
fakt ten stoi rzeczywiście w związku ze zniszczeniem 
tłoku pieczęci przez pospólstwo wrocławskie w r. 
1418. Ale to rzeczy całkowicie nie tłumaczy. Przecież 
miasto później nieraz nie sprawowało urzędu starosty, 
który przenoszono na biskupa wrocławskiego lub któ
regoś z książąt, a mimo to nie zdobyło się nigdy w tym 
czasie (1424—1530) na powrót do dawnej pieczęci 
miejskiej ze św. Janem. Jest rzeczą dopiero do stw ier
dzenia, czego nauka niemiecka nie dokonała, jakie rze
czywiście pieczęci przywieszano do uroczystych doku
mentów miejskich od r. 1418—1530. W czasach póź
niejszych, kiedy miasto otrzymało od króla czeskiego 
i cesarza niemieckiego nowy herb, to mimo iż nadal 
w posiadaniu W rocławia znajdował się urząd starosty 
śląskiego, jednak obok pieczęci starościńskiej posia
dało własną miejską, wzorowaną na herbie z r. 
1530. ii)

Kończąc uwagi nad ciekawymi wywodami dra Hai- 
siga, podkreślić raz jeszcze muszę: sprawa herbu śre
dniowiecznego Wrocławia jest jeszcze rzeczą do zba
dania.

Karol Maleczyński

W a n d a  B o b k o w s k a ,  Pruska polityka szkolna na 
ziemiach polskich w latach 1793—1806. Naukowe 
Towarzystwo Pedagogiczne. Skład główny: Pań
stwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 
1948.
Z podziwu godną konsekwencją i wytrwałością, od 

lat przeszło dwudziestu rozjaśnia dr Wanda Bobkowska 
swoimi monografiami tak niedawną, ale mało znaną 
epokę dziejów szkolnictwa na ziemiach polskich, tj. 
okres od drugiego rozbioru aż niemal po czas utwo
rzenia Królestwa Kongresowego. Wystarczy przypom
nieć ogłoszone przez nią poprzednio: ,,Nowe prądy 
w polskim szkolnictwie ludowym w początku XIX w .‘; 
Kraków 1928 i wzorowo wydaną ,,Korespondencję 
M etternicha w sprawie Uniwersytetu krakowskiego“ . 
Teraz po wojnie przed paru miesiącami ogłosiła ona 
rozprawę pt. Pruska polityka szkolna na ziemiach pol-

ii) Reprod. R o e h 1, Siegel tabl. IV. nr 1.



skich. Te jej rozprawy uzupełniają, się poniekąd i sta
nowią całość. Świeżo wydana rozprawa — trzeba to jed 
nak powiedzieć dla upamiętnienia jednego z licznych 
barbarzyństw Niemiec hitlerowskich — była już 
w r. i 939 niemal cała wydrukowana, ale Niemcy 
wkroczywszy do Cieszyna, w drukarni Mitręgi jej na
kład doszczętnie zniszczyli — jak informuje autorka 
w przedmowie. Ale uratowanie się rękopisu umożli
wiło jej ponowne opublikowanie po wojnie.

Autorka kreśli we wstępnym rozdziale stosunki 
szkolne w Prusach w chwili obejmowania ziem pol
skich przez drugi zabór pruski; 'najważniejszym ich 
zjawiskiem było utworzenie Naczelnego- Kolegium 
Szkolnego jako centralnej władzy szkolnej państwowej. 
Zrazu złożone z ludzi światłych i rozsądnych, z dobrych 
pedagogów, niebawem po opanowaniu go przez popie
ranych przez następcę Fryderyka II, króla Fryderyka 
Wilhelma II obskurantów, skupionych w Wyższym Ko
legium Religijnym, stało się prawdziwym Ciemnogro
dem, i w takim składzie i stanie miało się ono zetknąć 
po drugim rozbiorze z niezwykle postępowym szkolni
ctwem polskim, z niezwykle nowoczesnym jego ustro
jem, oraz z wybiegającym daleko w przyszłość jego pro
gramem i duchem. Nieufność jednak i niechęci, jakie 
politycy i członkowie rządu pruskiego żywili dla Ko
legium szkolnego i religijnego, sprawiły, szczęściem 
czy nieszczęściem dla pozostających do niedawna pod 
mądrymi i postępowymi rządami Komisji Edukacji Na
rodowej szkół polskich na ziemiach zabranych, że one 
tj. szkoły katolickie, uchylone zostały spod zwierzch
ności Najwyższego Kolegium szkolnego, a poddane pod 
dozór Kamer, które przejęły na siebie na terytorium 
zabranym Polsce w II i III rozbiorze agendy KEN i z kró
tką przerwą sprawowały je aż do r. 1806. To zetknię
cie się pruskich mężów stanu i pedagogów z Ustawami 
KEN wywołało u nich — jak pisze B. — podziw i słowa 
najwyższego uznania'4 (str. 32). A wynikiem tego ich 
wprost zachwytu dla przepisów, regulaminów i ustroju 
szkolnego było to, że władze pruskie nie pokusiły się 
w pierwszym rzucie o wprowadzenie jakichkolwiek 
zmian w ustroju i programach szkół, zachowały je n ie
mal całkowicie. Co więcej utworzono nawet (na bar
dzo krótko co prawda) za wzorem polskim dla Prus Po



łudniowych w r. 1797 Komisję Edukacyjną z identycz
nymi niemal atrybutami, co polska KEN. Niebawem 
wezwał król pruski Kamery, aby przesłały o szkołach 
w swoich obwodach dokładne raporty. Raporty te, 
z wyjątkiem raportu z Warszawy, pióra radcy Fischera, 
były albo pochwalne, albo nawet entuzjastyczne, jak 
np. radcy Kamery białostockiej, Ehma, i zalecały nie 
wprowadzać znaczniejszych zmian w szkolnictwie za
branym. Zarządzono też przebadanie używanych dotąd 
podręczników. Znaczny w tym udział powierzono pol
skiemu pastorowi w Ełku, Giseviusowi (Giżyckiemu), 
który uznał np. w podręcznikach historii Skrzetuskie- 
go dużą wiedzę, dobry styl, racjonalną metodą układu, 
ale — czy wychodząc z własnych konserwatywnych 
poglądów, czy stojąc na stanowisku absolutnego pań
stwa pruskiego, nie godził się z ich „republikańskim1' 
i „burzliwym11 duchem, z ich rewolucyjnym tw ier
dzeniem o równości ludzi itd. i odradzał ich używanie 
w zabranych ziemiach. Nie podobały mu się też: libe
ralna „Nauka prawa przyrodzonego11 Stroynowskiego 
i „W ymowa11 Piramowicza. Pomimo tych zastrzeżeń 
Giseviusa i innych, okazało się jednak w końcu rzeczą 
konieczną zatrzymanie w szkołach tych podręczników 
z dawniejszych polskich czasów wobec smutnego 
przez samych Niemców stwierdzenia (Gedike), że 
„Prusy nie miały czym zastąpić dorobku KEN w dziale 
podręczników szkolnych11 (str. 101).

I tak co krok, w miarę rozglądania się Prusaków 
w dorobku szkolnym KEN, okazywało się, że nie tylko 
pruscy mężowie stanu, jak rządca prowincji wielko
polskiej Voss, jak minister Śląska Hoym, prezes Kol- 
legium szkolnego Massow, referent szkół dla Prus Po
łudniowych Klewitz, ale i zawodowi najwybitniejsi 
ówcześni pruscy pedagogowie: Gedike i Meierotto 
stawali zdumieni w obliczu wielkości i doskonałości 
dzieła KEN i jej szkół, które zastali. Stawali zdumieni 
i oszołomieni i właściwie nie znajdowali w swoich, 
pruskich urządzeniach szkolnych niczego, co by mogli 
im przeciwstawić, i czym by mogli urządzenia pol
skie zastąpić. Przez szereg lat zatem, pomimo zastrze
żeń i protestów gorliwych patriotów pruskich, jak 
Zerboni di Sposetti lub Fischer, zachowano dawny 
stan szkolnictwa i dawny tryb nauczania. „Ustawy



Komisji Edukacyjnej stanowiły zatem — jak resumuje 
długi ciąg swych inform acji Bobkowska — podsta
wowy zrąb dla zarządzeń władz pruskich tak w P ru
sach Południowych, jak i w Prusach Nowowschod- 
nich“ (str. 96).

Mało tego. Okazało się nawet — co ze skrupula
tnością ukazuje autorka — że nie tylko nie potrafili 
pruscy politycy i pedagogowie stworzyć na zabranych 
przez siebie ziemiach wyższego i lep&zego szkolnic
twa, ale że, nie przyznając się do tego, poszli po nau
kę dla własnego pruskiego szkolnictwa właśnie do 
Komisji Edukacji Narodowej. Okazało się, że „bezpo
średnie zetknięcie się członków berlińskiego Kole
gium szkolnego (tj. najwyższej ówczesnej pruskiej 
m agistratury szkolnej), Gedikego, M eierotta i Zóll- 
nera z Ustawami KEN miało siłę sugestywną i stano
wiło pobudkę i bodziec do ich prac na własnej niwie 
szkolnej14 (str. 97). Pociągnął ich szczególnie tkw ią
cy w Ustawach „duch obywatelski“ . I oto ci trzej 
działacze szkolni ogłaszają po kolei broszury-roz- 
prawy na tem at pruskiego szkolnictwa i potrzeby jego 
reformy. Pisze Gedike „Uber den Begriff einer Biir- 
gerschule“ (1799), ogłasza Massow (przy pomocy 
Gedikego, Heckera i Zóllnera) „Ideen zur Verbesse- 
rung des offentlichen Schul- und Erziehungswesens‘: 
(1.801), drukuje członek Kolegium szkolnego Zóllner 
„Ideen tiber Nationalerziehung11, a i wielki Schleier- 
iriacher oceniając rozprawę Zóllnera, aprobuje różne 
pomysły i idee KEN. Cóż więc się okazuje? Wszyscy 
trzej czy czterej publicyści podejm ują skwapliwie 
najlepsze myśli KEN, jak ideę nauki moralnej, nauki 
prawa, nauki przedmiotów realistycznych i u ty litar
nych, alboli też ustrój i hierarchię szkolną, jednoli
tość podręczników, troskę o kształcenie nauczycieli, 
a nade wszystko ducha obywatelskiego szkół, żeby w y -. 
mienić tylko najgłówniejsze myśli styczne. Ten piąty 
rozdział książki Bobkowskiej, zatytułowany: „Wpływ 
ideologii KE. na pruską publicystykę pedagogiczną 
czyta się z niegasnącą ciekawością. A przy czytaniu 
tych stronic mimowoli przenosi się myśl do innej, 
przez Francuza Jobert‘a napisanej i niedawno ( w r. 
1941) wydanej monografii o Komisji Edukacyjnej, 
gdzie ten cudzoziemiec, nakreśliwszy świetnie obraz



genezy i działalności Komisji, oddaje jej należną po
chwałę za to, że umiała szkolnictwo polskie zorgani
zować na ,,sposoh głęnOko rodzimy'*, na sposoh repu
blikański, a resumując to uznanie dodaje, że ,,jemu 
to system szkolny organizowany przez KEN zawdzię
cza swój charakter oryginalny,i swoją ważność dzie- 
jow ą“ . Nie omieszka przy tym dodać, w in. miejscu, 
ze Polska XVIII w. tym jeszcze góruje pod tym wzglę
dem nad innymi krajam i Europy, iż swą reformę 
szkolną zrealizowała i to zrealizowała energicznie 
i wcześnie, gdy inne państwa tonęły zaledwie w pro
jektach, pomysłach, zamiarach. Gdy się zestawi te 
fakty, tym silniej wystąpią wartości reformy szkolnej 
KEN, które tak wielkie i tak obiektywnie wielkie w i
docznie być musiały, że nawet swoją republikańsko- 
ścią nie odstraszyły Prusaków od ich przyjęcia. Ba
dania Bobkowskiej tę wysoką pozycję historyczną 
dzieła KEN jeszcze silniej utrwalają.

Ale z tym wpływem myśli KEN na publicystykę 
pedagogiczną pruską kojarzy się jedna jeszcze spra
wa, zwięźle, może za zwięźle dla nas dzisiejszych, od
krywających polskie ślady na Śląsku, opowiedziana 
(na str. 39—47) przez autorkę. Góż to za kwestia? 
Oto dowiadujemy się, że ówczesny minister Śląska, 
Hoym, objąwszy w r. 1794 po popadłym w niełaskę 
Vossie zarząd Prus Południowych, zainteresował się 
żywo szkolnictwem tej powierzonej mu ziemi, tudzież 
działalnością gospodarczą (wezwał nawet w tym celu 
do Wrocławia skarbnika KEN, Karola Lelewela) 
i szkolną KEN. W ciągu krótkich, bo trzyletnich zale
dwie rządów, on to ustanowił dla Prus Południowych 
wspomnianą poprzednio Komisję Edukacyjną. Ale gdy 
z odebraniem mu rządów upadła Komisja, Hoym po
stanowił wyzyskać dla Śląska te urządzenia, z którymi 
miał sposobność się zapoznać. Uczynił to na własną 
rękę, bez oparcia się. o Berlin; uprawiał on bowiem 
w ogóle 'politykę możliwie dużej niezależności od sto
łecznej biurokracji pruskiej. Tak więc zostały dobra 
i majątki dotąd istniejącej korporacji „Duchownych 
Instytutu Szkolnego11 (Priester des Schuleninstituts) 
zabrane na rzymsko-katolicki fundusz szkolny śląski. 
Wszystkie zaś szkoły katolickie poddał Hoym pod za
rząd jakby miniaturowej śląskiej Komisji Edukacyj



nej czyli tzw. Dyrekcji szkół, złożonej z dwóch rad
ców. Kamery wrocławskiej, dyrektora szkoły, dwóch 
nauczycieli i dwóch delegatów episkopatu, btatu t jej, 
złożony z 22 paragraiów  powtarzał dosłownie tekst 
zniesionej instrukcji południowo-pruskiej oraz w pro
wadzał dosłownie urządzenia, tak charakterystyczne 
dla Ustaw KEN, jak obowiązek rektorów gimnazjów 
wizytowania wszystkich szkół w ich okręgu, w pro
wadzenie wspólnego stołu dla nauczycieli, dobór nau
czycieli, ich automatyczny awans itp. które to urzą
dzenia — jak zauważa Bobkowska — ,,obce były do
tąd ustawodawstwu niem ieckiem u11. Tak to Hoym 
„najwierniej odtwarzał polskie wzory i przyswajał je 
...katolickim szkołom Śląska" ( s tr . '4 7 ).

Skorośmy zawadzili o Śląsk, to trzeba zauważyć, że 
książka Bobkowskiej zawiera więcej jeszcze owych 
potrąceń o śląskie stosunki, szkolnictwo, ludzi. W y
mieńmy niektóre: A więc przewija się jeszcze przez 
jej rozprawę wielokrotnie uniwersytet wrocławski. 
Wobec bowiem dość wiernego przejęcia po drugim 
i trzecim rozbiorze szkolnego zarysu organizacyjnego 
KEN, trzeba było tę strukturę oprzeć, jak to było 
w KEN, o jakiś uniwersytet i jako zwierzchnią władzę 
szkolną, i jako instytucję kształcącą nauczycieli dla 
szkół polskich. Nie było oczywiście mowy o oparciu 
o uniwersytet krakowski, raz dlatego, że leżał on poza 
granicami zabranych ziem pruskich, po drugie z oba
wy niepożądanych dla pruskiej racji stanu wpływów 
na polskie nauczycielstwo. Rozważano więc sprawę 
już to stworzenia ad hoc jakiejś nowej uczelni wyższej 
w którymś z miast okupowanych ziem (przesunęły się 
takie miejscowości,, jak: Poznań, Rydzyna, Toruń, 
Chełmno) już też skierowania kandydatów do które
goś z istniejących uniwersytetów pruskich; wypłynęły 
uniwersytety w Królewcu i we Frankfurcie n. Odrą. 
Ale najuparciej, kilkakrotnie nawracano do myśli, aby 
tą centralną uczelnią dla polskich ziem okupowanych 
zrobić uniwersytet wrocławski. Cóż, kiedy w rozwa
żaniach różnych mężów stanu i pedagogów pruskich 
stwierdzano za każdym razem konsekwentnie, że do 
tego celu uniwersytet wrocławski się nie nadaje. To 
jego dyrektor, jezuita Zeplichal wysuwał rozliczne 
trudności co do przeorganizowania uniwersytetu, cia



snotę budynków, trudność pomieszczenia studentów, 
drożyznę w mieście, wreszcie za wysoki, w stosunku 
do przygotowania studentów polskich stan nauk 
w uniwersytecie (to już była osobista, a niebardzo 
uzasadniona żarozumiałość jezuickiego rektora!), to 
m inister Hoym podnosił, że rozbudowa uniwersytetu 
dla proponowanych celów byłaby zbyt kosztowna, to 
niejaki Fessler, ex-kapucyn, a teraz wolnomyśliciel 
i konsulent prawny pruski nicował hielitościwie 
w swym memoriale uniwersytet wrocławski, robiąc 
mu (str. 34—5) rozliczne zarzuty: jest on przepojony 
jezuityzmem, odpusty i kongregacje mariańskie utrzy
mują się tam uparcie, uczniów skłania się do przy
siąg bronienia Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny, 
profesorowie nie mogą niczego drukować, co nie przej
dzie przez cenzurę, nauka opiera się na samych prze
starzałych podręcznikach. Wspominał też, że ,,biskupi 
polscy żądali, aby tam umieszczać kleryków“, i do
dawał emfatycznie: „Tak wychowuje się i kształci du
chowieństwo dla Śląska, to samo byłoby z polską mło- 
dzieżą“. W tej ostrej naganie wrocławskiego uniw er
sytetu przez zradykalizowanego dawnego mnicha 
i wiernego urzędnika pruskiego możnaby się doszu
kać jakby obawy, że uniwersytet ten gotów nie tylko 
nie dokonywać nawracania polskich kandydatów nau
czycielskich na pruski patriotyzm, ale nawet ich pol
ski patriotyzm tolerować czy może nawet, łącznie z ka
tolicyzmem, utwierdzać.

Jeden jeszcze znajdujemy w książce Bobkowskiej 
szczegół, wiążący sprawę pruskiej polityki szkolnej na 
ziemiach polskich ze Śląskiem. Jest to współpraca 
w urządzaniu szkolnictwa polskiego w Prusiech tak 
bardzo ze Śląskiem związanego Jerzego Samuela Bandt- 
kiego, nauczyciela wówczas gimnazjum im. św. El
żbiety we Wrocławiu. Przybrał go sobie w r. 1803 za 
towarzysza do wizytacji szkół na ziemiach polskich 
Gedike. Po wizytacji odbyła się w Warszawie poważna 
konferencja Gedikego i Bandtkiego w sprawie szkół 
z udziałem wybitnych członków Towarzystwa Przyja
ciół Nauk ze Staszicem na czele. Nie było już dane 
inspektorowi pruskiemu przedłożyć sprawozdanie z w i
zytacji i konferencji z powodu śmierci, która go za
skoczyła w maju 1803. Memoriał noszący tytuł: Myśli



o urządzeniu szkół w Prusach Południowych, opraco
wał zatem sam Bandtkie (przedrukowuje go autorka 
w Dodatku). Poza propozycjami co do organizacji 
szkolnictwa, do czego zobowiązywała go powierzona 
mu funkcja, pomieścił tu B. niezmierne słuszne i tra 
fne uwagi o charakterze narodowym Polaków, tudzież 
o ich języku, uwagi, które mu posłużyć miały do uza
sadnienia tezy, że niesłuszne byłoby wprowadzać je 
żyk niemiecki już do szkół niższych, że nawet choćby 
dla pozyskania jak najbardziej i jak najszybciej Po
laków dla państwa pruskiego konieczne jest uszano
wanie ich języka ojczystego, że przeciwnie jego ru 
gowanie, że „zaniedbanie języka ojczystego prow a
dzi raczej do zdziczenia niż do kultury1' ukazywał to 
na przykładzie górnoślązaków, którzy od 300 lat są 
pod rządami niemieckimi, a prawie nie nauczyli się 
mówić po niemiecku i tylko zniekształcili swój język 
ojczysty. Dowodził dalej, że nie zasmakują w lite ra 
turze niemieckiej, jeżeli nie będą pielęgnowali swo
jej. Te opinie — jak informuje B. (str. 187—192) — 
podzielał z nim Gedike. Nie potrzeba niemal dodawać, 
że te poglądy Bandtkiego nie spotkały się z uznaniem 
u oficjalnych władz pruskich w osobach radców 
Troschla i Uhdena, którzy z pruską zaciekłością do
wodzili konieczności bezlitosnej germanizacji ludno
ści polskiej poprzez szkoły, co więcej wyrażali prze
konanie, że postęp kultury wymaga, aby język polski 
po kilku stuleciach, a bodaj nawet kilku pokoleniach 
zaginął zupełnie (str. 197). Nie zostały te poglądy 
przez władze niemieckie przez z górą sto lat zapo
mniane! Skoro jesteśmy przy Bandtkiem, warto zano
tować, że te jego bliskie stosunki nawiazane w W ar
szawie ze światem szkolnym, a szczególnie z p ijara
mi, nie przerwały się. Swój Elementarz, wyd. w r. 
1803 u Korna, B. dedykował prowincjałowi pijarów, 
ks. Zaborowskiemu; mieli w nim pijarzy ,,w czasach 
prześladowania naj czynnie jszego... obrońcę" (str.
322).

Chodziło mi o wydobycie z książki Bobkowskiej 
dwóch najciekawszych i najważniejszych momen
tów: po pierwsze wielkiego znaczenia dzieła KEN i tnk 
dużego wpływu jej idej i urzędzeń nie tylko na prak
tyczną organizację szkolnictwa polskiego na zagarnię



tych ziemiach, ale i na ich publicystykę pedagogiczną, 
po drugie związków pomiędzy tą ,.pruską polityką 
szkolną11 a Śląskiem. Dlatego już tylko bardzo krótko 
powiem o reszcie zagadnień, które omawia w swej 
doskonałej książce Bobkowska. Dobrze więc oświe
tlona tu została sprawa utworzenia Liceum warszaw
skiego i rola w tym Lindego. Znów mówiąc o nim, ko
rzysta autorka skwapliwie ze sposobności, aby poka
zać wielki ciężar gatunkowy idej KEN. Sprawiły one, 
że tak nieprzyjazny, a nawet zaciekle wrogi Polsce 
radca kameralny Fischer, kiedy mu przyszło przygo
tować plan organizacyjny dla Liceum, pomimo wysił
ków, aby „przekonać polskie społeczeństwo, że i P ru 
sy potrafią stworzyć Ustawy szkolne“ (str. 237). 
ostatecznie od Ustaw KEN w niczym nie odbiegł, lecz 
literalnie, z większą tylko dokładnością i drobiazgowo- 
ścią, je odtwarzał. Rzuca też B. ciekawe światło na 
postać i charakter Lindego. Zarzuca mu dwulicowość 
w jego stosunkach z jednej strony ze społeczeństwem 
miejscowym, z drugiej z władzami Pruskimi (str. 
254). Zarzut to, zdaje mi się, zbyt surowy. Jeśli sobie 
uświadomimy dziwną jego pozycję Niemca, przechyle- 
jącego się ku polskości (ostatecznie spolszczonego), 
ale w owych czasach pruskich wyraźnie jako Polak 
nie występującego i jego pozycje między gorącą atm o
sferą narodową Warszawy a zaciekłością np. pruskiego 
radcy Fischera, to cóż miał robić on, w kulturze pol
sko-niemieckiej wyrosły, a do tego gorąco do Liceum 
warszawskiego przywiązany, ponadto człowiek nauki?

Bardzo interesujący jest też w książce B. rozdział 
„Walka pijarów o egzystencję41, gdzie czytamy o za
ciętych, to dyplomatycznych, nawet chytrych, to 
otwartych ostrych bojach tych dobrze około oświaty 
zasłużonych zakonników z Niemcami, którzy nie mogą 
nie uznać ich wysokich kwalifikacji naukowych i pe
dagogicznych, ale właśnie dlatego tym ostrzej ich 
atakują i radziby ich odsunąć od nauczania szkolnego. 
Dodam, że znajdujemy u B. też interesujące inform a
cje o roli leszczyńskiego profesora, Cassiusa, o dzia
łalności pijarów: Czarneckiego i Szweykowskiego. Jest 
w ogóle w książce Bobkowskiej wielkie bogactwo ma
teriału historycznego, czerpanego nie tylko ze współ
czesnych publikacji niemieckich i polskich, nie tylko



z niemieckich opracowań tej epoki szkolnej, ale i z a r 
chiwów polskich oraz, co ważniejsza, z Tajnego P ru 
skiego Archiwum Państwowego w Berlinie. Ta jej 
rozprawa, podobnie jak poprzednie, stanowi mocną 
pozycję w dziejach naszego szkolnictwa.

Trochę przykro razi niezbyt staranna korekta: Nie 
wiem, czy jej, czy niedopatrzeniu trzeba przypisać ta 
kie błędne brzmienie nazw miejscowości, jak: Birn- 
baum (w Wielkopolsce) zam. Międzychód, Pszasnycz 
zam. Przasnysz, Skąpce i Skąpe zam. Skępe; nazwiska: 
Kalumella zam. Kolumella, Gravegand zam. Gravesand 
(str. 55) i in. pomniejsze omyłki jak np. str. 94, 

przyp. 40, str. 118, 164 (askulanci?) i in. drobne.
Stanisław Tync

K a z i»m i e r z  P o p i o ł e k ,  Śląsk w oczach Gestapo. 
W ydawnictwa Instylutu Śląskiego. Polski Śląsk. Se
ria II, nr. 8, Katowice 1948, s. 96.
W pracy pod tak dość niewinnym tytułem zobrazo

wał autor życie Ślązaków w ściśle określonych latach 
okupacji hitlerowskiej. Równie dobrze mógł dać inny 
tytuł, bo i tak zaraz na wstępie swych wywodów m u
siał wyjaśnić założenie tematowe i omówić organiza
cję komórek policyjnych, oplątających Śląsk mackami 
swego podsłuchu dla dobra Rzeszy Niemieckiej. Nie 
tylko Gestapo, ale też Sicherheitsdienst i Kriminalpo- 
lizei miały czuwać nad niemiecką prawomyślnością 
mieszkańców Śląska, tych mieszkańców, którzy wedle 
twierdzeń propagandy hitlerowskiej z niebywałym en
tuzjazmem powitali fakt powrotu Śląka do niem iec
kiej narodowej wspólnoty.

Już samo zajęcie się demaskowaniem fałszów oku
panta przez doc. Popiołka jest godne uznania, tym bar
dziej, że równocześnie wywody jego stanowią frag
ment materiału dla przyszłego opracowania dziejów 
Śląska pod zaborem Hitlera. Tu dochodzimy do najbar
dziej interesującego nas problemu użyteczności oma
wianej pracy dla dalszych studiów naukowych. Jest bo
wiem rzeczą widoczną, że podobnie jak nikt nie będzie 
opracowywał dziejów działań bojowych na podstawie 
komunikatów zamieszczanych w prasie, a wydawanych
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