
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
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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-


