienie to wraz z krótkim opisem sylwe
tek uczestników procesu, jak również kronika ważniejszych wydarzeń Opolszczyzny 
z lat 1921—1939 stanowią treść ciekawej publikacji pod redakcją T. Minczakiewicza 
i T. Swedka.

Przemówienie P. Wojasa przedstawia nie tylko dzieje procesu 110 opolskich 
działaczy komunistycznych, których niemieckie władze oskarżyły o zdradę stanu, 
lecz również dzieje ziemi opolskiej w latach 1918—1945.

W drugiej części publikacji scharakteryzowano sylwetki F. Klimka, F. Lelusz- 
ko, J. Makioły, E. Marzali, P. Matuszka, F. Matýska, J. Mrochenia, K.-Pacuły, 
J. Rotera, J. Słowika, P. Smoliny. F. Szury — żyjących jeszcze uczestników pro
cesu, który odbył się we Wrocławiu w dniach 29 V — 13 VI 1934 r.

Kronikę ważniejszych wydarzeń na Opolszczyźnie rozpoczyna wzmianka o Kon
ferencji Komitetu Wykonawczego Kominternu, na której postanowiono rozwiązać 
Komunistyczną Partię Górnego Śląska, a jej członków włączyć w szeregi bądź to



KPRP, bądź też KPD. Z kolei zostały przedstawione dzieje polityczne Opolszczyzny, 
ze szczególnym uwzględnieniem ruchu lewicowego z lat 1922—1939. Kronikę zamyka 
wiadomość z 5 X 1939 r. o przybyciu transportu aresztowanych działaczy polsiúch 
do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. K. F.

H. R e c h o w i c z ,  PROLETARIAT GÓRNEGO ŚLĄSKA W WALCE O PO
PRAWĘ WARUNKÓW BYTOWYCH (1923—1924) (Śląski Instytut Naukowy, Biu
letyn nr 49), Katowice 1965, s. 68.

Dzieje walk strajkowych proletariatu Górnego Śląska w okresie międzywojen
nym są wciąż mało znane. Szczególnie historia tzw. „Komitetu 21” nie doczekała 
się jeszcze naukowego opracowania. W pewnym stopniu lukę tę uzupełnił Rechowicz 
w szkicu poświęconym właśnie „Komitetowi 21”. Na podstawie materiałów archi
walnych (Akta Wydziału Przemysłu i Handlu Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego) 
i prasy Autor omawia kolejno sytuację na Górnym Śląsku przed wybuchem 
strajku październikowego w 1923 r„ przebieg walk strajkowych i rolę „Komitetu 
21” w kierowaniu strajkiem. Oceniając wystąpienie robotników górnośląskich 
stwierdza, że walka zakończyła się porażką, ponieważ „kierujący strajkiem »Ko
mitet 21« nie posiadał wystarczających wpływów wśród robotników” (s. 29). Mimo 
ostrego terroru policyjno-administracyjnego w stosunku do członków „Komitetu 21” 
jego przywódcy w dalszym ciągu kierowali walką robotników z podziemia, a także 
z więzienia. Walka o utrzymanie 8-godzinnego dnia pracy wypełniła nastąpne lata 
działalności „Komitetu 21”, na którego czele stali Juliusz Rydygier i Józef Wie
czorek. p. P.

B. O l s z e w s k i ,  INTERWENCJA PAŃSTWA NIEMIECKIEGO W ROLNIC
TWIE ŚLĄSKIM W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (Studia Śląskie, t. IX, 1965, 
s. 63—130).

Artykuł stanowi ujęcie dwu kierunków interwencji państwa niemieckiego 
w rolnictwie śląskim w okresie międzywojennym: oddłużenia gospodarstw i akcji 
osiedleńczej, oraz zachodzącej między nimi łączności.

Wprowadzenie procesu oddłużania (w ramach „pomocy wschodniej”) oraz po
pieranie osadnictwa znalazły wyraz w osobnych ustawach z 1931 r. Autor wska
zuje na jawnie klasowy charakter interwencji w zakresie oddłużania.

Interwencja państwa w dziedzinie osadnictwa polegała głównie na przeciw
stawianiu się rozpadowi gospodarstw chłopskich i dążeniu do likwidacji bezrobocia 
rolniczego i przemysłowego drogą osadzania bezrobotnych na ziemi.

Uprzywilejowana pozycja obszarników, przygotowania wojenne Rzeszy oraz 
odpływ siły roboczej w latach poprzedzających wojnę do Niemiec zachodnich — 
to ważne wedle Autora przyczyny niepowodzenia akcji interwencyjnej państwa 
w dziedzinę rolnictwa śląskiego. B. Olszewski w końcu swego artykułu zwraca 
uwagę na ważny fakt, którego — rzecz zrozumiała — ze względu na odrębność 
tematyki nie rozwija, a mianowicie iż niepowodzenie akcji interwencyjnej miało 
swe przyczyny również w podziale Śląska, źródle niepowodzenia wszelkich poczynań 
gospodarczych.

Swą cenną pracę B. Olszewski oparł na licznych opracowaniach polskich i nie
mieckich oraz bogatym materiale źródłowym, w większości archiwalnym. Artvkuł 
zaopatrzony jest w szereg interesujących tabel. J. P.



R. B u c h a ł a ,  POWOJENNY TRANSFER NIEMCÓW (W DWUDZIESTOLECIE 
UMOWY POCZDAMSKIEJ) (Zaranie Śląskie, 1965, z. 2, s. 509—519).

Artykuł zawiera szereg interesujących teoretycznych uwag na temat wysie
dlania Niemców po II wojnie światowej. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, 
jak doszło do sformułowania tekstu umowy poczdamskiej w kwestii transferu 
Niemców z Polski i innych krajów Europy. Buchała stwierdza, że zasada suwe
renności państwa przewiduje załatwienie spraw narodowościowych przy pomocy 
środków represyjnych albo prewencyjnych. Wydalenie jako środek prewencyjny 
stosowany jest wtedy, gdy „na podstawie doświadczeń w przeszłości z jakąś mniej
szościową grupą ludności i po wyczerpaniu innych środków (np. systemu ochrony 
mniejszości) zapanuje przekonanie wyrażone zgodną wolą zainteresowanych państw, 
że dalsze przebywanie tej grupy ludności na terytorium danego państwa jest nie
pożądane na przyszłość, ponieważ według uzasadnionych przewidywań będzie za
grażało bezpieczeństwu państwa i spokojowi międzynarodowemu, co w konsekwen
cji obraca się przeciwko szerszym kręgom ludności” (s. 511). Ta, zbyt długa de
finicja, określająca konieczność wysiedleń, nie załatwia jeszcze problemu. Wyjaśnia 
jedynie intencje, jakimi się kierowali sygnatariusze umowy poczdamskiej. Ponadto 
wynika z niej fakt, że uchwały te przesądziły o losie ludności niemieckiej w spo
sób kategoryczny i ostateczny. Buchała przy tym Wyciąga jeszcze jeden słuszny 
wmiosek, dla jego badań bardzo istotny, że dyskusja nad tzw. prawem do stron 
ojczystych jest bezprzedmiotowa. To właśnie stanowi o wartości omawianego przy
czynku, zwracającego uwagę na istotny szczegół, dotychczas mało wykorzystany.

B. P.

POLSKA PARTIA ROBOTNICZA NA POMORZU ZACHODNIM. STUDIA 
I MATERIAŁY, Poznań 1965, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 237.

Z dużym opróżnieniem ukazały się poszerzone o nowe studia i przyczynki 
materiały sesji naukowej obradującej w Szczecinie w dniach 28 i 29 V 1962 r. i po
święconej działalności Polskiej Partii Robotniczej na Pomorzu Zachodnim.

Na całość składają się opracowania: N. Kołomejczyka Sprawa ziem zachodnich 
w programie i działalności Polskiej Partii Robotniczej (s. 7—50); Z. Borzyckiego 
Rozwój organizacyjny PPR na Pomorzu Zachodnim w latach 1945—1948 (s. 51—66); 
B. Syzdka i N. Kołomejczyka Powstanie i początki działalności Polskiej Partii 
Socjalistycznej na Pomorzu Zachodnim (1945—1946) (s. 67—94); K. Golczewskiego 
Polska Partia Robotnicza a początki władzy ludowej na Pomorzu Zachodnim 
(s. 95—131); K. Kersten Polska Partia Robotnicza i osadnictwo na Pomorzu Za
chodnim (s. 132—168); E. Dobrzyckiego Rola PPR w przemysłowym zagospodaro
waniu Pomorza Zachodniego (Ze szczególnym uwzględnieniem odbudowy i aktywi
zacji portu szczecińskiego (s. 169—201); H. Prawdy Niektóre problemy pracy PPR 
w rolnictwie Pomorza Zachodniego (1945—1948) (s. 202—236).

Omawiany tom stanowi w sumie udany debiut Sekcji Historycznej Instytutu 
Zachodnio-Pomorskiego nad dziejami Pomorza Zachodniego w Polsce Ludowej.

B. P.



S. Cz e c h ,  POWIAT I MIASTO OPOLE W PIERWSZYCH LATACH PO 
WYZWOLENIU (Studia Śląskie, t. IX, 1965, s. 131—179).

W oparciu o materiały archiwalne i literaturę przedmiotu Autor omawia ko
lejno (lata 1945—1950): objęcie władzy, weryfikację ludności rodzimej, repatriację 
Niemców i osadnictwo polskie, rozwój rolnictwa, hodowli, przemysłu, rzemiosła 
i handlu oraz problemy oświaty i kultury. Takie szerokie ujęcie tematu, z uwzględ
nieniem najważniejszych dziedzin życia gospodarczego i kulturalnego, stanowi nie
wątpliwie duży pozytyw artykułu.

Początki władzy polskiej na zrujnowanych działaniami wojennymi i wyludnio
nych terenach powiatu i miasta Opola były trudne. Dużym wysiłkiem opłacano 
pierwsze sukcesy, przy czym —■ jak pisze Autor — „należy podkreślić tu duży 
wkład ludności miejscowej, która od pierwszych dni po wyzwoleniu włączyła się 
aktywnie do prac w rolnictwie, przemyśle i wszędzie tam, gdzie było potrzeba rąk 
do pracy. Jej pracowitość i gospodarność, jej obecność tutaj przyczyniły się, że 
w tym szczególnie trudnym początkowym okresie powiat opolski poczynił szybko 
tak duże postępy w swoim zagospodarowaniu i organizacji” (s. 170—171).

R. G.

Z DZIEJÖW STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIECKICH, praca zbiorowa pod 
redakcją I. Pawłowskiego i J. Wolińskiego, Warszawa 1964, Wydawnictwo Minister
stwa Obrony Narodowej, s. 163.

Historia stosunków polsko-niemieckich cieszy się od szeregu lat dużym zain
teresowaniem wśród polskich historyków. Nie wszystkie jednak zagadnienia tycłi 
dziejów zostały gruntownie zbadane. Wiele z nich po dotarciu do archiwaliów 
ukazuje się badaczom w nowym świetle.

Inicjatorzy omawianego wydawnictwa starali się ukazać historię polityki pol
skiej wobec zachodniego sąsiada od czasów najdawniejszych do początków XX w. 
Problemowi temu poświęcone zostały 3 pierwsze artykuły: A. Gieysztora Polska 
a kraje niemieckie w średniowieczu (s. 5—28); J. Wolińskiego Polska a kraje nie
mieckie w XVI—XVIII wieku (s. 29—46); S. Kieniewicza Polska a kraje niemieckie 
to XIX i na początku XX wieku (s. 47—73). Trzy następne artykuły: T. Jędrusz- 
czaka Stosunki polsko-niemieckie w okresie międzywojennym (1918—1939) (s. 74— 
—96); W. Tomkiewicza Z dziejów propagandy antypolskiej w Niemczech od Bis
marcka do Hitlera (s. 97—140); T. Ceślaka Polska a problem niemiecki po drugiej 
wojnie światowej (s. 141—156). traktują o czasach najnowszych.

Książka nie jest publikacją o charakterze naukowym. Jej celem jest popula
ryzacja wiedzy o stosunkach polsko-niemieckich w okresie tysiąclecia. Szeroki 
wachlarz poruszanych zagadnień oraz udział w opracowaniu kilku autorów spowo
dowały, że książka ta jest nierówna. Czyta się ją jednak z zainteresowaniem i na 
pewno ułatwi ona bliższe poznanie stosunków polsko-niemieckich szerokiemu krę
gowi czytelników.

A. J.



O. We n c e l ,  WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI I NIEMIECKIEJ RE
PUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ (Komunikaty Instytutu Śląskiego w Opolu, Seria 
Niemcoznawcza, nr 8), Opole 1964, s. 62.

Praca w zwięzły sposób omawia zagadnienie współpracy gospodarczej między 
Polską a NRD. Publikację możemy podzielić na dwie części. W części pierwszej 
Autor charakteryzuje specjalizację i kooperację produkcji państw socjalistycznych, 
należących do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, a w części drugiej analizuje 
przykłady specjalizacji i kooperacji Polski i NRD’w dziedzinie przemysłu cięż
kiego, elektrotechnicznego, chemicznego, transportu, wykorzystania mocy pro
dukcyjnych, handlu zagranicznego, kredytów gospodarczych i współpracy naukowo- 
-technicznej.

Z wybranych przez Autora przykładów niezbicie wynika, że wzajemna współ
praca PRL i NRD w ramach RWPG przyniosła obu krajom miliardowe oszczęd
ności, co ma bardzo ważne znaczenie dla zapewnienia pełniejszego zaspokojenia 
potrzeb naszych społeczeństw i dalszej rozbudowy potencjału gospodarczego.

S. P.

M. K u t z n e r ,  RACIBÓRZ, Wrocław—Warszawa—Kraków 1965, Zakład Naro
dowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo, s. 134.

Ta niewielka publikacja z serii „Śląsk w Zabytkach Sztuki” godna jest ze 
wszech miar uwagi osób interesujących się zabytkami regionalnymi Górnego 
Śląska. Obecnie istnieje niewątpliwie bardzo duże zapotrzebowanie na książki, 
które związałyby ludzi z regionem ich zamieszkania.

Praca Mariana Kutznera nie jest naukowym katalogiem zabytków miasta, ani 
też jego wyczerpującą monografią. Jest za to doskonałym popularnonaukowym 
przewodnikiem po ważniejszych zabytkach Raciborza. Książkę rozpoczyna zwięzły 
szkic historii miasta, po którym następuje dość dokładny opis jego zabytków. 
Napisana jest w sposób prosty i przystępny, a obfite zaopatrzenie w różnego ro
dzaju szkice i efektowny materiał ilustracyjny zwiększa jej atrakcyjność.

Należy tylko żałować, że przy włożeniu tak dużego trudu celem wzbogacenia 
treści książki zamieszczone na wewnętrznych stronach okładki plany miasta wy
konane zostały, wzorem innych książek z tej serii, w sposób uproszczony, chociaż 
w Archiwum Państwowym we Wrocławiu znajduje się aż 7 różnych planów miej
skich Raciborza (z XIX w.), zawierających ciekawe elementy z punktu widzenia 
urbanistycznego. K. B.

DOLNOŚLĄSKI ROCZNIK STATYSTYCZNY, 1964 (M. WROCŁAWIA I WOJ. 
WROCŁAWSKIEGO), Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Miejski 
Urząd Statystyczny we Wrocławiu, t. V, Wrocław 1964, s. 380.

Na półkach księgarskich ukazał się kolejny Dolnośląski rocznik statystyczny, 
będący kontynuacją Rocznika statystycznego wydawanego od 1957 r. przez byłe 
Wydziały statystyki WRN i PRN miasta Wrocławia. Zawartość tomu została po
większona o dział piętnasty „Inne”, zawierający informacje dotyczące organizacji 
politycznych i społecznych, związków zawodowych, sądownictwa, wypadków, poża
rów itd. Poszerzono także zakres informacji z dziedziny ochrony zdrowia, produkcji



i zatrudnienia, leśnictwa i finansów. Niezmiernie ważnym uzupełnieniem rocznika 
jest powiększenie wstępnej jego części, ukazującej rozwój powiatów woj. wro
cławskiego w latach 1960—1963 i ich specyfikę gospodarczą. Tak np. w powiecie 
dzierżoniowskim uwzględniono produkcję odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
w powiecie lubańskim — dźwigów, przenośników i tkanin, we wrocławskim — 
energii elektrycznej i cukru. Szczegółowsze uwzględnienie tematyki powiatowej 
spotka się zapewne z dużą aprobatą nauczycielstwa. Wydaje się, że publikacja 
winna być zatwierdzona do użytku szkół ogólnokształcących i zawodowych oraz 
zakładów kształcenia nauczycieli.

Celowe byłoby, aby w następnym tomie zamieszczono wykresy, które uprzy
stępniają „suche” liczby, często bardzo wymownych osiągnięć naszego dwudziesto
lecia.

Szkoda tylko, że nakład tomu zmniejszono (1200 egzemplarzy) o 300 egzempla
rzy w stosunku do tomu czwartego. Między innymi i dlatego brak już jest w sprze
daży tak ważnego dokumentu naszych czasów. S. P.


