
A rch iw u m  P ań stw ow e w K atow icach .

W ciągu 1949 r. nie zaszły zmiany w sytuacji lokalowej Archiwum Pań
stwowego w Katowicach (informacje za poprzedni okres są podane w III rocz
niku 1948 Sobótki). W toku dalszej akcji zabezpieczania archiwaliów na tere
nie województwa śląskiego przejęło tut. Archiwum m. i. archiwalia Sułkowskich 
z Bielska i znaczną część archiwum familijno-majątkowego ks. Hohenlohe- 
Ingelfingen z Koszęcina (pow. lubliniecki), oba zespoły zupełnie zdezorgani
zowane, bez żadnych inwentarzy i silnie zdekompletowane. Pierwszy z nich 
(objętość łączna ok. 100 m. b.) sięga połowy XVII w., drugi (ok. 150 m. b.) 
końca XVIII w. — z tym, że zachowane dokumenty pergaminowe (13) datują 
się od połowy XV w., a 1 urbariusz z 1640 r. Oba zespoły zawierają materiały 
w pierwszym rzędzie do dziejów gospodarczych. Prócz tego odnaleziono dalsze 
2 fascykuły katastru Józefińskiego, przejęto zachowane fragmenty archiwaliów 
miejskich z Prudnika (od poł. XVI w.—XIX w.) i dalsze akta poniemieckie 
z okresu okupacji (b. rejencji katowickiej). Wydzielone przy okazji scontrum 
archiwalia obce' przekazano kilku archiwom państwowym (Kraków, Lublin, 
Radom, Piotrków, Poznań) oraz innym władzom. Prace inwentaryzacyjne ob
jęły m. i. zespół akt b. państw, huty ołowiu i srebra w Strzybnicy (Kgl. Frie- 
drichshiitte), który w związku z tym jest już dostępny dla badań naukowych 
(okres od k. XVIII w.) i akta b. sądów pruskich, a prace nad wstępnym upo
rządkowaniem— akta z Zagłębia Dąbrowskiego (archiwum górnicze z Dąbrowy 
Górniczej z XIX w., akta sądowe z Sosnowca i Będzina). — Na terenie archi
wów- miejskich, wymienionych w poprzednim sprawozdaniu, na G. Śląsku nie 
zaszły istotniejsze zmiany. Mic/mł Antonów

P ra c e  O d d ziału  W rocław sk iego  In sty tu tu  Z ach odn iego  w 1 9 4 9  r.

Placówka wrocławska prowadzi prace badawczo-wydawnicze, poświęcone 
przede wszystkim problematyce ludnościowej. Osią zagadnienia jest nowożytna 
historia ludności Śląska w świetle przemian społeczno-gospodarczych. Wyraźny 
i zrozumiały akcent leży na sprawach ludności polskiej. Badania prowadzone 
są zespołowo w ramach sekcji. Fragmentarycznie informuje o dotychczasowych 
wynikach „Przegląd Zachodni", organ Instytutu Zachodniego, nr 5— 6/1949. 
Numer ten, poświęcony niemal w całości badaniom, prowadzonym przez Oddział 
Wrocławski, daje wgląd w monograficzne opracowania, podjęte przez praco
wników. Artykuł prof. dra S. Wysłoucha „O najpilniejszych zadaniach historio
grafii śląskiej" jest nie tylko sformułowaniem poglądów autora na współczesną 
historiografię, ale także wprowadzeniem w zakres i metodę prac sekcji historii 
najnowszej ziem zachodnich. Obszerna praca dra T. Ladenbergera-Ładogórskiego 
p. t. „Kolonizacja fryderycjańska na Śląsku" rzuca nowe światło na problem 
osadnictwa niemieckiego. Poddając rewizji dotychczasowe poglądy polskich i nie
mieckich historyków, autor określa na podstawie danych cyfrowych jej zasiąg 
i ustala wyraźnie jej klasowy sens i przyczyny. Pozostałe artykuły są związane 
z Górnym Śląskiem. Traktują one o sprawach polskiej ludności, jej usytuowa
nia społeczno-ekonomicznego, położenia prawnego (jako mniejszości w okresie 
międzywojennym), praw rozwojowych, jak też i o polityce władz niemieckich 
i klas posiadających. A więc: „Jawne i tajne statystyki językowo-narodowo-



ściowe na Śląsku Opolskim" (mgr S. Golachowski), „Kontrasty naródowościo- 
wo-agrarne na Śląsku Opolskim" (A. Małachowski), „Zagadnienie asymilacji 
mniejszości na tle szkolnictwa polskiego na Górnym Śląsku" (mgr K. Orze
chowski), „Wadliwość postanowień Konwencji Genewskiej w rozstrzyganiu 
skarg mniejszościowych" (A. Maruszczak-Orzechowska), „Geneza Gimnazjum 
Bytomskiego" (mgr J. Popkiewicz), „Ustawa o ochronie granic Rzeszy z 1937 
r. jako narzędzie ucisku robotnika polskiego na Górnym Śląsku" (F. Ryszka). 
Bardziej wyczerpująco zapozna czytelnika z pracami Oddziału wydawnictwa 
seryjne Instytutu Zach. „Materiały do dziejów nowożytnych ziem zachodnich".

1. Sekcja historii najnowszej ziem zachodnich— (kier. prof. dr Seweryn 
Wysłouch). Dotychczasowa praca sekcji ograniczona została terenowo do Ślą
ska, czasowo zaś do XIX i XX wieku. W pierwszej fazie przygotowano mate
riał źródłowy do dziejów polskiej ludności na Śląsku. Za podstawę posłużyły 
dane zaczerpnięte z archiwów: b. Evangelisches Centralarchiv fur die Provinz, 
Schlesien oraz b. archiwum rejencji opolskiej (nowsze). W tej chwili gotowe 
są dwa pierwsze tomy wspomnianej serii „Materiałów", są to : Stefan Gola
chowski, „Materiały do statystyki narodowościowej Śląska Opolskiego z lat 
1910— 1939"; Tadeusz Bratus i inni, „Polacy-ewangelicy na Dolnym Śląsku 
w XIX w. i ich postawa narodowo-społeczna". W opracowaniu redakcyjnym 
znajdują się prace: Adama Derenia, „Działalność Ostmarkenverein na byłych 
ziemiach wschodnich b. państwa pruskiego"; Kazimierza Orzechowskiego, „Ma
teriały do dziejów szkolnictwa polskiego w okresie od r. 1920 do r. 1939".

2. Sekcja demograficzna— (kier. dr Tadeusz Ładogórski). Sekcja składa 
się obecnie z 3 pracowników naukowych i 2 sił pomocniczych. Sekcja zajmuje 
się sprawą statystycznego i kartograficznego przedstawienia zagadnień ludno
ściowych Dolnego i Górnego Śląska w latach 1740— 1850. Punktem wyjścia, 
jak zwykle, są badania nad ilością i rozmieszczeniem ogółu ludności (dr T. Ła
dogórski). Ustala się stan mieszkańców dla każdej wsi, miasta, powiatu w róż
nych okresach czasu, a otrzymane cyfry przenosi się z tabel na mapę. W obec
nej chwili sekcja przepracowała już znaczną część materiałów źródłowych, za
wartych w opisie statystyczno-geograficznym Śląska, wydanym przez Zimmer- 
manna „Beitrage zur Beschreibung von Schlesien" w Brzegu 1783— 1795, oraz 
w spisach fryderycjańskich z r. 1787. Okazuje się, że w okresie rozkładającego 
się feudalizmu, gdy rolnictwo było podstawowym źródłem bytu ludności Śląska, 
największe jej skupienia mieściły się na urodzajnych lessach i w pasie górskim 
Sudetów (rozwinięte tkactwo), natomiast najrzadszą gęstość zaludnienia mamy 
na piaszczystych glebach dzisiejszego okręgu przemysłowo-rolniczego. Dalej 
zajmuje się sekcja badaniami nad podziałem klasowym i zawodowym ludności, 
studiuje i ujmuje w cyfry postępujące procesy proletaryzacji. Zestawiono do 
tej chwili w tabelach skład zawodowy i społeczny miast śląska Górnego w XVIII 
wieku. Okazuje się, że miasta i miasteczka ówczesne miały zdecydowanie rze
mieślniczy charakter, a udział kupców i kramarzy jest wprost znikomy. Opra
cowuje zagadnienia te dr Tomaszewski Edward. Opracowania ważnego i cieka
wego zagadnienia początków klasy robotniczej na Górnym Śląsku rozpoczął 
mgr Wacław Długoborski.

3. Dó prac zespołowych Oddziału zaliczyć należy współpracę w opracowa
niu monografii Górnego Śląska, mającej się ukazać w serii wydawnictw: „Zie
mie Staropolski".


