
R E C E N z J E 

K. D o la, KANONICY WROCLA WSKIEJ KAPITUŁY KATEDRALNEJ

W LATACH 1418-1500 (Studia teologiczno-historyczne Sląska Opolskiego, t. 5, 

1976, s. 185-315); te n że, PRAŁACI WROCŁAWSKIEJ KAPITUŁY KATEDRAL
NEJ W LATACH 1418-1500 (tamże, t. 6, 1978, S. 257-307). 

Wspólne omówienie obu prac K. Doli jest nieodzowne, gdyż stanowią one 
część większej całości, którą można byłoby opatrzyć tytułem: Wrocławska kapituła 

katedralna 1i schyłku średniowiecza. Taki tytuł kolidowałby jednak z int.encjami 
Autora, który we wstępie odżegnał się od zamiarów prezentacji kapituły j,1ko 
instytucji kościelnej i podmiotu działań politycznych, kościelnych czy kulttm1lnych, 
podkreślając, że interesują go „kanonicy-ludzie, którzy ową korporacje tworzyli, 
ich pochodzenie, droga, jaką trafili do kapituły, wkfad dla dobra diecezji" (s. 186). 
Swój sposób patrzenia na problem zasygnalizował jeszcze dobitnie.i w p'ldtytule 
obydwu rozpraw „Studia nad dziejami duchowieństwa śląskiego w XV w." Takie 
widzenie problematyki konweniuje z aktualnym trendem w historiografii kościel
nej, która badania wspólnoty religijmij przedkłada nad analizę stniktur jej urzę
dów i instytucji. 

Autor nieprzypadkowo zajął się okresem od zakończenia wielkiej �chizmy 
zachodniej po koniec XV w. Jego poprzednicy bowiem, G. Schindler i G. Zimmer
mann, podjęli prawie pól wieku wcześniej anafo:r? analo�icznej prob1Pmatyki. 
pierwszy za lata 1341-1417, drugi znś za cały XVI w. 1 K. Dola po wnikliwe)
kwerendzie, przeprowadzonej w Archiwum Archidiecez.ii Wrocławskiej i W'lie
wódzkim Archiwum Państwowym we Wrocławiu, podjął próbę uzunełnienia ich 
badań, ku zadowoleniu nie tylko, jak mniemam, badaczy historii Kości'lh1. ale 
i historyków Sląska i jef.'(o kultury 2• Rola bowiem kanoników świQtojański,:h, 
a w jeszcze większym stopniu prałatów, w tym wieku jakże częstych 1.mi:in przy
należności politycznej Śląska i naporu nowej ideologii jest niezmiernie dufa. 

Przyjęty przez Autora sposób widzenia problematyki kapitulnej nie pozo�tał 
bez wpływu na kształt obydwu rozpraw. W każdej z nich dostrv�c można trój
członowy układ. Część pierwsza, objętościowo najkrótsza, traktuje o kanoniach 
(s. 187-198) i prałaturach (s. 260-273) wrocławskiej katedry, a więc kolejno o ich 
liczbie, sposobie obsadzania i zwalniania. Znaczące novum, dające wyobrażenie 
o intensywności kontaktów poszczególnych kanoników z kurią rzymską, stanowi
zaprezentowany tu w oparciu o Repertorium Germanicum zestaw prowizji papie
skich na kanonie świętojańskie w latach 1417-1431 (s. 190 n.). Cześć druga,
obszerniejsza, traktuje sumarycznie o kanonikach (s. 198-241) i prałah,ch (s. 273-
276). Wśród zagadnień poruszonych (droga do kapituły, studia, pochodzenie tcry-

1 G. Sc hind Ie r, Das Breslauer Domkapitel von 1341 bis 1417. Wrocław 1938; 
G. Z im mer ma n n, Das Breslauer Domkapitel im Zeitalter der Reformation und
Gegenreformation (1500-1600), Weimar 1938.

i Kapitułą świętojańską w XV w. interesowali się poprzednio: R Hart e 1, 
Die Priilaten des Breslauer Domstiftes bis z. J. 1500 (Zeitschrift fur Geschichte 
Schlesiens, 24, 1890, s. 279-290); R. Sam u 1 s k i, Unter.rnchungen ilber die per
siinliche Zusammensetzung des Bresla11,er Domkapitels im Mittelalter, Brzeg 1933. 
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torialne i społeczne, rezydencja, sprawowane urzędy) dużą wartość zdaje się mieć 
uściślenie ustaleń co do odbytych studiów. Dzięki nim możemy z większą pewno
ścią orzekać o genezie ideologicznych nastawień i kulturalnych osiągnięć, a więc 
i rozszyfrować niektóre szlaki humanizmu śląskiego. Część trzecia, najobszerniej
sza, prezentuje biogramy poszczególnych kanoników (s. 241 - 313); prałatów (s. 276 -
306). Nie od rzeczy będzie tu zauważyć, że tak przejrzysty układ ułatwia korzy
stanie z tych obszernych elaboratów, naszpikowanych faktografią. 

Nadmiar faktów, z jakimi przyszło się zetknąć Autorowi przy analizie nie 
wykorzystanych dotąd źródeł, sprawił, że z racji szczupłości arkuszy wydawni
czych trzeba było te fakty poddać zasadniczej selekcji. W związku z tym rodzi 
się istotne pytanie, czy klucz owej selekcji jest adekwatny do zamiarów Autora 
i obiektywnych potrzeb historiografii. 

Wydaje się, że zabrakło pełniejszej informacji o tytułach i treści różnego 
rodzaju traktatów czy pism kanoników wrocławskich, z których część (niekiedy 
pisana ich ręką) przetrwała do dziś. Nie ulega bowiem wątpliwości, że pozwalają 
one w szczególny sposób zetknąć się bezpośrednio z poglądami, systemem myśle
nia, słowem z duchownością kanoników świętojańskich. Warto byłoby także za
stanowić się, czy w świetle dekretu biskupa Konrada oleśnickiego z 1436 r. o nie
dopuszczaniu do kapituły wrocławskiej obcokrajowców nie należałoby więcej uwagi 
skupić na powiązaniach (nie tylko naukowych) poszczególnych kanoników z Kra
kowem i Polską, by zweryfikować tezy historiografii niemieckiej i polskiej od
nośnie do przynależności narodowej członków kapituły świętojańskiej. 

Przy druku obydwu prac w jednej publikacji książkowej, co z racji rzet�l
ności przedstawień i wagi problematyki wydaje się konieczne, należałoby także 
ujednolicić system prezentacji biogramów. Układ bowiem alfabetyczny, stosowany 
przy biogramach kanoników, jc5t łatwiej cz;ytelny od rzeczowego, zastosowanego 
przy biogramach prałatów. 

Jan Drabina 

S. Haf f ne r, PREUSSEN OHNE LEGENDE, Hamburg 1979, ss. 350.

Albumowe wydawnictwo, w którym tekst napisał dziennikarz, nie kwalifikuje 
się do dokładnego omawiania na łamach czasopisma naukowego. Niemniej wydaje 
się, że warto zwrócić uwagę na dwie cechy tomu. Pierwszą jest imponująca szata 
graficzna. Około 290 ilustracji, począwszy od małych, umieszczonych na margine
sie, aż do dwustronicowych (jedna rozciąi;nięta jest nawet na trzy strony), stoi 
na wysokim poziomie wykonania. Choć nie brak wśród nich reprodukcji znanych 
pozycji, sporo jest mało lub nawet wcale dotąd nie publikowanych w tak licznych 
historiach Niemiec. Rzecz może być przydatna przy szukaniu oprawy ikonograficz
nej do pojawiających się u nas prac z dziejów Niemiec. 

Na pewno ważniejszy jest drugi aspekt książki. Tym razem w formie popu
laryzacyjnej jest ona odbiciem zainteresowania, jakie budzi historia Prus, zamknię
ta uchwałą alianckiej komisji kontrolnej w 1947 r. Właśnie to zakończenie dziejów 
państwowości pruskiej (niezależnie od tego, czy przyjmie się datę 1947 r., czy 
jakąkolwiek wcześniejszą) była jednym z impulsów zainteresowania. Przybiera 
ono niekiedy postać gruntownych opracowań naukowych (jak np. wydany ostatnio 
tom Preu.ssen im Ruckblick), kiedy indziej próby gloryfikacji Prus (jak ogłoszone 
już dość dawno prace H.-J. Schoepsa, który z państwa pruskiego robił twór 
ponadnarodowy, bez mała poprzednika niektórych zjawisk dnia dzisiejszego). 

W tym kontekście patrzeć trzeba także na omawianą książkę. Dziennikarski 
temperament Autora znalazł wyraz w potoczystej narracji, w operowaniu w sto
sunkowo niedługim tekście (jest to 7 rozdziałów, wymierzonych, rzekłbyś, z pruską 
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dyscypliną każdy po 14 stron, razem więc niespełna 100 stron, co prawda dużego 

formatu, przerywających co jakiś czas ciąg ilustracji) śmiałymi skrótami, błyskot
liwymi powiedzeniami i porównaniami. Nie tu miejsce na dokładną analizę tych 

wywodów, chodzić może jedynie o podanie w największym streszczeniu sensu 
stanowiska Haffnera. 

Charakterystyczny jest ukfod rozdziałów; pierwszy to .,długie stawanie się", 
ostatni - ,,długie umieranie", cala reszta mieści się między da tarni 1701 i 1871. 
Odrzucana „legenda" to z jednej strony „niemieckie posłannictwo" Prus, z drugiej 
militaryzm i zaborczość. Dla opinii polskiej Prusy to wszystko, co najgorsze 
w niemczyźnie, dla Autora �raźniejsze niż militaryzm były wartości państwa, nie
przekupna administracja, niezależn"' sądownictwo, tolerancja religijna i rozwój 
oświaty (s. 21). Państwo było opanowane nie przez c1rmię, jak od Voltaire'a czy 
Mirabeau powtarza legion historyków, ale przez troskq o ,umię (s. 76). Choć Autor 
pisze, i to bez osłonek, o okrucieństwach podboju, szczególnie Prusów przez Zakon 
Krzyżacki, widzi w tym zarazem wielkość państwowo-organiz;i.cyjną i bez spec
_ialnych zastrzeżeń zapisuje sie w szeregi sympatyków, choć krytycznych, dawnych 
Prus. Przecież jednak w całej ich historii dostrzega wielki dramat, ,,tragedię 
czystego rozumu państwowego" jedynym zobowiązaniem wszystkich było 
„Pflichtgefuhl", w myśl którego wszyscy mieli służyć państwn, a ono pozbawione 
było wszelkich obowiązków i idei (s. 21, 82, 85). 

W imię swojego „etosu państwa" Prusy okazywały silę w momentach kryzysu 
(jak po 1806 r.), ale sojusz pruskiej idei państwa i niemieckiej idei narodowej był 
połączeniem ognia i wody, a zarazem początkiem końca Prus (s. 266). Od 1871 r. -
jak pisze Autor - R:r.esza i Prusy miały odmienną historię (s. 336). 

I oto Autor, który do 1870 r. uwalnia Prusy od odpowiedzialności za wybuchy 
konfliktów (np. s. 275-276). po utworzeniu Rzeszy ws:r.ystko, co było dobre i po
kojowe w jej polityce, przypisuje Prusom (to Pru�y były „nasycone" w myśl 
znanego powiedzenia Bismarcka, ale nie Niemcy, s. 340), wnystko, co złe i wojen
ne - Niemcom. ,,Gdybyż Rzesza pozostała po prusku skromna 1" (s. 343). Niepruska 
była I wojna światowa (s. 344), ho Pru�y jut umierały, ;;1 z.:> 1·cpubliki w-eimarskicj 
gotowe były nawet na samounicestwienie (s. 345). To utożsamienie Prus tylko 
i wyłącznie z państwowością powoduje, że Haffner odrzuca powoływanie się na 
nie przez „niemieckonarodowy szwindel" (s. 347) i rzekomo pruski charakter an
tyhitlerowskiej opozycji z lipca 1944 r. (s. 378). Prusy, zresztą już martwe od 
1932 r., dzieliło od hitleryzmu bardziej to, że były państwem prawa, a Hitler 
prawo łamał od początku. 

Zbyt wiele miejsca zajęłaby polemika ze wszystkimi tymi stwierdzeniami. 
Znacznie bardziej złożone jest już samo pojęcie Prus. Nierzadko zdania Autora 
nie są nowe (np. pytanie, czy Prusy sprusaczyły Niemcy, czy też same i w jakim 
stopniu się w nich rozpływały, postawiono już około 60 lat temu). Ograniczmy 
się więc do zanotowania jeszcze i takiego obrazu przeszłości Prus, jaki dociera do 
czytelnika w RFN. 

Adam Galos 

MODERNISIERUNG UND NATIONALE GESELLSCHAFT IM AUSGEHENDEN 
18. UND IM 19. JAHRHUNDERT. REFERATE EINER DEUTSCH-POLNISCHEN
HISTORIKERKONFERENZ, pod red. W. Conzego, G. Schramma i K. Zernacka
(Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung der europaischen
Ostens, t. 99), Berlin 1979, s�. 279.

Opublikowane referaty przedstawione zostały na konferencji we Freiburgu 
w RFN w kwietniu 1978 r., zorganizowanej przez Verband der Historiker Deut-
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schlands z RFN i przez PTH. Konferencja była niezwykle bogata, gdyż poza 
14 pracami, zamieszczonymi w omawianej książce, dwa inne referaty wydrukowane 
zostały wcześniej, jednego nie dostarczył autor. W zbiorze znalazło się 8 prac pol
skich (przygotowanych przez 9 historyków z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Cie
szyna i Katowic) oraz 6 niemieckich. Chronologicznie przeważa wiek XIX nad 
XVIII, co zrozumiale, geograficznie ziemie polskie nad niemieckimi. 

R. Stemplewski zastanawia się nad tym, czy modernizacja jest teorią czy dok
tryną, S. Russocki w losach liberum veto w XVIII w. szuka odpowiedzi na pyta
nie, czy była to moderni1.acja czy reforma, S. Grodziski pisze o zamiarach i osiąg
niGCiach józefinizmu w polityce wobec społeczeństwa polskiego, a O. Dann o prze
mianach struktury politycznej i o problemie tworzenia się narodu w Niemczech 
w końcu XVIII w. W. Conze zajął się narodowym rozwojem i modernizacją Rzeszy, 
S. Kalabiński modernizacją społeczeństwa w Królestwie, J. Borejsza portretem re
wolucjonisty polskiego. H.-U. Wehler funkcją i strukturą związków nacjonalistycznych
w Rzeszy, A. Juzwenko i W. Wrzesi11ski modernizacją polskiego życia narodowego
w Królestwie i w zaborze pruskim, J. Chlebowczyk procesami tworzenia narodów
w Europie Srodkowo-Wschodniej, P. Bohning i P. Heumos wpływem organizacji
rolniczych na mobilizację narodową, pierwszy na Pomorzu Gdańskim, drugi w Cze
chach, W. Długoborski wpływem uprzemysłowienia na sprawę narodową na Gór
nym Sląsku, a V. Hentschel stosunkiem rozwoju gospodarczego do społecznej mo
bilności i ruchu narodowego na tym samym terenie.

Zakres prac jest, jak widać, szeroki. Nieraz nawiązują one do monografii wcze
śniej ogłoszonych, niektóre ukazały się ponownie w druku lub ukażą się w nie
długim czasie. Wszystko to razem skłania do rezygnacji z dokładniejszego oma
wiania wszystkich artykułów, choć w niejednym trafiają się sformułowania dy
skusyjne, a np. artykuł. Hentschela zyskałby, gdyby Autor znał liter"t1.1r<; pol�k�. 
Bardziej chodzi jednak o koncepcję całości. 

W tytule zawarte są dwa człony, modernizacja i społeczeństwo narodowe. 
Pierwszy to jeden z problemów, które w ostatnim czasie stanowią przedmiot badań 
w różnych krajach. Takie „modne" zagadnienia budzą niekiedy sceptycyzm, i to 
nie tylko u najbardziej tradycyjnie nastawionych badaczy. Sceptycyzm nie jest 
pozbawiony pewnych podstaw, gdyż nieraz pod n0wymi określeniami i przy użyciu 
odmiennej od dotychczasowej terminologii kryją się kwestie, które i poprzednio 
stanowiły przedmiot badań. Albo też znane fakty układa się w nowe konstrukcje, 
jak dziecko układa nowe wzory ze starych klocków. A przecież w żadnym wy
padku nie należy lekceważyć nowych kierunków badai1. Nie chodzi przy tym, 
oczywiście, o wszelką naukową tandetę, bo nie było chyba nigdy kierunku w hi
storiografii, w którym prace rzetelne i odkrywne nie sąsiadowałyby ze słabymi. 
Nowe problemy biorą początek z niepokoju intelektualnego historyków, niekiedy 
z poczucia zbliżania się do momentu, gdy wyczerpane zostaną wszystke nowe i w.iż
ne źródła dla wielu epok, w innych wypadkach z potrzeby nawiązania bliższego 

kontaktu z przedstawicielami innych dyscyplin i ;: innych podobnych źródeł. Na

wet jeśli część prac nie przyniesie większych efektów, i tak rezultaty będą nie

wątpliwe. Niekiedy do obiegu naukowego wprowadza się nowe źródło, mało lub 

w ogóle dotąd nie wyzyskiwane. Kiedy indziej możliwe staną się ustalenia, będące 

wynikiem współpracy specjalistów różnych dziedzin wiedzy. W jeszcze innych 

nowego waloru nabierze komparatystyka, częściej stosowana sto kilkadziesiąt lat 
temu, potem trudniejsza, gdy nadmiar faktów utrudniał porównywanie dziejów 

poszczególnych krajów. Nie ma jednak róży be:� kolców, wspomnieć trzeba także, 
że cierniem jest cora7. powszechniejsze stosowanie t:.ikiej terminologii, która lc:ksty 

czyni mało komunikntywnymi nie tylko dla czytelników spoza historyczne�o klanu, 

ale nawet dla specjalistów innych dziedzin historii (stosowanie żargonu nauko-
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wego - nie chodzi mi przy tym o zdarzającą się pseudonaukowość - jest w wielu 
krajach powszechniejsze niż w Polsce; niech posłuży tu szczegół anegdotyczny: 
po wygłoszeniu pewnego referatu w RFN zgłosiła się do mnie słuchaczka, dzięku
jąc za ... język, mogła bowiem wszystko zrozumieć w odróżnieniu od wielu wykła
dów historyków własnych). 

Uwagi powyższe nasunęły mi się na podstawie wielu prac o różnorodnej tema
tyce, tylko w części odnoszą się do niektórych fragmentów omawianego tomu. Do
tyczą pojawiających się tu i ówdzie rozważań nad znaczeniem i rolą pojęcia mo
dernizacji, które zależnie od okresu i terenu może być różne. Nie bez racji Stem
plowski ostrzega przed stosowaniem kryteriów zaczerpniętych ze stosunków euro
pejskich do krajów trzeciego świata. Ponieważ w konferencji freiburskiej brali 
udział historycy, nie zabrakło głosów krytycznych w sprawie stosowania teorii 
społecznych w pracach historycznych. 

Drugim tytułowym zagadnieniem konferencji było społeczeństwo narodowe, 
czyli rozwój i przemiany narodów. Mimo że w poszczególnych referatach sporo jest 
ciekawych uwag szczegółowych, w sumie w większości wypadków prace zawie
rają materiał znany. Ważne jest co innego, a mianowicie połączenie obu proble
mów, stosunku do siebie modernizacji i rozwoju narodowego. Choć paru autorów 
(poza Slemplowskim Chlebowczyk i Heumos) wyszło poza Niemcy i Polskę, głów
ne nurty to rozwój narodowy Niemiec i Polski, wzajemne stosunki i stosunki 
na określonych terenach. Wobec rozpiętości chronologicznej i geograficznej roz
ważania nie tworzą, i tworzyć nie mogły, jednolitego obrazu. Ukazują nie tyle 
całe zagadnienie stosunku modernizacji i rozwoju narodowego, ile wybrane przy
kłady z tego zakresu. I to przykłady różne, skoro bywało, że ruch narodowy sta
wał się produktem kryzysów procesu modernizacji (s. 56). W niektórych wypad
kach ewolucja kwestii narodowej dominuje, i to tak wyraźnie, że jeden z uczest
ników konferencji wyraził wątpliwość w odniesieniu do jej tematycznej koncepcji 
(Stemplowski), inny stwierdził możliwość przewagi tworzenia narodu nad moder
nizacją (Długoborski). Znaczna ilość materiału szczegółowego nie podobała się je
szcze innemu dyskutantowi, któremu zabrakło teoretyc..;.nej oceny (Flora). 

Ocena wyników konferencji jest trudna. Jak już wspomniałem, definicje mo
dernizacji nie ułatwiają jej dokładnego określenia. Można by zaryzykować stwier
dzenie, że proces rozwoju narodowego był częścią modernizacji. Jeżeli odejdziemy 
od pojęcia unowocześnienia w kategoriach wyłącznie gospodarczych, trzeba by 
ustalić jego stosunek do powstań i rewolucji, bo miały one dla rozwoju narodo
wego ogromne znaczenie. Podobnych uwag wymienić można znacznie więcej. Nie
mniej dobrze wiadomo, jak trudno jest kilkunastu badaczy o różnorodnych zain
teresowaniach skupić wokół jednego problemu, dlatego nie sposób czynić z tego 
zarzutu organizatorom konferencji. 

Adam Galas 

T. L. Ba k er, THE FIRST POLISH AMERICANS. SILESIAN SETTLEMENTS
IN TEXAS, Texas A. and M. University Press 1979, ss. 268.

Najnowsza książka Bakera o polskich osadnikach ze Śląska w Teksasie skła
nia do zwrócenia na nią uwagi Czytelnika z kilku powodów. Autor od szeregu 
lat zajmuje się tym problemem. Jak wynika z wykazu literatury przedmiotu i cy

towanych niżej pozycji, przybliża Amerykanom dzieje osady i jej mieszkańców 
w okresie zasiedlania tej części Stanów Zjednoczonych, a następnie rolę potom
ków tych osadników w życiu kraju. Zasługuje także na uwagP, metoda pracy, za
kres źródeł, a zwłaszcza ukazanie genealogii rodzin polskich. 
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Czytelnicy polscy znają już wcześniejsze publikacje na temat niektórych za
gadnień osadnictwa polskiego w Stanach Zjednoczonych i opublikowane niektóre 
źródła z tego zakresu (np. listy Polaków z Teksasu), głównie pióra znanego hi
storyka polskiego A. Brożka. Do tych prac Baker sięga i, jak można wnosić, mogły 
one zachęcić Autora omawianej książki do szerszych badań nad tym problemem 
także bezpośrednio na terenie Sląska. Już w latach 1974-1975 pojawiły się prace 
Bakera o losach osady Maria Panna w Teksasie, założonej w 1854 r. przez Polaków 
z Płużnicy pod Opolem. Ukazał się wówczas artykuł pt. National Conciousness 

Among the Silesian at the Ołdest Polish Colony in America w „Poland and Ger
many. East and West", t. 19: 1975, nr 1/2, oraz książka pt. The Early History ot

Panna Maria, Texas w „Graduate Studies Texas Tech University", No 9, October 
1975. W tej ostatniej pozycji Autor zajmuje się dziejami i warunkami powstania 
osady. Eksponuje rolę jej założyciela, księdza Moczygernby. Siedzi także losy osady 
i jej mieszkańców w latach wojny domowej 1861-1865. 

'Najnowsza pozycja w stosunku do wydania broszurowego została w istotny 
sposób wzbogacona o nowe źródła. Rozpoczęte wcześniej poszukiwania danych 
m. in. w archiwaliach zachowanych w Teksasie (m. in. z okresu wojny domowej
w Stanach Zjednoczonych), prasie itp. Autor poważnie rozszerzył w czasie pobytu
w Europie, w państwach niemieckojęzycznych i zwłaszcza w Polsce. Baker bowiem
w latach 1957-1977 przebywał jako wykładowca w Politechnice Wrocławskiej.
Poznał tu wówczas bogatą literaturę fachową, zwłaszcza pióra lic,mych historyków
polskich, prowadził badania w bibliotekach i archiwach. W części wstępnej swojej
książki podaje bogaty wykaz osób, z którymi się stykał i uzyskał od nich pomoc
w swoich poszukiwaniach. W ślad za tym wykaz literatury przedmiotu zawiera
bogate zestawienie pozycji w języku polskim.

Tak nakreślone studia pozwoliły na głębsze poznanie warunków, w jakich żyli 
poprzednio osadnicy, oraz określenie czynników, które spr;iwiły, że mieszkańcy 
Płużnicy emigrowali za Ocean. Tej problematyce jest poświęcony rozdział pierw
szy, w którym m. in. szerzej omówiono wydarzenia 1848_ r. na Sląsku i rolę w nich 
mieszkańców Płużnicy. Kolejne rozdziały (drugi i trzeci) traktują o emigracji, za
łożeniu osady i życiu w niej. Okres pierwszy w życiu osady zamyka rozdz. IV, 
omawiający sytuację miejscowości i zwłaszcza jej mieszkańców w latach wojny 
domowej. Z uwagi na usytuowanie omawianej miejscowości na pokdniu Stanów 
Zjednoczonych jej mieszkańcy znaleźli sie w wojskach konfederatów. Bnker na 
podstawie archiwaliów wojskowych kreśli losy mieszkańców Panny Marii w tych 
niespokojnych czasach. Wymienia dziesiątki nazwisk żołnierzy, ich służbę wojskn
wą, pobyt w niewoli itp. Więcej miejsca pf)świeca osobie znanego późnil'j szerzej 
w Stanach Zjednoczonych mieszkańca omawianej osady - Piotra Kiełba�y. Wy
stępował on jako Peter Kiolbassa. Był to syn Stanisława Kiełba�y. posła wyb:·anego 
w 1848 r. przez ludność polską Opnlszc7,yzny, który następnie wyemigrował do 
Teksasu. Wymieniony Peter był pierwszym nauczycielem w założonej osadzie. 
W 1861 r., mając już 28 lat, został włączony do oddziału konfederatów, skończył 
wojnę w randze oficera kawalerii wn.i�k Północy. Później pełnił szereg funk�.i: 
urzędowych w Chicago, był pierwszym znanym politykiem i prawnikiem polskiego 
pochodzenia. 

W kolejnych rozdz. V-IX Autor zawarł okres od tzw. rekonstrukcji po woj
nie secesyjnej po czasy współczesnl'. Omawia rm.miesz.czenie li1dności polskiej 
w Teksasie i rolę jej w całym ówczesnym państwie. ,Śledzi losy pobmków o5adni
ków z 1854 r. nawet w czasie II wojny światowej i później. Zajmuje się także 
dziejami współczesnymi i kontaktami między Polakami lub Amerykanami polskiego 
pochodzenia z Polską. Wyraźnie podkreśla przy tym odrębność osadnictwa pol
skiego od niemieckiego, które także występowało w Teksasie. 
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Jest to niewątpliwie ciekawa książka, ukazująca dzieje i dzień dzisiejszy po

tomków osadników z Opolszczyzny w Teksasie. 

Jerzy Pa bisz 

WAHRNEHMUNGSFORMEN UND PROTESTVERHALTEN. STUDIEN ZUR 
LAGE DER UNTERSCHICHTEN IM 18. UND 19. JAHRHUNDERT, wyd. D. Puls, 

Frankfurt am Main 1979, ss. 368. 

Artykuł D. Pulsa, omówiony niżej przez A. Brożka, zamieszczony został w zbio

rze prac zredagowanych także przez Pulsa. Warto poświęcić temu zbiorowi kilka 

słów także po to, by lepiej zrozumieć, o co chodzi Autorowi. W myśl założeń Pulsa 

ma to być zbiór studiów przedstawiających historię społeczną „od dołu", w której 

,,niższe warstwy" przestałyby być traktowane tylko jako obiekt badań. Podkre
ślając trudności zarówno w gromadzeniu odpowiednich źródeł, jak icp interpreto

waniu przez współczesnych historyków, operujących odmiennymi założeniami, nawet 

pojęciami, niż plebejusze i proletariat sprzed 100 czy 200 lat, zbiór ten Puls okre
śla jako „ein forschungsgeschichtliches Zwischenstadium", nie zaś produkt osta

teczny. Wydaje się zresztą, że podejmowana tematyka nie jest aż tak całkowicie 
nowa, a produktem ostatecznym nie są, na szczęście, niemal wszystkie prace hi
storyczne. 

Tom podzielony jest na dwie części. W pierwszej bardziej konkretne formy 
protestów stanowią punkt wyjścia do analizy specyficznych warunków ich powsta

wania. W części drugiej mowa jest o bardziej biernych dążeniach do utrzymania 

tradycyjnych zachowań i form życia w zmieniającym się otoczeniu. Z 9 studiów 
cztery to tłumaczenia rozpraw zamieszczonych w czasopismach angielskich i fran

cuskich, pozostałe publikowane są po raz pierwszy. 
W cz<;ści I poza artykułem Pulsa E. P. Thompson pisze o „moralnej ekonomice" 

angielskich warstw niższych w XVIII w., R. Wirtz o pomieszaniu pojęć u chłopów 

w Odenwald w 1848 r., P. Caspard o wpływie fabryki tekstylnej na wsi w dntgiej 
połowie XVIII w. i w pierwszej połowie XIX w. na pracujących w niej, opierając 

się na materiale z ks. Neuchatel w Szwajcarii, J. Ehmer o uwarunkowaniu spo
łecznym form akcji i organizacji robotników Wiednia w latach 70-80 XIX w., 
a P. Fridenson o robotnikach francuskiego przemysłu samochodowego w latach 

1890-1914. W części drugiej D. A. Reid omawia walkę przeciw „niebieskiemu" (my 
powiedzielibyśmy - szewskiemu) poniedziałkowi w Birmingham w latach 1766-

1876, W. R. Lambert o alkoholu i dyscyplinie pracy w okręgach przemysłowych 

płd. Walii w latach 1800-1870, wreszcie G. S. Jones o kulturze i polityce robot

ników Londynu w latach 1870-1900. 
,,Rozrzut" tematyki prac jest więc znaczny, zarówno pod względem chronolo

gicznym, jak terytorialnym, środowiskowym (wielkie miasto, wieś) czy i branżo

wym. W takiej sytuacji artykuły oparte są na bardzo rozmaitych materiałach źród
łowych, a i pod innymi względami znacznie się od siebie różnią. Nie we wszystkich 

też założenia redakcyjne Pulsa znajdują realizację w jednakowym stopniu. W su

mie jednak, choć większość prac dotyczy skupisk plebsu i proletariatu pod wzglę

dem pochodzenia, położenia i warunków życia odmiennych od biedoty wiejskiej 

i robotników na ziemiach polskich, wydawnictwo zasługuje na uwagę także na

szych historyków. 

Adam Galas 
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D. Pu 1 s, ,,EIN IM GANZEN GUTARTIGER STREIK". BEMERKUNGEN ZU
ALLTAGSERFAHRUNGEN UND PROTESTVERHALTEN DER OBERSCHLESI
SCHEN BERGARBEITER AM ENDE DES 19. JAHRHUNDERTS (Wahrnehmungs
formen ... , jw., s. 175-227). 

Artykuł młodego historyka zachodnioniemieckiego dotyczy strajku w 1889 r. 

(który w 1952 r. był tematem nie znanej D. Pulsowi młodzieńczej rozprawy K. Jon
cy w „Studiach Sląskich"). Opiera się na eksplorowanych przez historiografię pol
ską materiałach źródłowych, przy czym poza warsztatem badawczym Autora 
z Konstancji pozostają materiały polskojęzyczne, co jest poważnym brakiem war
sztatu (tym bardziej że np. w prasie polskiej na Sląsku odzwierciedlają się w spo
sób szczególny zjawiska stanowiące podstawowy element w badaniach p ost a w). 
Omawiana praca zasługuje jednak na uwagę z dwu względów: jest pierwszą pró
bą podjęcia problematyki śląskiej w historiografii zachodnioniemieckiej poza jej 
konserwatywnym nurtem, a ponadto oferuje nowatorskie propozycje interpretacyj
ne, wychodzące często poza polski w tym względzie dorobek. Dotyczy to m. in. 
charakteru Zagłębia Ruhry jako punktu odniesienia do porównań z sytuacją na 
Górnym Sląsku: ,,Górnicy górnośląscy nie mogli nigdy rozwinąć porównywalnej 
z robotnikami górnictwa Ruhry świadomości, utrzymywani byli na terenie kopalni 
w szczególnej niewoli, wcale nie różnej od tej na wsi. Poi;zude całkowitej zależ
ności bywało potwierdzane na co dzień i utrwalało w nieskończoność powszechny 
strach; proces deklasacji nie pozwolił tu nigdy na pojawienie się myślenia katego
riami stanowymi" (s. 209). Ten moment strachu stoi w centralnym punkcie propo
zycji interpretacyjnej wydarzeń na Górnym Sląsku w 1889 r. (s. 194--200). Po
wolny przebieg akulturacji w środowisku przemysłowym wynikał z faktu (obser
wowanego - dodajmy - także w innych zbiornwości.-11.:h polskich emigrujących 
ze wsi do przemysłu, np. w Zagłębiu Ruhry czy w USA), że część robotników gór
nośląskich traktowała pracę w przemyśle jako „prowizorium" pod kątem powrotu 
do rolnictwa (z którym bynajmniej nie zerwała, nadal uprawiając ziemię, prze
nosząc do osiedli przemysłowych niektóre wzorce życia wiejskiego, w tych samych 
kategoriach ustosunkowując się do „paternalizmu" przemysłowców górnośląskich). 
,,A że większe konflikty robotnicze wydają się subiektywnie jedynie wówczas sen
sowne, gdy perspektywa ucieczki przed bytem robotnika przemysłowego przestaje 
być traktowana jako coś osiągalnego, dlatego też nie zaskakuje mała częstotliwość 
protestu na Górnym Sląsku" (s. 178). 

Autor charakteryzuje warunki geologiczne i komunikacyjne Górnego Śląska, 
odtwarza przebieg strajku, analizuje przyczyny jego słabości: wspomniany kom
pleks strachu, elementy życia domowego (mieszkanie, wyżywienie, religia, lecznic
two), wzajemne oddziaływanie wiejskiej przenlości na górniczą tcraźniejszo�ć (świat 
irracjonalnych postaw, np. skarbnik, więź z kopalnią jako funkcja przywiązania 
do ziemi itp.), pozostałe elementy życia codziennego (familoki w aspekcie konty
nuacji funkcji porzuconej szerokiej wiejskiej społeczności rodzinnej, knajpy 
w aspekcie - dodajmy: znanym w innych obszarach osiedlenia polskiego, np. jako 
saloon - ośrodków życia zbiorowego) i in.; rozważane strony życia codziennego 

(,,Alltag" w sensie „Nicht-Arbeit") Puls traktuje jako istotny element wyjaśnienia 

postaw protestu w tej postaci, w jakiej wystąpiły one w 1889 r. na Górnym Slą

sku, a niedopasowanie, brak akceptacji form życia poza wsią traktuje jako swoiste 
wotum nieufności czy formę protestu (s. 215). W tabelach przedstawia rolę własno
ści rolnej wśród zatrudnionych w górnictwie i hutnictwie, statystykę przebiegu 
strajku 1889 r., płace na Górnym śląsku. 

Oczywiście jest szereg punktów skłaniających do polemiki, np. sugerowany 
brak więzi wewnątrz grupy górniczej na Górnym Sląsku czy jej ograniczenie do 
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kręgów Kameradschaft (s. 209), dalej określenie gwary śląskiej jako „Mischung 
aus Deutsch und Polnisch" (s. 195), gdy np. znana skądinąd „Zeitschrift fur Ostfor
schung" drukując w z. 1 z 1978 r. artykuł czołowego slawisty RFN, prof. Reinholda 

Olescha, Zur schiesischen Sprachiandschajt zdecydowała się zaprezentować swoim 

czytelnikom jego kompetentną opinię, że mowa Górnoślązaków nie jest żadną 

„Mischsprache" (s. 45) itp. Niemniej nie tylko jako jeden z pierwszych kroków 
na drodze badawczej D. Pulsa i jego wcale dojrzałych przemyśleń zasługuje oma

wiany tekst na wysoką ocenę z punktu widzenia wiedzy o zjawiskach gospodar
czych i społecznych na Górnym $ląsku w końcu ubiegłego stulecia. 

Andrzej Brożek 

Ch. KI e s  s m a  n n, POLNISCHE BERGARBEITER IM RUHRGEBIET, 1870-
1945. SOZIALE INTEGRATION UND NATIONALE SUBKULTUR EINER MIN

DERHEIT IN DER DEUTSCHEN INDUSTRIEGESELLSCHAFT, Gottingen 1978, 
Vandenhoeck & Ruprecht, ss. 306. 

Rdzennie niemieckie tereny Rzeszy stanowiły przed I wojną światową drugi -
po Stanach Zjednoczonych - największy obszar napływu wychodźców sezonowych 
z ziem polskich: Nadrenia-Westfalia zamieszkiwana była w przededniu wybuchu 

I wojny przez niespełna pół miliona Polaków, niektóre kopalnie nosiły określenie 
Polenzechen (o czym pisze Autor recenzowanej książki, m. in. na s. 35), a w szko
łach klasy określane były jako Polenklassen (s. 67); Polonia berlińska liczyła po
nad 100 tys. osób; Polacy osiedlali się w miastach portowych (Hamburg), w Sak

sonii i innych ośrodkach; niezależnie od tego miała miejsce emigracja sezonowa 

z ziem zaboru rosyjskiego i austriackiego do rolnictwa niemieckiego (w 1913/14 r. 
objęła ona około 330 tys. Polaków, a nadto niespełna 70 tys. Ukraińców z Galicji 
Wschodniej). Największe skupisko Polaków w Niemczech - Nadrenia-Westfalia -

angażowało w niemałym stopniu uwagę i wysiłek badawczy historyków: najpeł
niejszą polską monografią jest tu książka Krystyny Murzynowskiej 1• Ostatnio hi
storyk zachodnioniemiecki Christoph Klessmann, zainteresowany skądinąd różnymi 

aspektami stosunków polsko-niemieckich 2, zaprezentował cenną monografię obej
mującą problemy polskiej mniejszości w Zagłębiu Ruhry w latach 1870-1945. 

Autor oparł się na źródłach nie drukowanych, przechowywanych w archiwach 

Republiki Federalnej Niemiec (Munster. Dusseldorf), Niemieckiej Republiki Demo

kratycznej (Merseburg) i Polski (Poznań), wykorzystał zachowane w zbiorach dort

mundzkich mikrofilmy „Wiarusa Polskiego" (od 1891 r.) oraz prasę niemiecką. Bi

bliografia obejmuje ponad 270 pozycji z dziedziny historii, socjologii, w tym także 

szereg źródeł drukowanych (pamiętniki, edycje źródeł, współczesne ekspertyzy, pu

blicystyka itp.). Wykład swój ujął Autor w pięciu rozdziałach, podsumowując go 

w zakończeniu. Obszerny aneks tabelaryczny obejmuje 33, najczęściej bardzo in

struktywne, tabele. Książkę zaopatrzono w indeksy nazwisk i rzeczowy. 
Klessmann stworzył metodologicznie bardzo ciekawą próbę interdyscyplinarnej 

syntezy dziejów i przemian społecznych Polaków w Zagłębiu Ruhry. Jako przed-

1 K. Murzy n owska, Poiskie wychodźstwo zarobkowe w Zagłębiu Ruhry 
w latach 1880-1914, Warszawa 1972. 

1 Por. np. Ch. K 1 es s ma n n, Die Darstellung des deutschen Widerstandes .
gegen den NationalsoziaLismus in polnischen Schulbiichern (Widerstandsbewegun
gen in Deutschland und in Polen wahrend des Zweiten Weltkrieges. X. deutsch
-polnische Schulbuchkonferenz der Historiker vom 2. bis 5. Juni in Łańcut (Po
len), red. R. Riemenschneider, Braunschweig 1979, s. 93-104); te n ż e, Die Selbst
behauptung einer Nation: Nationalsozialistische Kulturpolitik und polnische Wider
standsbewegung im Generalgouvernement, 1939-1945, Diisseldorf 1971. 
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miot swojego przedsięwzięcia badawczego określa „z jednej strony proces oraz 
czynniki i formy integracji socjalnej tej pochodzącej ze wschodu Rzeszy Niemiec
kiej mniejszości polskiej w Zagłębiu Ruhry, z drugiej strony tworzenie się i kształt 
'subkultury narodowej' jako kontrtendencję do kgo procesu integracyjnego•· 
(s. 13-14). Próbuje także miejscami szukać dla procesów w Ruhrze punktów od
niesienia w przemianach polskiej grupy etnicznej w USA, korzystając przede 
wszystkim (ale nie tylko) z ustaleń Williama I. Thomasa oraz Floriana Znaniec
kiego. Klessmann podnosi też analogię napływu robotników polskich na przeło
mie XIX i XX w. z problemem Gastarbeiterów w RFN (s. 12). 

W rozdz. I Autor podejmuje zagadnienie przesłanek migracji z byłych pru
skich prowincji wschodnich do Zagłębia Ruhry - położenie robotników rolnych 
i drobnego chłopstwa na terenach wychodżczych (wspomina wprawdzie o niemoż
liwości wchłonięcia nadwyżek ludnościowych przez przemysł górnośląski - s. 24-

pomija jednak różnice w płacach robotników przemysłowych, które działały na 
rzecz emigr�1cji z Górnego Śląska do Zagłębia Ruhry; wspomina o tym na s. 54), 
społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju górnictwa w Zc1głębil.1 Ruhry, przebieg 
wędrówek (zapoczątkowanych w 1870 r. napływem ze Sląska - s. 37, 38, 50; na
pływ ten nie ustawał w następnych dziesięcioleciach - s. 39, s. 260 tab. 1, s. 226 

tab. 6) i strukturę demograficzną Polaków w Ruhrze. Spośród ciekawych rozważań 
na ten temat szczególnego podkreślenia wymaga znaczenie noweli osadniczej 1904 r. 
dla ewolucji charakteru imigracji, która pierwotnie nie była imigracją intencjonal
nie osadniczą (s. 41, 55). 

Rozdz. II poświęcony jest tendencjom w sferze mobilności społecznej i inte
gracji analizowanej przez Autora populacji - warunkom życia i pracy (gdzie np. 
wobec braku materiału źródłowego dotyczącego mieszkań kopalnianych Autor daje 
ciekawe próby interpolacji w swoim wnioskowaniu), interakcji z organizacjami 
niemieckimi, analizuje nacisk administracyjny jako siłę powodującą przystosowanie 
się imigrantów do autochtonicznej niemieckiej społeczności lokalnej, awans spo
łeczny i zmiany zawodów, małżeństwa mieszane i zmiany nazwisk, wreszcie po
stawy odbiegające od norm społecznych jako wskaźnik trudności integracyjnych. 
Wytworzenie subkultury narodowej jako reakcja na zastaną sytuację jest przed
miotem rozdziału III, w którym Autor charakteryzuje najpierw zewnętrzne czyn
niki wywołujące tę reakcję (reperkusje hakatyzmu, typy dyskryminacji - tu 
szczególna uciążliwość paragrafu językowego z 1908 r., s. 91, 97, 113, powodującego 
.,ucieczkę" Polaków do organizacji przykościelnych i ich upolitycznienie), a na
stępnie koncentruje się na działających w tym samym kierunku wewnętrznych 
elementach subkultury (centralizacja i upolitycznienie życia organizacyjnego, prasa, 
Związek Zawodowy Polski s, organizacje wyborcze i aktywność polityczna, począt
ki polskiego drobnomieszczaństwa, walka o duszpasterstwo polskie, wysiłki na 
odcingu oświatowym), podkreśla Autor wielokrotnie samorzutny charakter tych 
inicjatyw, rozbieżności między Polakami w Ruhrze i np. ośrodkami poznańskimi, 
gdy te ostatnie usiłowały zmajoryzować ruch polski w Nadrenii-Westfalii. Rozdz. 
IV traktuje o sprzeczności między integracją społeczną a lojalnością narodową -
przedstawia wewnątrzgrupowy konflikt postaw wobec kwestii polskiej i Polski 
z jednej strony oraz Niemiec z drugiej po 1914 r., katalizujące działanie powo
jennej reemigracji, plebiscytów i opcji, dalej skutki francuskiej okupacji Zagłębia 
Ruhry i kryzysu gospodarczego w górnictwie (przede wszystkim w postaci emigracji 

• Już po ukazaniu się recenzowanej książki Autor powrócił do tego tematu
w komunikacie Zjednoczenie Zawodowe Polskie (ZZP - Polnische Berufsvereini
gung) und Alter Verband im Ruhrgebiet (Beziehungsgeschichtliche Probleme der 
deutschen und der ost- sowie siidosteuropaischen Arbeiterbewegung 1889-1920/21, 
Berlin [Zachodni) 1979, s. 68-71); por. rec . .,Sląski Kwartalnik Historyczny Sobót
ka", 1980, nr 1, s. 120. 
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do Francji), wreszcie ukształtowanie się Polaków jako „uznanej mniejszości" i po
wołanie Związku Polaków w Niemczech. Ostatni rozdz. V podejmuje problemy 
nacisku asymilacyjnego na liczebnie zredukowaną ludność polską w Zagłębiu 
Ruhry w okresie republiki weimarskiej i Trzeci1::j Rzeszy (z wyodrębnieniam 
II wujny światowej), przywiązanie tej ludności do tradycji i jej prześladowania, kie
dy to - od 1933 r. - ,,otwarte przyznanie się do mniejszości polskiej stanowiło 
odważny i nie pozbawiony ryzyka krok, na który decydowali się tylko najbardziej 
świadomi i aktywni Polacy" (s. 183). Rozdział końcowy stanowi tezowe podsumo
wanie rezultatów badawczych. 

Książka poświęcona jest grupie ludności, która według przytaczanych przez 
Autora statystyk Rzeszy, Prus i in. liczyła w przededniu wybuchu I wojny świa
towej od 400 do 500 tys. Polaków i Mazurów, przy czym Klessmann szacuje li
czebność tej grupy na 300-350 tys. Polaków, obok których wymienia 150-175 tys. 
Mazurów (s. 22). Autor konsekwentnie traktuje Mazurów jako odrębną narodowość. 
Rozmiary i charakter niniejszej recenzji nie pozwalają na podjęcie kolejnej pole
miki z takim podejściem (wykład na s. 20 i nast.). Myślę, że warto tutaj, wycho
dząc z powszechnie akceptowanej ' i przyjmowanej przez Autora prawidłowości, 
że świadomość narodowa jest u imigrantów najczęściej rezultatem ich doświadczeń 
zdobytych na emigracji (s. 12-13, 190), podnieść, że na równie niskim etapie roz
woju znajdowała się świadomość narodowa przytłaczającej większości etnicznie 
polskiej ludności napływającej do Ruhry - chłopów (i robotników) śląskich� wiel
kopolskich, kaszubskich, mazurskich i in.: krystalizacja ich polskiej świadomości 
narodowej dokonywała się w Nadrenii-Westfalii, przy czym najtrudniej przebie
gała ona u imigrantów mazurskich, m. in. ze względu na odrębność wyznanio
wą, tworzącą z jednej strony przedział w stosunku do pozostałej ludności etnicz
nie polskiej i ułatwiającej oddziaływanie nacisków germanizacyjnych, m. in. przez 
kościół, zajmujący w strukturze państwowej Prus określone miejsce. O tym, jak 
dalece Mazurzy bronili się przed germanizującym wpływem kleru protestanckiego, 
świadczy nie tylko skuteczny w wiefo wypadkach opór przeciwko narzucaniu orga
nizacjom mazurskim przewodnictwa niemieckiee:o kleru protestanckiego (to zja
wisko występowało w wypadku katolickich imigrantów polskich również}, ale 
przede wszystkim ruch gromadkarski 5. Mimo niemałych nacisków germanizacyj
nych części kleru katolickiego (Klessmann daje przykłady bezkompromisowej ger
manizacji m. in. na s. 140 i nast.) parafia katolicka była ważnym forum kształto
wania polskiej świadomości narodowej przybyszów ze wschodu. A że forum takie
go brakło imigrantom z Mazur, że wprost przeciwnie kościół i kler protestancki 
działał w y ł ą c z n ie w kierunku przeciwnym, a katoliccy Wielkopolanie byli 
Mazurom raczej niechętni (podobne skargi podnosił ze strony katolickich skądinąd 
imigrantów górnośląskich w USA Piotr Kiołbassa, notabene syn chłopskiego posła 
do berlińskiego Zgromadzenia Narodowego z 1848 r. 1), w trakcie tedy procesu for-

' W odniesieniu do imigracji europejskiej w USA stwierdza np. W. He rb erg, 
Protestant, Catholic, Jew, New York 1960, s. 11-12, że „until wen into the twen
tieth century most of them had no conception of national belonging, certainly no 
understanding of, or interest in, nationalism as an ideology". Czołowy znawca 
genezy narodu amerykańskiego O. Ha n d I i n, The American People in the Twen
tieth Century, Cambridge Mass. 1954, s. 68, zauważa: ,,Like the Italians and the 
Greeks, the people who would come to know themselves as Poles and Slovenes 
would arrive at that knowledge mainly through their experience in the New 
World". 

' Por. w tej sprawie (nie figurującą notabene w bibliografii pracy K. Mu
rz y n o wskiej} rozprawę: W. Ch ojna c ki, Wychodźcy mazurscy w Niemczech 
Zachodnich przed I wojną światową (Przegląd Zachodni, 1956, z. 7/8, s. 310-339). 

• .,bo Emigratia ta z Wielkopolski ... nas głupimi chłopami i bidotami nazy
wają" - cyt. za W. Kr u szk a, Historya Polska w Amervce, Milwaukee 1906, 
t. 8, s. 142.

S - Sobótka li3ł 
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mowania świadomości narodowej etnicznie polska grupa Mazurów ulegała łatwej 
germanizacji, mimo iż podobnie jak cały (nie tylko słowiański) napływ ze wscho
du również i Mazurzy określani byli przez lokalną społeczność niemiecką nie tyl
ko pogardliwym Pollacken, ale po prostu Polen (s. 20, 51 i in.), choć tworzyli swo
je własne organizacje, jak Towarzystwo Staropruskie (1885), Towarzystwo Ewan
gielickich Polskich Robotników Staropruskich (1886), Ewangielicko-Polskie Towa
rzystwo Zapomogowe {1886) itp. 

Jeżeli abstrahować od stanowiska Autora, traktującego Mazurów jako odrębną 

od Polaków grupę narodowościową, trzeba stwierdzić, że recenzowana książka sta
nowi przykład naukowo obiektywnej analizy złożonego fragmentu procesu histo
rycznego Polski (,,Sti.ick polnischer sozialer und politischer Geschichte" - s. 13) 
i Niemiec. Klessmann przekonywająco polemizuje z nacjonalistycznymi postawami 
niemieckich autorów, zarówno gdy chodzi o piśmiennictwo historyczne, jak i oceny 
zawarte w źródłach, choć w kwestii tzw. dwujęzycznych (mimo ciekawych rozwa
żań na s. 21) zdaje się przyjmować te dane jako dobrą monetę (s. 49). Podobnie 
za dobrą monetę przyjmuje werbalne odżegnywanie się Hitlera od germanizacji 

przed 1939 r. (s. 177). Trudno zgodzić się z opinią, że „demokratyczne państwo wei
marskie usunęło podstawy do jawnego ucisku Polaków, a tym samym postawiło 
tamę dla dużej części wody uzasadnionych antypruskich resentymentów Pola
ków" (s. 191). Niekiedy źródłowa dokumentacja jest mało wiarogodna (np. przy
pis 99 na s. 248 odsyła do „Vorwarts" jako źródła informacji, że wysiedlanie optan
tów rozpoczęli Polacy; wiele jednostronnych przykładów na s. 161 i in.). 

Gdy chodzi o mechanizm wędrówek, to Klessmann zdaje się przyjmować tzw. 
prawo Goltza (s. 25-26) o prostej współzależności między strukturą agrarną a na
tężeniem odpływu ludności: w rzeczywistości zależność jest bardziej złożona 7• 
Spra;cc,mc �ą też. opinie A\Jtora na temat proporcji Polaków i Niemców w ma3ie 
ludności uczestniczącej w wędrówkach ze wschodu: raz pisze o wysokim udziale 
Polaków (s. 25), innym razem - Niemców (s. 24, 28). 

Prócz sygnalizowanych tu już momentów „śląskich" jest w pracy szereg innych 

fragmentów, odnoszących się do Sląska, w szczególności w latach po I wojnie 
światowej (s. 150, 153-155); sprostujmy tu nieścisłość, że Józef Rymer został 
w 1918 r. wojewodą śląskim (s. 231 - informacja powoływanej tamże K. Murzy
nowskiej opiewa zresztą nieprecyzyjnie „po 1918 r."). Tego typu drobnych nieści

słości - nie w sprawach śląskich - jest więcej: powstanie wielkopolskie 1918/19 

trudno określać jako Januaraufstand (s. 151 ), św. Izydor uchodzi za patrona rolni
ków nie tylko polskich (s. 30) itp. 

Myślę, że warto tu podjąć jeszcze jeden wątek. Otóż opinia o słabnącej roli 

Polaków Nadreńskich w ruchu polskim w Niemczech okresu międzywojennego 
(s. 170-171, 193) jest tylko częściowo słuszna. Rzeczywiście - Polacy zamieszkali 
w Nadrenii-Westfalii odgrywali liczbowo niewielką rolę w masie ludności polskiej 

w Niemczech, ale wywodzący się stamtąd aktyw zdominował centralę Związku 
Polaków w Niemczech, gdzie znaleźli się ludzie nie bardzo rozumiejący problemy 
największego skupiska polskiego w Niemczech, jakim był Sląsk Opolski. Ta m. in. 

7 Recenzent bynajmniej nie podziela stanowiska P. Q u a n t e, Die Abwande
rung aus der Landwirtschaft, Kieł 1958 (prezentowanego nadto w co najmniej 
10 innych publikacjach tego autora w latach 1931-1964), który neguje prostą 
współzależność między strukturą agrarną a natężeniem odpływu ludności, tak jak 
sygnalizuje ją Th. von der Goltz, a formalizuje F. Op p e  n h e  im er, Das Goltz'sche

Gesetz (Schmollers Jahrbuch, Berlin 1932, z. 1, s. 535-549) oraz w kilku innych, 
pracach z lat 1896-1932; w rzeczywistości natężenie odpływu ludności jest funk-· 
cją nie struktury agrarnej (udziału wielkiej własności ziemskiej w łącznym areale), 
lecz struktury ekonomicznej (udziału rolnictwa w czynnym potencjale gospodar
czym). 
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odmienność aspiracji środowisk imigracyjnych (z których wywodzili się przywód
cy) i autochtonicznych (tworzących większość grupy polskiej w Niemczech) legła 
u podstaw „śląskiej frondy" w postaci Związku Polaków na Sląsku s. 

I sprawa ostatnia - nowe aspekty ruchu polskiego w Niemczech Zachodnich 
po Il wojnie światowej, markowane jedynie przez Klessmanna (s. 194). Wydaje 
się, że nie tylko w latach pięćdziesiątych traktowano nowych przybyszów ze wscho
du jako Pollacken (s. 210). Traktuje się tak również tzw. spóźnionych przesiedleń
ców u, z których rekrutują siQ nie tylko nowi członkowie organizacji polonijnych 
w Republice Federalnej, ale także ich aktyw, by jako przykład przytoczyć Ignace
go Edwarda Lukasczyka, powołanego w 1974 r. na urząd prezesa Zarządu Głów
nego Związku Polaków „Zgoda" w RFN 10. 

Książka Klessmanna jest uwagi godnym wkładem do historiografii szeroko ro
zumianych stosunków polsko-niemieckich. 

Andrzej Brożek 

POWSTANIA ŚLĄSKIE I PLEBISCYT W DOKUMENTACH I PAMIĘTNI
KACH. WYBÓR TEKSTÓW, oprac. F. Hawranek, Opole 1980, ss. 199. 

Sześćdziesiąta rocznica powstań śląskich i plebiscytu zaznaczy się istotnym 
wzbogaceniem katalogu publikacji związanych z tym tematem. Duży w tym udział 
hi;dą mieli opolscy historycy, zwłaszcza z Instytutu Śląskiego, od lat wiodący prym 
wraz z katowiczanami w badaniach nad dziejami Sląska w latach 1918-1922. 
Pierwszoplanową publikacją, opracowywaną dużym nakładem sił i środków, będzie 
niewątpliwie anonsowana encyklopedia powstań śląskich, którą przygotowuje ze
spól kierowany przez F. Hawranka. Oczekiwać należy też tomu (lub tomów) ,,Stu
diów Sląskich" oraz innych publikacji poświęconych tej problematyce. 

Książka, którą prezentujemy, opracowana przez F. Hawranka, wydana została 
również przez Instytut Sląski w Opolu. Na jej treść składają się 134 teksty źród
łowe (ok. 40% dokumentów i ok. 600/o wspomnień) poprzedzone krótkim wstępem. 
Teksty uszeregowane są chronologicznie w siedmiu dziełach: 1. Od listopada 1918 r. 
do połowy 1919 r., 2. I powstanie śląskie, 3. Między I i II powstaniem, 4. li po
wstanie śląskie, 5. W dobie plebiscytu, 6. III powstanie śląskie, 7. Po podziale 
Górnego Śląska. Każdy z nich zaopatrzony został w komunikatywny, odautorski 
tytuł, krótki komentarz wprowadzający (pełniący też rolę ogniwa wiążącego po
szczególne teksty), przypisy wyjaśniające oraz notkę bibliograficzną. W znakomitej 
większości zaczerpnięto teksty z materiałów już publikowanych, a najwięcej, bo 
blisko 1/4, z poszczególnych tomów źródeł do dziejów powstań śląskich. O traf
ności doboru tekstów według zasady „wybrać należało jedynie najbardziej cha
rakterystyczne teksty oraz pominąć liczne wątki uboczne" (s. 9, wstęp), mimo jej 
ogólnikowości, przesądzają bezdyskusyjnie kompetencje Autora. Sposób ich wy
dania, aczkolwiek bardzo podobny do ogłaszanych w ostatnich latach wypisów 
do dziejów poszczególnych mikroregionów czy miast Opolszczyzny, jest jednak 
trochę inny, obliczony i dostosowany do nieco innego odbiorcy. Wypisy służyć mia
ły przede wszystkim jako pomoc w szkolnym nauczaniu historii, o czym świad-

• 
8 A. Br oż. e �. P�lacy na Ślqsku Opolskim w latach 1922-1945, Opole 1972,

B1bhoteczka M1es1ęczmka „Opole", nr 5, s. 25 i passim. 
9 A. B r o ż e k, Spóźnieni przesiedleńcy z Górnego Śląska (Przegląd Stosunków 

Międzynarodowych, Opole 1978, nr 6/78, s. 105-110). 
10 W. Ku cha r s ki, Związek Polaków Zgoda w Republice Federalnej Niemiec,

Lublin 1976, s. 23. 



;j28 Recenzje 
------------- ·-·- ·----------·

czyla nie tylko notatka kuratorium oświaty i wychowania zalecająca je do użytku 
szkolnego, lecz także pewne elementy obudowy dydaktycznej (pytania potekstowe, 
ilustracje itp.). 

W wypadku omawianego wyboru tekstów wskazana została następująca kate

goria odbiorców: ,.dociekliwych czytelników, którzy chcieliby poznać przeszłość nie 
z drugiej ręki, za pośrednictwem opracowań historycznych, lecz - pochyliwszy 
się nad autentycznymi dokumentami epoki i nad relacjami kombatantów - wy
robić sobie własny pogląd na bieg wydarzeń i ich sens. Jednym słowem - po
zycja niniejsza zadedykowana jest tym, którzy pragną historię i przeżyć, i prze
studiować" (s. 9). Czy nie jest to sylwetka odbiorcy teoretycznie wykoncypowa
nego? Czytelnik mający za sobą lekturę opracowań i znający temat nie będzie 
bowiem usatysfakcjonowany lekturą fragmentarycznych przecież wypisów, raczej 
sięgnie po istniejące wszakże pełne edycje żródłowe i pełne teksty wspomnień i pa
miętników. Ale jest to w gruncie rzeczy sprawa uboczna. Bez względu na takie 
czy inne uzasadnienie, najważniejsze jest to, że ukazała się pożyteczna książka, 
która powinna trafić, naszym zdaniem, przede wszystkim do szkolnych bibliotek 
(inna sprawa, czy skromny nakład 1500 egz. na to pozwoli). 

Ktokolwiek jednak by po to wydawnictwo nie sięgnął, odczuje dotkliwie brak 
indeksów. 

Romuald GelLes 

SPIEWNIK SLĄSKICH PIESNI POWSTAŃCZYCH. Wybór 
P. Swierc, Opole 1980, ss. 155. 

komentarz 

Po fototypicznym wznowieniu Pieśni ludu polskiego w Górnym Szlq.sku. Juliu
sza Rogera w 1976 r. Instytut Sląski w Opolu wydał od dawna oczekiwaną anto
logię pieśni powstańczych - do tej pory najobszerniejszą - zatytułowaną może 
zbyt skromnie śpiewnik śląskich pieśni powstańczych. Jak zapewnia nas Wydaw
ca, edycja ta jest jedną z kilku pozycji przygotowywanych dla uczczenia 60 rocz
nicy powstań śląskich. Opracowana przez znakomitego muzykologa-folklorystę 
opolskiego, dr Piotra Swierca, zawiera pieśni powstańcze z melodiami, słowo od 
Wydawcy, komentarz historyczny, noty dokumentacyjne, objaśnienia nazwisk, 
miejscowości, nazwy organizacji występujących w tekstach pieśni, indeksy pieśni 
i bibliografię. 

Już z tych szczegółów widać, że Autor przymierzył do pozornie skromnego 
,.śpiewnika" swój znany i precyzyjny aparat edytorski. Pieśni powstańcze, zro
dzone niejako „w marszu", żyły tak długo w ustnym przekazie, jak długo nie 
zdezaktualizowała się ich funkcja, ale gdy po latach przerzedziły się szeregi sta
rych wiarusów, znikały nam z pola widzeAia i zacierały się w pamięci. Na szczę
ście - co jest w samorodnej twórczości wyjątkowym fenomenem - obok ustnego 
obiegu kolportowano je po formacjach powstańczych za pośrednictwem drukowa
nej ulotki, kieszonkowych śpiewników (J. Eichhorna, ks. J. Rzymełk·i) oraz czaso

pism, takich jak „Powstan1ec" .,Powstaniec Sląski", ,,Gazeta Robotnicza" i inne 
wymienione w notach dokumentacyjnych do pieśni. 

Znacznie później, bo już w warunkach wolnego Sląska, zaczęto je powielać 
w pojedynczych egzemplarzach. Tak więc znajdujemy je w wielu rocznikach 
,.Kalendarza Opolskiego" i czasopismach: ,,Młodzież Powstańcza", .,Wczoraj, dzisiaj, 
jutro", ,,Ziemia Będzińska" i innych. Przy takich okazjach niejedna pieśń poja
w!la się w układzie wielogłosowym. 
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Kiedy po II wom1e światowej pieśń ludowa w ogóle stała się przedmiotem 
badań śląskich folklorystów (J. Ligęza, S. Wallis, A. Dygacz, J. Tacina, P. Świerc, 
J. Majchrzak), ujawniono jej szczególny typ związany tematycznie z trzema powsta
niami. Duże zasługi na tym polu przypisać należy Dygaczowi, który z zebranych
zasobów terenowych wybrał 40 pieśni powstańczych i opublikował je w zwartym
zbiorze w 1958 r. Oczywiście 2000 egzemplarzy tego „śpiewnika" nie zaspokoiło
potencjalnych nabywców i w ten sposób zaistniała luka, którą wypełni dopiero
omawiana edycja.

Wydawca podjął się niemałego trudu w przebadaniu archiwaliów. Wybrał on 
z tego ojczystego depozytu 64 pieśni powstańcze (w tym 31 pieśni ze zbioru Dy
gacza) i przygotował do druku, ratując w ten sposób nasze dziedzictwo historycz
ne. Za to też niech mu będzie chwała 1 

Swierc pokłada w tej edycji słuszne nadzieje, bo mówi: ,,śpiewnik śląskich 
pieśni powstańczych wypełni istniejącą w tej dziedzinie na rynku księgarskim 
lukę, a nauczycielom wychowania muzycznego, chórmistrzom, amatorskim zespo
łom artystycznym ułatwi realizowanie tak szczytnego celu, jakim jest patriotyczne 
wychowanie młodego pokolenia w duchu czci i miłości dla chlubnych tradycji 
ruchu wolnościowego naszego narodu". 

Poza kilkoma wyjątkami nie znamy na ogół twórców tej pieśni, ale wczytując 
się w teksty, badając mowę ich melodii, możemy z bardzo dużym prawdopodo
bieństwem kreślić ich biografie; raz po raz bowiem wychylają się ku nam spoza 
słów i dźwięków twarze świetnie sportretyzowanych ludzi. Zdawał s<)bie z tego 
sprawę Autor i dlatego wyposażył wszystkie pieśni w źródłowe noty, wskazując 
w ten sposób na okoliczności powstania danego utworu, jego wariabilne życie, 
chronologię druków i proweniencję niektórych wcześniej istniejących melodii do 
innych tekstów. Nie zapomniał też Wydawca o leksykalnych objaśnieniach zwią
zanych z dialektem śląskim, historycznym zaś komentarzem wzbogacił wiedzę 
czytelnika w zakresie pieśni wojackiej, jej funkcji i urody. Od czasu do czasu 
wkracza na teren komparatystyki, wykazując w ten sposób jej paralelne związki 
i koneksje z innymi pieśniami. Wielkim walorem tych pidni je1;t doBndno§ć i kon
kretność, romantyczny patriotyzm i ideowe wyposażenie treści. Te zalety niewąt
pliwie rekompensują z nawiązką wszelkie nieudolności warsztatowe, bo gdy zwa
żymy, że układali je ludzie od kilofa, pługa i karabinu, możemy tylko uchylić 
przed nimi czoła. Trzeba tu jeszcze podkreślić dbałość o poprawną ortografię 
muzyczną w zapisach nutowych, wynika z niej, że Autor dokonał rewizji wszy
stkich archiwaliów i nie dopuścił do powielenia niektórych błędów. Szkoda tylko, 
że pominął określenia temp, możliwych do odtworzenia. W przypisie 3:'i zakradł siq 
chochlik drukarski, zamiast w analogii, ma być w antologii. 

Dosyć bogata, chociaż trudno dostępna baza źródłowa i umiejętne jej wykony
stanie, zwłaszcza w sensownie dokonanym wyborze pieśni, własne doświadczenie 
w zakresie badania folkloru i umiejętne powiązanie metodologiczne z dotychczaso
WYffi dorobkiem wpłynęły niewątpliwie na wartość omawianej edycji. Edytor zda
wał sobie jasno sprawę z tego, że być może jest to już ostatnia antologia, która 
uchroni od zapomnienia nasz narodowy depozyt i długo przypominać będzie 
serdeczną twórczość śląskiego powstańca, bo chyba do tego zasobu niewiele da się 
dorzucić. Takimi ambicjami kierował się też Instytut Sląski w Opolu, wyposażając 
książkę miłymi dla oka symbolami plastycznymi, wymowną obwolutą maszerują
cego wojska i dając dobry papier. W sumie, uznać można tę edycję za duże 
osiągnięcie. 

,Józef Majchrzak 
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J. Ma ł ę c z yń sk i, MOJA PRACA W KONSULACIE GENERALNYM RZE
CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OPOLU, do druku przygotował, wstępem i przypi
sami opatrzył W. Lesiuk, Opole 1980, ss. 116. 

Zainteresowanie polską służbą konsularną w Niemczech w latach międzywo
jennych zaowocuje niebawem, jak się wydaje, sądząc po zapisach tematów w me
tryczkach dziesiątków akt zespołów archiwalnych, zdeponowanych w Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie (zespoły Ambasady RP w Berlinie, Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, konsulatów RP w Niemczech), szeregiem prac na temat poszcze
gólnych konsulatów. Przedsięwzięcia te w pełni uzasadnia rola i znaczenie dzia
łalności konsulatów w kształtowaniu stosunków polsko-niemieckich w tym okre
sie. Od czasu udostępnienia badaczom wymienionych archiwaliów trudno wska
zać liczącą się pracę z zakresu stosunków polsko-niemieckich dwudziestolecia 
międzywojennego, w której nie wyzyskano by, w mniejszym lub większym stop
niu, materiałów wytworzonych przez polskie placówki konsularne w Niemczech. 
Jak dotąd jednak niewiele pisano o samych konsulatach. Co prawda, E. J. Pałyga 
poświęcił bardzo interesującą pracę stosunkom konsularnym Drugiej Rzeczypospo
litej 1, ale interesował go głównie międzynarodowoprawny aspekt zagadnienia, ze 
zrozumiałych zaś względów w sposób bardzo ogólny omówił sprawę obrotu kon
sularnego polsko-niemieckiego. Spod jego pióra wyszedł też artykuł na temat 
prawno-organizacyjnych kwestii polskich placówek konsularnych w Prusach 
Wschodnich {Królewiec, Ełk, Kwidzyn, Olsztyn) 2. O pozostałych konsulatach pisano 
raczej przygodnie, w formie wspomnieniowej, najczęściej piórem byłych szerego
wych pracowników konsularnych•. Przypomnieć warto, że mieliśmy na terenie 
Niemiec najbardziej rozbudowaną sieć konsulatów spośród wszystkich państw, 
z którymi utrzymyWaliśmy stosunki konsularne. Obok wymienionych już placów<>k

w Prusach Wschodnich miały one swoją siedzibę w Berlinie, Essen, Frankfurcie 
nad Menem Hamburgu, Lipsku, Monachium, Opolu, Pile, Szczecinie i we Wrocła
wiu'· 

Na Śląsku znajdowały się więc dwa polskie konsulaty, a mianowicie we Wro
cławiu (przez cały okres międzywojenny S) oraz przemiennie w Opolu (od 1920 r.), 
następnie w Bytomiu (1922-1931) i ponownie w Opolu, aż do wybuchu wojny. 
Konsulat opolska-bytomski należał do najbardziej liczących się ze względu na 
podporządkowane jego kompetencjom terytorium, na którym sprawy ochrony in
teresów polskich i ludności polskiej nabierały szczególnego znaczenia. Z niezmien
nie skromnej puli etatowo-finansowej polskie MSZ starało się stworzyć tej pla
cówce w miarę korzystne warunki działania. M.in. pod względem liczby zatrud
nionych pracowników konsulat opolski plasował się niemal przez cały czas na 
drugim miejscu po konsulacie berlińskim ff_ 

1 J. E. P a ł y g a, Stosunki konsula?'ne Drugiej Rzeczypospolitej, Wars za wa 
1970. 

2 Te n że, Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich (Zagadnienia prawno-or
ganizacyjne) (Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1973, nr 4, s. 413-432). 

• Zob. m.in. w tomie Ci, co przetrwali. Wspomnienia Polaków z Dolnego
Sląska, oprac. K. Fiedor, M. Orzechowski, Wrocław 1959. 

• Liczba polskich konsulatów w Niemczech kształtowała się w okresie mię
dzywojennym różnie, od 12 do 15. Przytoczone przykładowo dane pochodzą z 1936 r. 
Zob. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Stan 1 kwietnia 1936, 
Warszawa 1936, s. 90-99. 

& R. Ge 11 es, Z dziejów polskiego konsulatu we Wrocławiu (Kalendarz Wroc
ławski, 1980, s. 224---228). 

e W 1936 r. w konsulacie berlińskim etatowych pracowników było 43, w opol
skim 16, wrocławskim 14, lipskim 12, w pozostałych 3-7. W 1938 r. proporcje 
były podobne, choć liczba pracowników konsulatu opolskiego wzrosła do 20. Ar
chiwum Akt Nowych, zespół Ambasada RP Berlin, sygn. 2896, k. 188 i n. 
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Ostatnim konsulem w Opolu był J. Małęczyński. Skierowany został do Opola 
w randze konsula w połowie 1936 r. do pełnienia obowiązków zastępcy kierującego 
konsulatem Bohdana Samborskiego, a od 1 XII 1937 r., aż do wybuchu wojny, 
był kierownikiem opolskiej placówki. W chwili przybycia do Opola miał 33 Iata 
oraz ośmioletni staż urzędniczy w MSZ, jako referent w wydziale konsularnym 
(1928-1931), attache konsularny, a następnie tytularny wicekonsul w Lille (do 
1934 r.) i ponownie urzędnik w departamencie konsularnym. Obecnie jest bodaj 
jedynym żyjącym spośród wszystkich przedwojennych kierowników polskich kon
sulatów w Niemczech. Od wybuchu wojny przebywa we Francji. Wspomnienia 
zaczął spisywać po 1973 r. z inspiracji Instytutu �ląskiego w Opolu, który zadbał 
o ogłoszenie ich drukiem. Ukazały się one, jako kolejna pozycja, w popularnej serii
„z piórem". Wcześniejszą były wspomnienia W. Paliwody 7, który przez cały okres
istnienia konsulatu w Opolu (oraz Bytomiu) był jego pracownikiem. Obydwie książ
ki przygotował do druku, wstępem i komentarzem opatrzył W. Lesiuk. W ostatniej
jest on także autorem obszernego biogramu J. Małęczyńskiego (s. 9-27).

Trudno pokusić się o jednoznaczną ocenę omawianej książki choćby 7. ter;o 
względu, że składa się ona jak gdyby z dwu płaszczyzn. Jedną z nich stanowią 
wspomnienia Małęcz:yńskiego, który kreśląc je korzystał z niekwestionowanego 
„prawa do własnego spojrzenia" (s. 8, wstęp). Wybijają się w nich wyraźnie 
sprawy związane z charakterystyką i oceną polskich organizacji, a szczególnie ich 
przywódców, zarówno szczebla centralnego, jak i dzielnicowego, zwłas1.cza Związku 
Polaków w Niemczech i Związku Harcerstwa Polskie�o w Niemczech oraz ich 
kontaktów z konsulatem, związków Autora z polską akcją wywiadowc7.ą na terenie 
Śląska itp. Dystans ponad 35 lat, który dzielił Małęczyńskiego od opisywanych 
wydarzeń, nie pozostał bez wpływu na zubożenie i uproszczenie strony fakto!',ra
ficznej wspomnień. Przedstawiony obraz jego ponad 3-letniego pobytu w Opolu, 
w tak ważnym przecież okresie i miejscu, jest spłaszczony i robi wrnżenic zbyt 
luźnego zestawu nie zawsze spójnych tematycznie i chronologicznie, a szczęgólnie 
rozwiniętych do końca wątków, o różnym zresztą ciężarze gatunkowym. Zgodzić 
się więc należy w pełni z wydawcą, i';c oparte „głównie na pclmi�c.:i Autorn i jego 
osobistych impresjach" wspomnienia są „wybitnie refleksyjne", a niektóre zawarte 
w nich oceny „wydać się mogą kontrowersyjne" (s. 7-8), jak choćby tu, wyrażona 
całkiem serio, że opinię polskiego ambasadora w Berlinie, J. Lipskie!!o, o sytuacji 
w Niemczech i sile militarnej Niemiec kształtował ... J. Kaczmarek, prc7.e� ZPwN, 
bowiem „wobec ślepego zaufania, jakie miał Malhomme [I sekretarz arnha�ady -
przyp. mój, R. G.] do Kaczmarka, i pozycji, jaką miał Malhomme u Linskieg0 ... " 
itp. (s. 53). Mieszane uczucia wzbudzać może też m0lywacja „skupowania ... i to 
nawet po bardzo niskiej cenie", cennych przedmiotów od bogatych Żydów wr:1c
lawskich, próbujących ratować się ucieczką z Niemiec przed hitlerowskimi prze
śladowaniami. ,.W tych warunkach - pisze Malęczyński - ja i mój kolega, polski 
konsul generalny z Wrocławia Leon Koppens, mogliśmy po trochu skupować 
pamiątki polskie (ja specjalnie białą broń), które powracały po wielu, wielu 1niach 
do rąk polskich ... " (s. 58). 

W sumie wydaje się, że taki właśnie charakter wspomnie11 nakładał na wy
dawcę szczególny obowiązek pospieszenia z pomocą c1.ytelnikowi w formie odpo
wiedniego komentarza i objaśnienia tekstu. I to jest właśnie ta druga warstwa 
książki, o której wspomnieliśmy, ów aparat infonnacyjno-przypiskowy, bardzo 
szeroko rozbudowany, wnoszący wiele szczegółowych danych, niekiedy nawet wpro
wadzonych po raz pierwszy do naukowego obiegu, na temat pojawiających sic: na 
kartach wspomnień wydarzeń, instytucji, osób. Niestety, w związku z tym rodzi 

7 W. Po I i w od a, Wspomnienia 1913--1939, Opole 1974. 
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się najwięcej uwag i wątpliwości, gdyż wobec braku konsekwencji trudno zgh;bić 

zasady, jakimi kierował się wydawca. Niektóre bowiem wydarzenia, instytucje, 
organizacje, osoby uhonorowane zostały niezwykle rozbudowanymi, sięgającymi 
kilkudziesięciu wierszy informacjami, inne potraktowano nader skromnie, a jeszcze 
inne pominięto zupełnym milczeniem. Posłużmy się wyrywkowo wybranymi przy
kładami. H. Goring otrzymał wcale obszerny biogram (przypis 86), dostrzeżona zo
stała Z. Kossak-Szczucka (p. 42) oraz żony konsula L. Malhomme (p. 93), a nawet 
w obszerną, bo 8-wierszową notę biograficzną zaopatrzony został H. von Briihl 
(przy okazji wzmianki w tekście, iż siedzibą MSZ w Warszawie był „dawny pałac 

Briihlowski", p. 100), gdy natomiast poskąpiono jakichkolwiek informacji o dzie
siątkach innych osób, o których w tekście była mowa, np. o ministrze spraw 
zagranicznych J. Becku (s. 32), ministrze spraw wewnętrznych Rzeszy W. Fricku 
(s. 73), konsula RP we Wrocławiu L. Koppensie (s. 58), attache wojskowym naszej 
ambasady w Berlinie płku A. Szymańskim (s. 42) czy o całej grupie pracowników 
konsulatu opolskiego, których nazwiska wymienione są na s. 36, i wielu innych 
osobach. Inna sprawa, że zamieszczone informacje też nie zawsze są ścisłe. I tak 

np. Goring był premierem Prus od 1933 r., a nie 1934, podanie tylko daty urodzenia 
przy osobie Z. Kossak-Szczuckiej może sugerować, że jeszcze ona żyje (zm. 
w 1968 r.), a tematyce śląskiej poświęciła ona też książkę Legnickie poie, konsul 
Wdziękoński miał na imię Aleksy, nie Aleksander (p. 3), konsul B. Samborski zo
stał konsulem generalnym dopiero 1 I 1935 r., a nie 1 I 1933 r., J. Lipski był 
sekretarzem poselstwa w Londynie do 1 I 1922 r., a nie do 31 VII 1921 r. (p. 31), 
Henryk Malhomme był w latach 1928-1929 konsulem w Bytomiu, a nie w Opolu, 
następnie radcą poselstwa, a nie ambasady, w Belgradzie, potem zaś był nie radcą 
ambasady w Berlinie, lecz jej I sekretarzem, a radcą był Stefan Lubomirski 
(przypis 32), Leon Malhomme urodził się w 1888 r., a nie w 1881 r. (p. 38), wie

loletni pracownik konsulatu w Opolu nazywał się Fr. Polaczek, a nie Poloczek 

(s. 36, 85), w informacji o kardynale A. Bertramie należało podać, od kiedy stał 
na czele diecezji wrocławskiej (p. 87) itp. Żałować należy, iż nie zostały podane 
źródła, z których czerpano przytoczone informacje. 

Bardzo obszernie, bo na kilkunastu stronach rozpisuje się J. Małęczyński 
o „bardzo zdolnym i wartościowym oficerze naszego wywiadu we Wrocławiu",
,,wybitnie inteligentnym rezydencie polskiego wywiadu we Wrocławiu" itp. (s. 37,

87-93, 108), nie podając jednak jego nazwiska, gdyż po prostu zawiodła go pamięć.
Tę lukę należało, i to chyba z szerszym komentarzem, wypełnić. Osobą tą był
bowiem mjr Bruno Grajek (pseud. ,,Darek"), zakonspirowany od 1937 r. we wro

cławskim konsulacie, jako szeregowy urz�cinik tej placówki, a będący faktycznie
szefem bardzo ważnej komórki wywiadowczej, obejmującej teren całego Sląska,
o nazwie „Adrian". Podobnej identyfikacji należało dokonać w odniesieniu do ofi
cera wywiadu zainstalowanego w konsulacie opolskim, jak i tajemniczych wojsko
wych kierujących akcją wywiadowczą z Katowic. Aby sprawy te ustalić i sko
mentować, nie trzeba było sięgać po archiwalia, �dyż wystarczająco obszernie

pisze o tym L. Gondek (Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy. 1933-1939, Warszawa

1978).

Trochę dziwnie w świetle powyższych uwag wygląda skrupulatne wyjaśnianie 

czytelnikowi znaczenia takich słów, jak „biała broń", ,,inwigilacja", ,,sanacja". Co 

prawda, określenie „V kolumna" zostało objaśnione na s. 109, ale po raz pierwszy 

spotykamy się z nim na s. 92. Brak natomiast np. objaśnień związanych z okre

śleniem „konferencja konsularna" (s. 82). Zacytowane przez Małęczyńskiego „Ze
szyty Historyczne" nr 30 s. 224, w których ogłoszone zostały pamiętniki W. T. 

Drymmera, na skutek niepełnego opisu bibliograficznego stawiają czytelnika 

w kłopotliwej sytuacji. Chyba należało też zapis uzupełnić co najmniej miejscem 
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i rokiem wydania (s. 83). Zaskakuje także obecność w tekście wspommen szczegó
łowych danych liczbowych (m.in. członków polskich organizacji na Sląsku Opol
skim, s. 71-72, 73), a to dlatego, że brak jest informacji, skąd zostały wzięte. 
Trudno wszakże przypuszczać, aby liczby te przechował w pamięci sam Autor. 

Nie są to wszystkie usterki, można by ich przytoczyć więcej. Nie o to jednak 
chodzi. Ważne jest zwrócenie uwagi na to, jak skumulowanie się, ponad miarę, 
wielu z pozoru drobnych uchybień wzbudzić może nieufność czytelnika, wpłynąć 
na obniżenie wartości publikacji. 

Romuald Gelles 

S. Kubiak, WSPOMNIENIA. PÓL WIEKU PRACY SPOŁECZNE.J WSR0D
POLONII WESTFALSKIEJ, Herne 2, 1980, ss. 189.

Długo musieliśmy czekać na ukazanie się pierwszej po Jl WOJnte światowej 
książki napisanej przez przedstawiciela „starej" Polonii westfalskiej. Wspomnienia

S. Kubiaka stanowią rodzaj pamiętnika, w którym Autor na tle znanych już
z historii wydarzeń kreśli swoją długą drogę życiową.

Wartość książki jest tym większa, że Autor reprezentuje niemal klasyczny 
typ emigranta, który mając 17 lat wyjechał z Poznańskiego w poszukiwaniu pracy 
do Bottrop w Westfalii (urodził się 6 VIII 1895 r. w miejscowości Drzonek, pow. 
śremski). Z domu rodzinnego wyniósł przywiązanie do polskości i wiary katolickiej. 
Pracując jako robotnik w koksowni w Bottrop czynnie uczestniczył w działalności 
wielu polonijnych organizacji, takich jak Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół", 
Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Towarzystwo Kościelne i inne. Przymusowy pobyt 
w armii pruskiej i narażanie życia w imię „cudzej sprawy" jeszcze bardziej zbli
żyły go do polskości, sprzyjał temu również fakt uzyskania niepodległości przez 
Polskę. To, że nie wrócił wówczas, jak wielu innych do Polski (rozdz. II „Na 
rozstajach dróg"), wynikało z fakt1.2, iż; jpko ceniony dzi"hlc,: <:polec:my potrzebny 
był swojemu środowisku westfalskiemu. Doceniając potrzebę dokształcania się 
w latach 1918-1920 uczęszczał na wykłady Polskiego Uniwersytetu Ludowego 
w Bottrop, a następnie chodził na kursy pedagogiczne w Bottrop, Gladbeck, Ober
hausen i Bochum. Od chwili założenia w 1923 r. oddziału Związku Polaków 
w Niemczech (ZPwN) w Bottrop był jego czołowym działaczem i mężem zaufania, 
pełnił jednocześnie odpowiedzialne funkcje w Związku Polskich Towarzystw Szkol
nych. Pasją życia Autora stała się praca z młodzieżą w charakterze nauczyciela. 
Dość obszernie wspomina Autor o organizowaniu bibliotek i czytelni oraz kolpor
tażu gazet polskich w środowisku polonijnym. Z rozdz. VII „Na bottropskim 
krześle radnego" dowiadujemy się o pracy Autora w charakterze radnego mfoj
skiego. Zważywszy, że przyszło mu działać w latach 1933-19�4. z zainteresowa
niem czytamy o zbliżaniu się najtragiczniejszego dla Polonii okresu. Próbę od
powiedzi na pytanie, w czym kryje się wielka tajemnica żywotności starej Po
lonii, podjął Kubiak w rozdz. VIII. Odpowiedź wydaje się raczej prosta i nadal 
aktualna: ,,Łączność z krajem ojców stanowiła ... czynnik decydujący w podtrzy
maniu polskości na obczyźnie". Wychowanie w duchu polskości uzewnętrzniło 
się w dramatycznych okolicznościach pobytu w obozie koncentracyjnym w Sach
senhausen, gdzie Autor znalazł się w 1939 r. wraz z innymi działaczami polonij
nymi. Kilka epizodów z pobytu w obozie opisał w rozdz. IX „Byłem więźniem 
politycznym w Sachsenhausen", dodając, że „nie wszystkim wiadomo, że potrafi
liśmy bronić honoru Ojczyzny nawet w obozach śmierci". 

Trzy ostatnie rozdziały zostały poświęcone odradzaniu się życia polonijnego 



33'1 Recenzje 

i naczelnej organizacji ZPwN. Towarzyszyło temu niestety rozbicie Związku na 

dwie organizacje głównie na tle stosunku do przemian w Polsce Ludowej. Gdy 
reemigracja Polonii westfalskiej nie powiodła się w pełni, ZPwN ze swym pre
zesem S. Szczepaniakiem prowadził walkę o odszkodowanie dla organizacji i jej 
członków oraz o prawa dla mniejszości polonijnej w RFN. Wspominając okres 
ostrej rywalizacji pomiędzy ZPwN a Związkiem Polaków „Zgoda" pisze Autor 
także o próbach współpracy, a nawet zjednoczenia, mając w pamięci prawdę, że 
„jednością zawsze byliśmy silni, nieżyczliwością skłóceni traciliśmy na znaczeniu 
i poważaniu". Końcowe strony swych Wspomnień poświęca Autor działalności 
ZPwN oraz jego oddanym działaczom i społecznikom. Ratując od zapomnienia 
szereg istotnych momentów z historii polonii westfalskiej, Autor pragnie, by wy
ciągnąć zeń wnioski dla umocnienia dalszej działnlności polonijnej. Apeluje do 
innych działaczy o pisanie pamiętników, by tym samym „przyczynić się do ugrun
towania polskości w Niemczech". 

Mimo iż Wspomnienia nie są wolne od subiektywnych i często kontr0wersyj
nych opinii i sądów, w sumie stanowią wartościową pozycję w naszej historio
grafii. Godzi się na zakończenie podkreślić, że zostały wydane nakładem Autora 
w ilości 150 egzemplarzy i wydrukowane techniką małej poligrafii, stanowiąc 
dobry przykład pokonywania jednej z przeszkód na drodze do publikowania spi
sanych doświadczeń swego żyda przez działaczy polonijnych. 

Romuald Geiles 

J. Ć i e  r n y, NOVA ORIENTACJA ZAHRANICNEJ POLITIKY CESKOSLO
VENSKA (1941-1948), Bratislava 1979, SS. 323. 

Książka Jana Ciernego jest pierws7.ą próbą przedstawienia działa1i czechosło
wackiej polityki zagranicznej w okresie II wojny światowej i w pierwszych trzech 
latach po jej zakończeniu. Autor zajął się analizą poczynań dyplomacji czechosło
wackiej w latach 1941-1948, słusznie wychodząc z założenia, że właśnie w tym 
okresie doszło do zasadniczych przewartościowań polityki zagranicznej CSR i uksz
tałtowania się jej nowego kursu, obliczonego na bliską współpracę z ZSRR i in
nymi państwami demokracji ludowej. Wydaje się jednak, że przy tak zarysowa
nych ramach chronologicznych pracy winno się krótko omówić dzial,mi::i Benefa 
na emigracji w Jatach 1938-1941. Otrzymalibyśmy dzięki temu obraz pełniejszy, 
a Autor nie musiałby powracać do wydarzeń tego okre:-:u w dal�zych miejscach 
swej pracy ze szkodą dla jednolitości konstrukcji. 

Część pierwsza pracy „Sojusz podczas wojny" obejmuje pif;ć rozdziałów. 
Przedstawiono w niej krótko sytuację międzynarodową w Jatach 1941-1943 i sto
sunek emigracji czechosłowackiej do najważniejszych wydarze11 politycznych tego 
okresu. Scharakteryzowano także dwa główne obozy polityczne pretendujące do 
reprezentowania interesów narodów CSR w czasie II wojny światowej: Tymcza
sowy Rząd CSR działający w Londynie pod kierownictwem Benefa i grupę wy
bitnych działaczy KPCz przebywających w Moskwie. Autor bardzo dokładnie 
przedstawia podstawy tzw. pośredniej drogi w polityce Beneśa, przyjętej w 1941 r. 
i polegającej na dążeniu do odbudowy przedmonachijskiej Czechosłowacji z po
mocą mocarstw zachodnich z jednej i Związku Radzieckiego z drugiej strony. 
Warunki realizacji tej koncepcji stworzył układ czechosłowacko-radziecki z 18 VII 
1941 r. Obóz Benesa zakładał, że Czechosłowacja dzięki przyjaznemu ułożeniu 
stosunków z ZSRR zdoła zachować po wojnie ustrój kapitalistyczny i stanie się 
,.mostem", według określenia Bene�a, ,,między komunistyczną Rosją a demokra-
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tycznym światem Anglosasów". Nie przewidywano jeszcze wtedy konieczności wy
boru, zakładając, że współpraca ZSRR, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 
przetrwa po zakończeniu wojny. Odmienną koncepcję prezentowali komuniści 

czescy i słowaccy. Sądzili oni, że w zaistniałej sytuacji militarnej, gdy ZSRR 
utrzymuje ciężar walki z głównymi siłami Niemiec, zadaniem wszystkich demo
kratycznych sił w Europie Srodkowej i Południowo-Wschodniej jest podjęcie 
aktywnej walki zbrojnej z okupantem. Po pokonaniu Niemiec zakładano budowę 
demokratycznej Republiki Czechosłowackiej na nowych podstawach ustrojowych, 
ściśle współpracującej ze Związkiem Radzieckim na arenie międzynarodowej. 
W latach 1941-1942 koncepcja Benesa przeważała i mimo krytyki podejmowanej 
przez komunistów czechosłowackich działających w Londynie realizowano ją bez 
większych korektur. Jak stwierdza Autor, na kształt ówczesnej polityki Benesa 
znaczny wpływ wywierali Brytyjczycy i ich plany ułożenia stosunków powojen
nych w Europie Srodkowej i Południowo-Wschodniej. Dowodem tego ma być, 
zdaniem Ciernego, plan konfederacji polsko-czechosłowackiej podjęty przez emi
gracyjnych polityków obu stron w 1940 r. Plany te przedstawia Autor jako próby 
odbudowania antyradzieckiego kordonu sanitarnego i nie szczędzi krytyki inicjato
rów tych przedsięwzięć. Można polemizować z takim ujęciem problemu. Pomijając 
już fakt, że sojusze między małymi i średnimi państwami Europy Środkowo� 
Wschodniej w okresie międzywojennym miały charakter defensywny, nie można 
się zgodzić z poglądem Ciernego, zwłaszcza że nie przytacza na jego obronę żad
nych przekonywających źródeł. W historiografii twierdzi się raczej, że plany te 
miały na celu obronę samodzielności w polityce zagranicznej małych i średnich 
krajów. Podobnie do słabszych partii omawianej książki należą fragmenty poświę
cone działalności polskiego rządu emigracyjnego w Londynie i stosunków polsko-ra
dzieckich. Często przeprowadzane porównania między polityką Sikorskiego a Be
nesa wobec ZSRR nie uwzględniają trudniejszej sytuacji rządu polskiego, który 

miał do rozwiązania znacznie bardziej skomplikowane kwestie w stosunkach 
z ZSRR niż rząd czechosłowacki. W kolejnych rozdziałach przedstawiono tło 
i przebieg rokowań o układ sojuszniczy między <':!SR " ZSRR (podpis"ny 12 XII 

1943 r.) i o dalsze porozumienia regulujące współpracę Armii Czerwone.i z od
twarzaną administracja czechosłowacką na wyzwolonych terytoriach <'.'.:SR. Omó
wienie międzynarodowych reperkusji słowackiego powstania narodowego i przed
stawienia stosunków czechosłowacka-radzieckich na przełomie 1944 i 1945 r. kfJń
czy pierwszą część pracy. I tu rno.żna mieć pewne zastrzeżenia np. do ocen akcji 
podjętej przez Bene.fa na Zachodzie w celt, zapewnienia pomocy dla SPN. Autor 
dochodzi bowiem do wniosku, że jej opieszałość w pewnym stopniu wpłym;ła na 
niepowodzenie akcji zbrojnej na Słowacji. Bardzo interesująco pn:edstawiono na
tomiast zamysły Benesa politycznego zdyskontowania na arenie międzynarodowej 
akcji patriotów słowackich. W omawianej następnie problematyce związanej z przy
należnością państwową Ukrainy Zakarpackie.i zabrakło, niestety, jasnego przed
stawienia stanowiska radzieckiego w tej kwestii z końca 1943 r., co - jak się 

zdaje - było przyczyną późniejszych nieporozumień. Część pierwsza książki oma
wia wydarzenia podejmowane już niejednokrotnie nie tylko w historiografii cze

chosłowackiej. Autor nie wnosi tu właściwie nowych ustaleń, ograniczając się je
dynie do uporządkowania materiału. Baza archiwalmi tej części pracy !est dość 
znaczna, ale ograniczona wyłącznie do materiałów czechosłowackich. W bardzo 
małym stopniu wykorzystano opublikowane zachodnioeuropejskie i amerykańskie 

zbiory dokumentów dyplomatycznych. Brak właściwie Foreign Relations of the 

United States (FRUS), gdzie znaleźć można niemało materiałów niezbędnych dla 

tematu. 
W drugiej części książki Autor przedstawia etapy polityki zagranicznej Cze-
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chosłowacji po przyjęciu programu koszyckiego, będącego bazą współpracy partii 
politycznych w .CSR. Składa się ona z siedmiu rozdziałów zebranych pod wspól
nym tytułem „Sojusz w czasie pokoju". Spór między dwoma koncepcjami polityki 
zagranicznej (komunistyczną i burżuazyjną) pozostał nadal głównym punktem 
zainteresowań Autora. Szeroko omówiono stanowisko CSR wobec głównych pro
blemów międzynarodowych lat 1945---1948. Autor za jedno z naczelnych zadań 
ówczesnej dyplomacji czechosłowackiej uważa jej działanie na rzecz odbudowy 
i uzyskania gwarancji granic przedmonachijskich i udział Republiki w tworzeniu 
bloku państw słowiańskich: ZSRR, Czechosłowacji, Polski i do 1948 r. Jugosławii, 
będącego pierwszą fazą kształtowania się obozu państw socjalistycznych w Euro
pie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Na tym tle przedstawiono dyskusję pol
sko-czechosłowacką w sprawach granicznych, a także czechosłowacko-węgierskie 
poważne rozbieżności w sprawach mniejszości narodowych i granic. Bardzo in
teresujące uwagi Autora można odnotować przy okazji omawiania przezeń udziału 
delegacji CSR w paryskiej konferencji pokojowej w 1946 r. Rozważano tam wiele 
spraw niezwykle istotnych dla Czechosłowacji. Delegacja CSR poświęciła najwięcej 
uwagi sprawom związanym z ustaleniami konferencji dotycz;ącymi Węgier. Stosunki 
czechosłowacka-węgierskie były w tym okresie złe, a wysuwane pod adresem 
Pragi żądania dyplomacja czechosłowacka parowała przy częściowym poparciu de
legacji radzieckiej. Autor podkreśla, że okres nieporozumień i konfliktów między 
CSR a Węgrami przypada na okres, w którym w obu państwach znaczną rolę 
odgrywały jeszcze partie o orientacji burżuazyjnej. Bardzo szczegółowo omówione 
zostały kierunki polityki gospodarczej rządu CSR po 1945 r. Cierny słusznie broni 
tezy o dążeniach obozu burżuazyjnego do powstrzymywania zbliżenia gospodar
czego z ZSRR poprzez ograniczanie wymiany handlowej. Jako jeden z podstawo
wych elementów beneszowskiej koncepcji „mostu" między Wschodem a Zachodem 

zamierzano utrzymać silne związki gospodarcze z Europą Zachodnią i Stanami 
Zjednoczonymi. Właśnie na tym tle wyniknęły sprzeczności w łonie obozu rządo
wego przy podejmowaniu decyzji w kwestii udziału Czechosłowacji w planie 
Marshalla. Początkowo w Pradze było wielu zwolenników skorzystania z tych 
możliwości finansowych, lecz gdy okazało się, że stoją za nimi warunki natury 
politycznej, uznane przez komunistów za podważające przyjaźń i współpracę 
czechosłowacko-radziecką, zdecydowano się z nich zrezygnować. Dość dokładnie 
przedstawiono w pracy dyskusję nad tymi problemami ze stroną radziecką. Koń
cowe rozdziały książki poświęcone są omówieniu przebiegu rokowań czechosło
wacko-francuskich o pakt sojuszniczy. Z propozycją taką wystąpiła dyplomacja 
czechosłowacka w połowie 1946 r. Komunistyczna Partia Czechosłowacji żywo 
popierała tę koncepcję, zastrzegając jednak konieczność utrzymania dotychczaso
wych priorytetów w polityce zagranicznej. Rozmowy przebiegały początkowo 
pomyślnie, jednak w miarę upływu czasu sytuacja międzynarodowa pogorszyła 
się do tego stopnia, że prowadzenie poważnych rozmów na temat sojuszu okazało 
się niemożliwe. Benes i jego współpracownicy dążyli do podpisania tego układu za 
wszelką cenę, widząc okazję do pewnego rozluźnienia ścisłego sojuszu ze Związ
kiem Radzieckim. Z powodu niechęci strony francuskiej do przyjęcia zasady 
automatycznego działania sojuszu w wypadku zaistnienia casus toederis przerwano 
negocjacje w tej sprawie w końcu 1947 r. Był to raczej jednak pretekst niż przy
czyna. Sytuacja międzynarodowa była już wówczas napięta, a to wykluczi'ło 
współpracę polityczną między państwami należącymi do przeciwstawnych bloków. 
Autor kończy swe rozważania przedstawiając przyczyny upadku koncepcji „mostu". 
Konstatuje, że odejście partii burżuazyjnych od zasad programu koszyckiego w po
lityce zagranicznej ograniczyło wpływy tego obozu w społeczeństwie. Szczegółowo 
analizuje przejawy sabotowania przez partie burżuazyjne porozumień ze Związ-
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kiem Radzieckim (zwłaszcza na polu gospodarczym). Sporo uwagi poświęca również 
polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec CSR. 

Podsumowując należy stwierdzić, że praca Ciernego mimo wspomnianych bra
ków wnosi pewną ilość ciekawych i nowych ustaleń. Zwłaszcza jej część druga, 
obejmująca lata 1945-1948, jest wartościową i cenną lekturą także dla polskiego 
czytelnika. Do wymienionych już słabszych stron książki dorzucić można niepełne 
wykorzystanie literatury przedmiotu, zwłaszcza anglojęzycznej i radzieckiej, ale 
również polskiej i jugosłowiańskiej. Szkoda, że nie wykorzystano pracy W. T. Ko
walskiego Polityka zagraniczna RP 1944-1947, co może spowodowałoby przedsta
wienie obrazu stosunków polsko-czechosłowackich w sposób bardziej wszechstron
ny. Ponownie trzeba się upomnieć o szersze uwzględnienie amerykańskiego zbioru 
dokumentów FRUS przy omawianiu wydarze11 po 1945 r. W drugiej części książki 
zbiór ten cytowany jest tylko dwukrotnie! Ponieważ jednak praca jest zamierze
niem pionierskim, w miarę całościowo ujmującym zagadnienie, nal�ży uznać ją 
za pożyteczną, a jej słabsze czy niepełne fragmenty - co podkreśla sam Autor 
we wstępie - wskazują kierunki dalszych, szerzej zarysowanrch badań. 

Andrzej Essen 

W. S z 1 uf i k, SZKOLNICTWO PODSTAWOWE NA ZIEMIACH ZACHOD
NICH I PÓŁNOCNYCH W LATACH 1945-1970, Kielce 1980, ss. 299. 

Szkolnictwo na ziemiach zachodnich i północnych jest przedmiotem żywych 
zainteresowań nie tylko pedagogów, ale również historyków i socjologów 1• Jednak 
przeważająca większość opracowań ujmuje dzieje szkolnictwa podstawowego 
w granicach regionów bądź jednostek administracyjnych. Nieliczne prace nauko
we, zwłaszcza A. Magierskiej, traktują o problematyce w sposób całościowy, choć 
dotyczą tylko początków szkolnictwa podstawowego na odzyskanych ziemiach 2• 
W sumie jednak dotychczasowy stan badań, a tokżc systematycznie wzbogacany 
zasób źródeł, zwła�zcza publikowane pamiętniki i wspomniena nauczycieli, dzia
łaczy oświatowych i politycznych 1, pozwoliły na podjęcie prac podsumowujących 
naszą wiedzę o szkolnictwie podstawowym na ziemiach zachodnich i północnych. 

Próby syntezy podjął się W. Szlufik, znawca myśli pedagogicznej i historii 
oświaty, zwłaszcza na ziemiach zachodnich i północnych. Autor stanął przed trud
nym zadaniem, jakim było wyselekcjonowanie z wieluset stron liczącego maszyno
pisu podstawowej problematyki, źródeł archiwalnych, drukowanych i opracowań 4• 

1 Tylko w latach 1945-1960 sam Instytut Zachodni opublikował 66 pozycji 
zamieszczonych głównie w „Przeglądzie Zachodnim". Zob. ,,Przegląd Zachodni", 
1960, nr 3, s. 91-97. W dniach 21-23 IV 1960 r. odbyła się w Poznaniu specjalna 
sesja naukowa pt. Szkoła i nauczyciel na ziemiach, zachodnich. (tamże, s. 79-91).

t A. Ma g i e  r s k a, Początki szkolnictwa na ziemiach. zachodnich, i północnych 
w Polsce Ludowej (Rozprawy z dziejów oświaty, t. XIX, 1976, s. 201-202); t a ż, 
Ziemie zacnodnie i północne w 1945 roku. Kształtowanie się polityki inteoracvjnej 
państwa polskiego, Warszawa 1978, s. 234-256. 

• Np. Trudne dni, t. III: Dolny $Iąsk we wspomnieniach pionierów, Wrocław
1962· Pierwsze lata władzy ludowej we wspomnieniach Opolan, Katowice 1971; 
Mój' dom nad Odrą. Ze wspomnteń Głogowian, Zielona Góra 1973; Z nadodrzań
skiej ziemi. Wspomnienia Szczecinian, Poznań 1974. 

, Stąd Autor pominął prasę, choć poświęcała ona wiele uwagi ośw..acie na z.ic
miach zachodnich i północnych. Np. ,,Dz.iennik Zachodni", 22 XI 1945; ,,Kurier 
Codzienny", 12 VII 1945; .,Rzeczpospolita", 11 VII 19�5, 25 yn1 1945; 28 IX 1945;
,,Głos Nauczycielski", 7 XI 1945. Ce!owo J\utor pommąl m.m.. pra;e: F. He r� k,
20 lat opieki nad dzieckiem (Dwud�1estolec1e po�rotu, .. �oczmk Ziem ��c�odmch
i Północnych", 1965); F. Fi I i p ko w s ki, Początki szkolnictwa na Warmii i Mazu-
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W przypisach i zestawie bibliograficznym przeważają materiały archiwalne, za
czerpnięte z archiwów terenowych i Archiwum Akt Nowych, akty normatywne, 
wydawnictwa statystyczne oraz podstawowa literatura oświatowo-pedagogiczna, 
gospodarcza i polityczna. Wydaje się, że zgromadzony przez Autora różnorodny 
materiał pozwala na ukazanie charakterystycznych zjawisk występujących w szkol
nictwie podstawowym na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1970 
i dynamiki zmian na tle sytuacji ogólnokrajowej. 

Recenzowana praca składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej, ściśle 
związanych ze sobą zakresem chronologicznym i problematyką dotyczącą szkol
nictwa na omawianych terenach. Pierwsza część została poświęcona omówieniu 
reformy szkolnictwa podstawowego w Polsce po Il wojnie światowej oraz rozwo
jowi szkolnictwa podstawowego na ziemiach nadbałtyckich i nadodrzańskich. 
W części drugiej Autor scharakteryzował rozwój szkolnictwa podstawowego od
dzielnie w każdym województwie. Przyjęta konstrukcja rozprawy prowadzi niekie
dy do powtórzeń, a problematyka ogólnokrajowa, wyeksponowana na początku 
części pierwszej, powinna być szerzej wykorzystana przy analizie stanu szkolni
ctwa podstawowego na ziemiach zachodnich i północnych. 

Zarówno w pierwszej, jak i drugiej części ksiąi:.ki W. Szlufik ukazał w sposób 
syntetyczny dynamikę zmian, jakie dokonały się w okresie 25 lat Polski Ludowej. 
Autor, dysponując olbrzymim materiałem faktograficznym w sporej części skon
densowanym w licznych tabelach, wykresach i mapkach, przedstawił podstawowe 
elementy warunkujące rozwój szkolnictwa podstawowego, realizację obowiązku 
szkolnego, funkcję środowiskową szkoły oraz jej rolę integracyjną i polityczną. 
Przy tym analiza poszczególnych zjawisk oświatowych dokonana została w powią
zaniu ze zmieniającymi się warunkami politycznymi, gospodarczymi i demogrn
ficznymi. Jest to szczególnie cenny walor rozprawy.

W sposób przekonywający została ukazana rola polskiej ludności rodzimej 
w zakładaniu szkól podstawowych w pierwszych latach po 1945 r. Trzeba pamię
tać, że udział rodziców w uruchamianiu szkól był w pierwszych latach powojen
nych niezbędny wobec cięi.kiej sytuacji finansowej polskiej administracji. Słusznie 
też Autor zwrócił szczególnie baczną uwagę na rolę integracyjną szkoły podsta
wowej i nauczycieli. Z wywodów Szlufika wynika, że żadna kategoria pracowni
cza nie odegrała tak ważnej roli w zespalaniu ludności tych ziem wokół wspólnych 
ideałów, jak nauczyciele. Problem był tym donioślejszy, że jak wykazują badania 
socjologiczne i etnograficzne, nierzadko nawet w małych miasteczkach, a nawet 
po wsiach, osiedlali się ludzie, składający się z dziesięciu i więcej różnych grup 
regionalnych. Jeśli do tego dodamy, że po zakończeniu II wojny światowej przez 
blisko rok władze polskie nie wydały odpowiednich aktów prawnych, potwierdza
jących obywatelstwo polskiej ludności miejscowej na ziemiach zachodnich i pół
nocnych, to łatwo zrozumieć genezę najróżniejszych konfliktów, zadrażnień itp. 5 

Trafnie też i przekonująco ukazał Autor ścisły związek, jaki zachodzi między 

rach (1945-1949j (Kwartalnik Historyczny, 1974, nr 4); K. Tys z kow s k a, Oświa-. 
ta (Dolny Sląsk w Polsce Ludowej, Wrocław 1970); S. W e  ich ma n, Szkoła w Dą
brówce Wielkopolskiej (Rocznik Lubuski, t. IX, 1966); H. Jar o s  z y k, Oświata 
i kuUura w powiecie ::lotowskim (lata 1945-1965) (Ziemia Złotowska, Gdai1sk 
1969); Z. Du I c z e  w s k i, A. Kw i Ie ck i, Z życia osadników na ziemiach zachod
nich, Warszawa 1961; T. Mu s i o ł, Oświata na Opolszczyźnie (Kwartalnik Opolski, 
1955, nr 2); Z. D u d z ińska, Oświata i kultura (Braniewo. Z dziejów miasta i po
wiatu, Olsztyn 1973); E. M ę c 1 ew ski, Powrót Polski nad Odrę, Nysę Łużycką, 
Bałtyk, Warszawa 1971.

s W. Ma r k i e w i c z, Zasiedlenie i zagospodarowanie ziem zachodnich (Z dzie� 
jów Polski Ludowej, Warszawa 1966, s. 195-196). 
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przyrostem liczbowym dzieci a rozwojem szkolnictwa podstawowego, zwłaszcza 

wydatkami finansowymi, przyrostem izb lekcyjnych i kadry nauczycielskiej. Cechą 

charakterystyczną w stosunkach demograficznych na ziemiach nadbałtyckich i nad

odrzańskich był niezwykle szybki i wysoki przyrost naturalny ludności, którego 
wskaźnik w wielu latach był znacznie wyższy aniżeli w pozostałych częściach kra
ju i nie znajdował precedensu nawet w stosunkach demografic;mych Europy 0•
Problem ów nabiera szczególnej wymowy w zestawieniu ze stopniem zniszczeń 
wracających do Polski ziem, który był wyższy niż całej Polski 7• 

Wydaje się, że szerszego potraktowania w pracy wymagał problem stosunku 
ogółu społeczeństwa polskiego do rozwoju oświatowego i kulturalnego ziem zachod
nich i północnych 1. Szerzej należało podkreślić rolę Zwią:iku Nauciycielstwa Pol
skiego w rozwoju szkolnictwa podstawowego, a zwłaszcza w dokształcaniu i do
skonaleniu nauczycieli. 

Szkoda, że Autor pominął w pracy problem szkolnictwa niemieckiego. W koń

cu 1945 r. na tych ziemiach mieszkało 2 036 tys. Niemców. Była to nadal poważna 
liczbowo grupa ludności. Dodajmy, że z tej liczby ponad 36% to dzieci i młodzież 
do lat 18 e. Z różnych przekazów źródłowych i opracowań wynika, że w większych 

skupiskach ludności niemieckiej trwał nacisk ze strony tej grupy narodowościo
wej na otwieranie szkół niemieckich. Brak zezwolenia ze strony władz polskich 
powodował, że Niemcy zakładali szkoły tajne, które w wielu wypadkach posiadały 
wybitnie antypolski charakter, a ich personel prowadził jawną działalność poli
tyczną przeciwko władzy ludowej 10.

Sumując dotychczasowe rozważania stwierdzić należy, że przedstawione uwagi 
mają w większości charakter dyskusyjny i że czytelnik polski otrzymał studium 
ambitne i wartościowe, formułujące z umiarem wiele nowych spostrzeżeń i roz
wiązań, podanych często może w formie zbyt skrótowej czy ogólnikowej, ale 
jasno i przejrzyście. Sądzę, że rozprawa Szlufika pozostanie przez długi okres 
trwałym dorobkiem w polskiej historiografii. 

Józef Grzywna 

R. Lo b o s, FABRYKA OBRABIAREK „RAFAMET" W KUŻNI RACIBOR
SKIEJ 194S-1970, Opole 1979, ss. 128. 

Wydana nakładem Instytutu Sląskiego w Opolu interesująca praca R. Łobos 
poświęcona jest dziejom jednej z nielicznych w Europie fabryk produkujących 
ciężkie obrabiarki dla kolejnictwa, mianowicie Fabryce Obrabiarek „Rafamet" 

• Np. dla ziem zachodnich i północnych przyrost wynosił 29,'lfJ/0 w 1950 r. 
(wobec 16,1 % dla pozostałej części kraju) i choć spadał stopniowo (w 1960 r. wy
nosił 200/o wobec 14,9% dla pozostałych rejonów Polski), to nadal utrzymywał się 
na bardzo wysokim poziomie. J. Ziół k o w s k i, Specyficzność problemów ekono-. 
miczno-demograficznych ziem zachodnich a szkolnictwo wyższe (Przegląd Zachod
ni, 1963, nr 1, s. 48). 

1 Rozwój gospodarczy ziem zachodnich i północnych Polski, Warszawa 1962, 
s. 92, 212.

8 Już w czasie zjazdu oświatowego w Łodzi w 1945 r. stwierdzono: ,,Stajemy
wobec ogromnego zadania objęcia w posiadnie przez naród Polski ziem zachod
nich ... To są obecnie puste tereny, to nasz »dziki zachód«, to wsie i miasta goto
we do zamieszkania i przed nami stoi zadanie, aby je zaludnić, aby stworzyć tam 
polskie życie. Historia nie stawiała jeszcze przed narodem takiego zadania". 
Ogólnopolski Zjazd Oświatowy w Łodzi 18 - 22 VI 1945, Warszawa 1945, s. 77. 

• Rocznik statystyczny, 1947, s. 20.
10 S. Ko ł o d z iej, Pierwsze polskie dni Ząbkowic (Trudne dni, t. III, s. 381); 

M a g i e r s ka, Ziemie zachodnie ... , s. 245. 
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w Kuźni Raciborskiej w woj. katowickim. Książka ma charakter popularnonau
kowy, z tego względu pozbawiona jest przypisów, wyjąwszy objaśnienia do tabel 
informujących o źródłach, na podstawie których zostały sporządzone. 

Praca składa się z wstępu, 6 rozdziałów, wykazu źródeł i literatury, zakończe
nia, posłowia oraz 15 aneksów. Wst�p przedstawia w skrócie rozwój przemysłu 
obrabiarkowego w Polsce w latach 1876-1970. Autorka uzasadniła w nim prze
konywająco wybór tematu i niezbyt przekonywająco jego granice chronologiczne, 
omawia podstawę prawną działalności fabryki, zmiany nazwy i strukturę organi
zacyjną fabryki. 

R. Łobos wykorzystała w swej książce materiały archiwalne w WAP w Ka
towicach, b. Powiatowego Archiwum Państwowego (dziś Ekspozytury katowickiego 
WAP) w Raciborzu, Archiwum Komitetu Powiatowego MO oraz Archiwum Miej
skiego Komitetu PZPR w Raciborzu, także Archiwum Zakładowego Fabryki Obra
biarek „Rafamet" w Kuźni Raciborskiej. Nie omieszkała posłużyć się także spi
sanymi życiorysami działaczy i pracowników fabryki, dokumentacją poszczegól
nych działów fabryki zgromadzoną w archiwum zakładowym. Składają się na nią 
różnego rodzaju sprawozdania i oceny dotyczące produkcji, załogi, zagadnień 
technicznych i technologicznych. Wszystko to pozwoliło Autorce napisać mono
grafię-studium o charakterze interdysc}plinarnym, które zainteresuje nie tylko 
historyków gospodarczych, lecz również ekonomistów, tecłmików i socjologów. 
Wstęp formułuje także zastosowane w pracy metody badawcze; m.in. socjologiczną 
metodę obserwacji bezpośredniej. W zakres jej wchodzą: uczestnictwo Autorki 
w naradach produkcyjnych załogi, zebraniach Rady Zakładowej i aktywu technicz
no-ekonomicznego, badania ankietowe, wywiady z długoletnimi działaczami i pra
cownikami. Wspomniana metoda socjologiczna szczególnie wyraziście wystąpiła 
w ostatnim rozdziale poświęconym humanizacji pracy i stosunkom mi-.dzyludzkim 
w opisywanym zakładzie. 

Rozdz. I książki przedstawia początki hutnictwa na ziemi raciborskiej i prze
mysłu metalowego w Kuźni Raciborskiej od połowy XVIII w. do 1945 r. oraz 
prezentuje zagadnienia zatrudnienia i warunki pracy załogi. Nie pominięto tu 
oczywiście omówienia wpływu obydwu wojen światowych na produkcję oraz wa
runki pracy i zatrudnienia w omawianej fabryce. 

Centralny w opracowaniu temat zawarty został w rozdz. II-VI. Z nich rozdz. 
II poświęcony jest odbudowie fabryki po zniszczeniach wojennych, organizacji jej 
zarządu, wzrostowi powierzchni produkcyjnej .w latach 1950-1970, wielkości 
i strukturze produkcji, kontroli technicznej oraz organizacji zbytu. W powojennych 
dziejach „Rafametu" wydzielono 4 okresy: 1. okres odbudowy (1945-1946), a w je
go ramach dwa podokresy (od sierpnia 1945 do maja 1946 i od maja do końca 
1946 r. cezurę stanowiło objęcie patronatu nad zakładem przez fabrykę maszyn 
w Porębie); 2. okres planu trzyletniego (1947-1949); 3. okres planu sześcioletniego 
i pierwsza pięciolatka (1950-1960); 4. okres 1960-1970, charakteryzujący się mo
dernizacją produkcji i intensywnymi metodami gospodarowania. Cenne są w książ
ce tabele ilustrujące produkcję obrabiarek w Polsce w latach 1950-1970 (tab. 2 
na s. 21) oraz w opisywanej fabryce w latach 1947-1970 (tab. 4 na s. 29). Man
kamentem zdecydowanej większości tabel statystycznych omawianego rozdz. II 
jak i w pozostałych jest ograniczenie się do podawania danych dla lat 1965-1970. 

Utrudnia to czytelnikowi śledzenie rozwoju procesów zachodzących w przedsię
biorstwie w całym omawianym okresie. 

Tematem rozdz. III są zagadnienia związane z postępem technicznym: mecha
nizacją i automatyzacją produkcji, nowymi procesami technologicznymi, intensy-· 
fikacją metod i procesów wytwórczych. Zwrócono tu uwagę na racjonalne wyko
rzystanie maszyn i urządzeń, czasu pracy oraz oszcz�dne zużycie materiałów i su-
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rowców, omówiono także prace zakładowego zaplecza naukowo-technicznego, po
dano nadto dane liczbowe ilustrujące wyniki wynalazczości w latach 1964-1970 
oraz efekty ekonomiczne zrealizowanych projektów i wniosków racjonalizator

skich w latach 1966-1970. 
Kolejny rozdz. IV zawiera analizę dotyczącą zagadnień eksportu fabryki obra

biarek. Opracowane w tym rozdziale 12 tabele statystyczne prezentują dane do
tyczące rozmiarów eksportu i kierunków zbytu według podziału na kraje kapitali
styczne i socjalistyczne." Łobos analizuje dane ilustrujące udział Fabryki Obrabia
rek „Ra famet" w Kuźni Raciborskiej w ogólnej produkcji wszystkich zakładów 
obrabiarkowych w Polsce i w ich eksporcie; omawia działalność zakładowego 
Biura Eksportu, nie stroni od ukazania zmian w produkcji i polilyce eksportowej, 
7, zaznaczeniem, iż „Rafamet" ma prawo wyłączności produkcji obrabiarek dla 
kolejnictwa państw RWPG. Zaletą omawianego rozdziału w przeciwieństwie do 
dwu poprzedn"ch jest pełna statystyka ilustrująca wielkość i kierunki zbytu fa
bryki w latach 1950-1970 (tabl. 17 na s. 55 i 21 na s. 57). 

Dwa ostatnie rozdz. (V i VI) dotyczą politycznych, ekonomicznych socjalno-by
towych oraz kulturalnych zagadnień załogi oraz realizacji programu humanizacji 
pracy i socjalistycznego wychowania w fabryce. Rozdz. V ukazuje dynamikę wzro
stu zatrudnienia w latach 1948-1970, strukturę zawodową i poziom wykształcenia 
załogi, przyczyny fluktuacji pracowników. Przedstawiono tu także działalność za
kładowych organizacji społeczno-politycznych i techniczno-ekonomicznych, szkole
nie i dokształcanie zawodowe pracowników, rolę samorządu robotniczego, działal
ność kulturalno-rozrywkową klubu fabrycznego oraz sportowego Klubu „Rafamet", 
bezpieczefo,two i higienę pracy, jej wydajność mierzoną w tys. zł na jednego ro
robotnika (a więc tylko wartościowo). Nie omieszkano ttwzględnić zagadnień zwią
zanych z organizacją wczasów, plac, współzawodnictwa pracy i systemu informa
cji. 

W rozdz. ostatnim (VI) omówiono zagadnienic1 humanizacji pracy oraz kszt�l
t,)\vania się stosunków międzyludzkich na zasadach etyki marksistowskiej. Rozdzi,11 
ten oparty został w znacznej mierze na badaniach :mkietowych przeprowadzonych 
wśród pracowników oraz arkuszach oc:en kierowników przez dyrE>ktorów. Szc1.egó
łową dokumentację, n więc teksty pytań kwestionariuszy i zestawienia odpowiedzi 
na nie, zawierają aneksy I-XI, natomiast wykład Autorki ogranic,.a się do wy
ników badań ankietowych. Autorka krytycznie analizuje informacje i dane uzy
sk�ne zH pomocą wywiadów i ankiet. 

Zamykające książkę Posłowie omawia rozwój fabryki w lahH.:h 1971-1976. 
Szkoda, że okres ten nie został uwzględniony w poszczególnych rozdziałach, tym 
bardziej iż wyraźn-1 cezurę w dziejach opisywanej fabryki stanowi nie rok 1970, 
lecz właśnie 1975, kiedy „Rafamel;" w Kuźni Rnciborskiej został przekształcony 
w Zakład nr 2 zawierciańskiej Fabryki Obrabiarek Cię1kich. 

Na podkreślenie zasługuje dbałość Autorki o prezycjQ slownn i „przystępność" 
języka oraz poprawność terminologii z zakre$U ana!lzy zagadnień technicznych 
i ekonomicznych. Z drobnych potknięć ,vymienić m1leży termin „wysoki piec" 
zamiast wielki piec (s. 16). Walorów popularnej monografii przydają zamieszczon0. 
w ksiąi:ce (mającej format albumu) 34 zdjęcia, co obok samej popularyzacyjnej 
formy narracyjnej jeszcze bardziej przybliża czylelnik0wi fachowe i suche zagad
nienia. 

K�iążka R. L0bos stanowi poważny krok n<1prz6d w badaniach n�d dziejar.1i 
zakładów przemysłowych i dziejami regionalnymi Sląsk..\. 

S'tantslaw Zyga 

10 - Sobótka 2/?1 



342 Recenzje 
---- ------·····----------

W. Os aj d a, DZIAŁALNOSC OSWIATOWO-KULTURALNA POLONII ZA
CHODNIONIEMIECKIEJ PO DRUGIEJ WOJNIE SWIATOWEJ, Warszawa 1979, 
SS. 180. 

Dorob�k w zakresie badań naukowych nad Polonią zachodnioniemiecką pre
zentuje się niezwykle skromnie. Materiały mogące stanowić podstawę badań wciąż 
znajdują się w dużym rozproszeniu zarówno w kraju, jak i w RFN. Spora ich 
część zaginęła bezpowrotnie lub jeszcze znajduje się częściowo u osób prywatnych. 
Stosunkowo mało opracowań przyczynkarskich i wspomnień działaczy polonijnych 
sprawia, iż nasza wiedza o wychodźstwie w lVestfalii, Nadrenii, Hamburgu czy 
Berlinie jest wciąż niepełna i zbyt powierzchowna. Dlatego z dużym zaintereso
waniem bierzemy do ręki książkę, której tytuł zapowiada omówienie działalnofoi 
oświatowo-kulturalnej w okresie dość długim, bo w latach 1945-1977. 

Praca zawiera oprócz wstępu i zakończenia cztery rozdziały. Warto przy tym 
zwrócić uwagę, iż rozdz. I wraz ze wstępem ma 60 stron, stanowiąc rodzaj tła 
historycznego. Pozostałe trzy wraz z zakończeniem liczą 100 stron. Rodzi się więc 
wątpliwość, czy aby nie zostały tu zachwiane pewne proporcje. 

Już we wstępie Osajda potwierdza brak „opracowań dających szczegółowy 
i pełny obraz nie tylko całokształtu problematyki związanej ze szkolnictwem po
lonijnym w Niemczech zachodnich w latach 1945---1977 i działalnością kulturalną'' 
i kreśli dość obszerny rejestr zagadnień, którym ma zamiar poświęcić całą pracę. 
Rozdz. I, zatytułowany „Sytuacja Polonii w Niemczech zachodnich po roku 1945", 
zawiera „krótki rys historyczny procesu emigracji z Polski do Niemiec" (lata 1871-
1945). W podrozdz. drugim Autor przedstawia „Problem repatriacji i obywatelstwa 
polskiego". Wspomina więc o dramatycznej walce Polonii westfalsko-nadreńskiej 
oraz organizacji krajowych o powrót „starej" emigracji zarobkowej do Polski, na 

tereny odzyskane. Mimo usilnych zabiegów Komitetu Polskiego w Berlinie, Pol
skiej Misji Repatriacyjnej, Polskiego Związku Zachodniego oraz czynników rzą
dowych Polski Ludowej nie udało się w pełni zrealizować planów reemigracji. 
Brytyjskie władze okupacyjne pod wpływem czynników zachodnioniemieckich za
jęły nieprzychylne stanowisko wobec problemu reemigracji. Uznając Polonię west

falsko-nadreńską za „Niemców pochodzenia polskiego" zdecydowano, iż westfalscy 
górnicy i hutnicy są niezbędni dla odbudowy zniszczonych Niemiec zachodnich. 
Jedyny wyjątek uczyniono dla tych spośród Polonii, którzy nie byli zatrudnieni 
na istotnych odcinkach pracy". 

Autor pisze, iż „z analizy dokumentów archiwalnych i sprawozdań Minister
stwa Spraw Zagranicznych oraz Związku Polaków w Niemczech i Związku »Zgo
da« wynika, że w okresie od kwietnia do końca lipca 1948 r. przybyło 21 więk
szymi transportami do Szczecina i mniejszymi do innych punktów granicznych 
tylko około 6 tysięcy starej emigracji polskiej". Powyższy akapit zaopatrzył Autor 
jednym przypi�em (,,Słowo Polskie", 28 IX 1948), gdzie są wobec tego chociażby 
przykładowo wymienione dokumenty, które Autor analizował? Warto już teraz 

zwrócić uwagę na fakt, iż operowanie przypisami i próby udokumentowania wielu 
z poruszanych w książce kwestii pozostawiają wiele do życzenia. 

Po omówieniu przyczyn spadku liczby powracających do Polski emigrantów 

Autor omówił sprawę obywatelstwa Polaków pozostających w Niemczech zachod
nich. Podrozdz. trzeci stanowi próbę ukazania procesu „Odbudowy życia społeczno
organizacyjnego Polonii po 1945 roku". 

Znajomość faktów historycznych związanych z powyższym tematem i sprawy 
funkcjonowania Związku Polaków w Niemczech (ZPwN) nie są najmocniejszą 
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stroną Autora. Zresztą źródła, na które się powołuje, nie mogły dawać gwarancji 
rzetelnej oceny faktów. 

Jakkolwiek do dziś nie wszystkie kwestie dotyczące początków powojennej 
działalności polonijnej w Niemczech zachodnich zostały do końca wyjaśnione, nie
mniej niektóre nie budzą już wątpliwości. 

Po wojnie przestał obowiązywać podział ZPwN na pięć dzielnic (z siedzibą 
w Opolu, BerHnie, Bochum, Olsztynie i Złotowie). Na obszarze, który nas obecnie 
interesuje, działał więc przede wszystkim ZPwN z siedzibą w Bochum, obejmu
jący głównie Westfalię i Nadrenię (z czasem współpracowano z organizacjami 
Hamburga, Bremy i Hanoweru), oraz ZPwN w Berlinie (strefa radziecka) 1. Obie 
te organizacje działały niezależnie od siebie. Autor niestety myli niektóre fakty 
(s. 34-35), dokonując mylnych ocen działalności tych organiz.acji. J. Przybylski 
po założeniu „Patronatu Rodła" (który przejściowo miał stanowić naczelną organi
zację Polonii w całych Niemczech) zestal kolejno wybrany 15 XI 1945 r. przewod
niczącym Rady Dzielnicy III z siedzibą w Bochum, a następnie 20 I 1946 r. pierw
szym, powojennym prezesem ZPwN w Bochum i pełnił tę funkcję aż do śmierci, 
tj. do 5 VIII 1949 r. Niezależnie od tego dokonywano oczywiście zabiegów orga
nizacyjnych w Berlinie, gdzie 23 XI 1947 r. prezesem ZPwN został J. Drukarczyk. 
Sugerowanie, że J. Przybylskiego zmienił na stanowisku prezesa J. Drukarczyk, nie 
odpowiada prawdzie. Na s. 35--48 Autor pisze o funkcjonowaniu ZPwN w Berlinie 
powołując się w przyp. 49 na „Biuletyn ZPwN nr 1/1948", ni€ wiemy jednak, 
która z organizacji go wydała. Dane dotyczące stanu liczbowego członków ZPwN, 
które podano w przyp. 52 (15, 25, 35 tysięcy), dotyczą organizacji westfalska-nad
reńskiej, berlińska zaś prawdopodobnie nie przekroczyła 4 tys. 1 

Autor bardzo nieprecyzyjnie pisze o wyodrębnieniu się grupy opowiadającej 
się za więzią z Macierzą, która utworzyła „odrębny ZPwN z prezesem Francisz
keim Koźminskim" (s. 39) 3. Należy podkreślić, że rozłam, o którym pisze Autor,
dotyczy organizacji bochumskiej, a powstanie Związku Polaków „Zgoda" związane 
jest z nazwiskami S. Paszkowiaka (Bochum) i T. Smietany (Hamburg). Po rozła
mie ZPwN w Bochum (1950) dopiero w 1952 r. w Hamburgu powstała „Zgoda" 
przy tamtejszej gromadzie ZPwN z prezesem T. Smietaną. Przyłączenie zaś orga
nizacji bochumskiej z prezesem S. Paszkowiakiem nastąpiło dopiero 1 I 1954 r. 
F. Koźmiński został prezesem „Zgody" dopiero w 1958 r. Następnie Autor prze
chodzi do omówienia działalności ZPwN z prezesem S. Szczepaniakiem, podkreśla
jąc zasługi tej organizacji w walce o odszkodowania i prawa dla mniejszości
polskiej w RFN. Wspomina także o próbach współpracy pomiędzy ZPwN a „Zgo
dą", czyni to jednak dość niedokładnie. Częste powoływanie się na Akta Biblio
teki i Archiwum Polonia Syg. T/1 lub T/2 niczego nie wyjaśnia, nie wiemy bowiem
na jakie konkretnie dokumenty Autor się powołuje.

Mimo uporczywie powtarzanej i w innych publikacjach liczby 10 tys. członków 
„Zgody" należy sprostować, że przynajmniej do czasu, w którym Autor pisał 
swoją książkę, ,,Zgoda" nie przekroczyła 8 tys. Dość nieoczekiwanie Autor wraca 
na s. 44 do okresu międzywojennego i lat II wojny światowej, by następnie 
przystąpić do omówienia działalności młodzieżowej. Pozostawmy fragmentaryczne 

1 W 1945 r. działały przedtem jeszcze Komitet Polski na Westfalię i Nadrenię 
nrn1. Komitet Polski w Berlinie, które miały stanowić zalążek odnowy życia orga
nizacyjnego. 

2 J. M. Kupczak, Zarys dzialainości Zwiqzk1t Poiaków w Niemczech zachod
nich w latach 1945-1949 (Przegląd Zachodni, nr 5/6, 1977, s. 210 i 214). 

• Błąd popełnił wcześniej również F. Miedz iński, 15 iat walki Polonii

w NRF o naprawę krzywd z okresu hitlerowskiego (Problemy Polonii Zagranicz
nej, t. V, s. 102). 
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informacje o ZHP. Nie wiemy jednak, na jakiej podstawie pisze Autor, że 

„w 1948 r. z inicjatywy działaczy młodzieżowych w Westfalii-Nadrenii, Saksonii 

i Turyngii, Berlina i Hamburga powstała kolejna organizacja, a mianowicie Mło
dzież Polska w Niemczech" (s. 45). Owszem, próbowano stworzyć taką organizację 

na wzór ZMP, ale do tego nie doszło. I Zjazd Berliński (w strefie radz.) 5-6 VI 
1949 r. dawał takie nadzieje, ale kolejny zjazd, zapowiedziany na 8-9 XII 1949 r., 

nie doszedł do skutku. Owocem I Zjazdu było wybranie 25-osobowej Rady Mło

dzieży Polskiej w Niemczech oraz 5-osobowego prezydium. W Berlinie działało 
Biuro Młodzieży Polskiej przy tamtejszym ZPwN. Nie wdając się w szczegóły 

należy stwierdzić, iż była to najpoważniejsza próba uporządkowania spraw mło

dzieżowych�-
Podrozdz. czwarty porusza sprawy „Struktuz:y społecznej i rozmieszczenia 

Polonii w RFN", piąty zaś „Zarys polityki rządu RFN wobec polskiej mniejszości 
narodowej". Z konieczności dotyka się tu niektórych spraw z okresu międzywo

jennego. I rozdz. kończy się optymistycznym stwierdzeniem, że po latach prześia

dowań i dyskryminacji Polonii od czasu objęcia urzędu kanclerskiego przez 

W. Brandta obsez:wujemy przejav.-y odprężenia między Polską a RFN, co ma

kcrzystny wpły\v na sytuację Polonii zachodnioniemieckiej.

Rozdz. II „Organizacja szkolnictwa polskiego po kapitulacji Niemiec" dotyczy 
tylko szkolnictwa tzw. ,,nowej" emigracji okresu wojny. Entuzjazm, z jakim przy

stąpiono do organizowania szkolnictwa polskiego, sprawił, że mimo braku kadry, 
książek i innych pomocy naukowych liczba punktów nauczania i różnego typu 

szkół, w tym także średnich, rosła bardzo szybko. Powstanie Centrali Szkolnictwa 
Polskiego w Niemczech na czele z drem T. Pasierbińskim umocniło i uporządko

wało całą działalność oświatową. Pomoc różnych organizacji polskich w zachodnich 

strefach Niemiec, a także władz krajowych sprawiły, iż lala 1945-1943 były naj
lepszymi dl.i tej działalności. 

Rozdz. II zawiera trzy podrozdziały: ,,Powstanie i rozwój oświaty polskiej 
w latach HJ45-1948'", ,,Administracja szkolna i jej zadania i struktura organiza

cyjna" oraz „Stan szkolnictwa w trzech zachodnich strefach okupacyjnych". '.Vy
daje się, iż mimo wszystko prace "\V. Kowalczyka (które Autor cytuje), byłeg.) 
współorganizatora tegoż szkolnictwa, a także przez krótki o:,:·es kierownika Cen
trali Szkolnictwa Polskiego, stanowią nadal podstawowe źródło naszej wied;·.y 

o szkolnictwie polskim w Niemczech zachodnich w iatnch 1945-1948. Szeregu da
nych Autor nie poparł żadnym przypisem lub czyni to bardzo niedokładnie. Np.

,,Polak w Niemczech", nr jubileuszowy, R. 50 z 1972 r., jest podawany w przy

pisach na stronach 99, 101, 110 i 115 za każdym razem inaczej. Warto podkreślić

brak w tym rozdziale choćby krótkiej wzmianki o szkolnictwie „starej" emigracji

głównie w Westfalii i Nadrenii. Organizowane przez ZPwN w Bochum osiągnęło
ono w latach 1945-1950 największy swój rozwój.

Rozdz. III poświęcono „Szkolnictwu polonijnemu \V latach 1949-1977" 
z uwzględnieniem działalności oświatowo-szkoleniowej Polskich Oddziałów Wart0w
niczych przy Armii Amerykai1skiej i Zjednoczenia Pnlsl<ich Uchodźców - orga

nizacji „nowej" emigracji. Ponadto łącznie przedstawiono „Szkolnictwo Związku 
Polaków w Niemczech i Związku Polaków »Zgoda«", co bynajmniej nie ułatwia 

jasnego widzenia problemów szkolnych każdej z tych organizacji. Niewątpliwie 

zaletą tej części rozważań jest ukazanie olbrzymich wysiłków S. Szczepaniaka na 

forum międzynaz:odowym i w RFN na rzecz uzyskania od władz zachodnioniemiec

kich godziwych warunków do kontynuowania nauki szkoln�j przez polskie dziec:. 

� J. M. Kupcza k, Działalność polonijnych kół m1aci:ie:to,q,ch w w�stf�lii 
i Nadrenii po II wojnie światou:ej (SDbótka, 19,8, nr 3) 
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Dalej Autor pisze o „Sprawie gimnazjum polskiego na łamach prasy federalnej", 
cytując zaledwie dwa numery „Rheinischer Merkur" z maja 1968 i czerwca 1969 r. 

,,Szkolnictwo parafialne" w czwartym podrozdziale zostało zaledwie zamarkowane 5•
Rozdz. IV to „Ogólna charakterystyka pozaszkolnych form działalności kultu

ralno-oświatowej". Autor skupił głównie uwagę na działalności „starej" emigracji 
w Westfalii i Nadrenii poczynając od końca XIX w. Działalność chóralna stanowi 
tu podstawowe ogniwo ruchu artystycznego. Niestety, znajomość tych spraw przez 
Autora jest bardzo powierzchowna, a niektóre ustalenia wręcz błędne. Niezrozu
miałe jest, dlaczego na s. 140 pisze, że „od 1950 roku opiekę nad ruchem arty
stycznym przejęły centralne organizacje polonijne w RFN, a przede wszystkim 
Związek Polaków w Niemczech, Związek »Zgoda« oraz Zjednoczenie Polskich 
Uchodźców (ZPU)". Od kogo miały one przejąć tę opiekę? Przecież chóry od po
czątku działały w ramach ZPwN. Pisząc o ZPU Autor miał zapewne na myśli 
tylko zespół pieśni i tańca „Orzeł Biały" z Hildesheim. 

Po 1950 r., gdy doszło do rozbicia ZPwN na dwie organizacje, obie posługi
wały się tą samą nazwą. Do organizacji „prokrajowej" przeszła większość chórów. 
Tu działał R. Kaczmarek i tzw. komisja śpiewacza. Działalność koncertowa pod 
hasłem „Tobie Ojczyzno śpiewamy" z okazji święta Odrodzenia i innych uroczy
stości byhi wyłącznie zasługą tej organizacji. Chór „Fiołek" z Recklinghausen był 
i jest nndal w „Zgodzie". Nie można więc pisać, że „do planów pracy kulturalnej 
ZPwN i »Zgody« wprowadzono na stałe organizowanie koncertów i akademii z oka
zji święta Odrodzenia i innych ważnych uroczystości państwowych i kościelnych" 
(s. 141-142). Błędne jest także twierdzenie: ,,Drugie z ugrupowań polonijnych 
»Zgoda« zaczęło rozwijać amatorski ruch artystyczny właściwie dopiero od
1952 r., tj. od utworzenia wspomnianej już komisji śpiewaczej" (s. 142), a przecież
na s. 140 sam Autor pisał, że w 1950 r. przy ZPwN utworzono tę komisję (do
kładnie 30 IV 1950). To przecież jest ta sama komisja śpiewacza. Należy żałować,
że Autor nie przejrzał roczników „Głosu Polskiego", tygodnika „Zgody", który
wychodzi nieprzerwanie od 15 I 1951 r. do dnia dzisiejszego. Wykorzystanie za
ledwie kilku oojedynczych egzemplarzy tej gazety w całej pracy nie ułatwiło by
najmniej analizy działalności „Zgody".

Podrozdz. drugi: ,,Prasa i książki polskie" kończy ostatni rozdział. Autor za
czyna od analizy czytelnictwa w okresie międzywojennym, w latach 1945-1949 
obserwujemy wręcz fenomen wydawniczy środowisk polskich i powszechny pęd 
do wydawania słowa drukowanego (wydawano ok. 150 tytułów czasopism). W dzia
le poświęconym okresowi 1950-1977 pisze na s. 154, że „Głos Polski" jest „wy
dawany od 1950 r.", a przecież na s. 43 słusznie pisał Autor, że od 1951 r. Dalej 

omawia „Echo Polskie" pisząc, że „przeznaczone było w zasadzie dla nowej emi
gracji''. Nie wiemy, na jakiej podstawie Autor wydaje takie sądy i charaktery
styki poszczególnych gazet, przypisy bowiem są tu bardzo skromne. Szkoda, że 
nic nie napisano Q „Polaku w Niemczech", miesięczniku, a potem roczniku ZPwN 
sięgającym tradycjami okresu międzywojennego. 

Warto wspomnieć, iż praca została wzbogacona tabelami, aneksami, a także 
mapkami rozmieszczenia szkolnictwa (w 1948 r.) oraz dziewięcioma zdjęciami. 

Wydaje się, że omawiana książka zarówno ze względu na pionierski charakter 
badań, jak i walory poznawcze jest lekturą interesującą i zasługuje na uwagę. 

Janusz M. Kupczak 

6 Niedawno ukazała się książka ks. A. N a d  o I n e g o, Op·ieka duszpasterska nad 
dziećmi i mlodzieią po!skq na terenie Niemiec zachodnich w tatach 1945-1965, 
Lublin 1980. 
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„HISTORICKA GEOGRAFIJ!:", nr 18. Sbornik pfispevkó k dejinam feudalni 
drzby predhusitskych Cech, Praha 1979, ss. 454 + 35 map. 

Książka jest poświęcona problemowi własności feudalnej w okresie przedhu
syckich Czech. Obok jednak przewodniego tematu jest tu również wiele interesu
jących wiadvmości z zakresu kolonizacji, osadnictwa, handlu itp., stanowiących 
ważne tło dla uplastycznienia feudalnych przeobrażeń majątkowych. Lepszemu zro
zumieniu tych skomplikowanych problemów pomagają też liczne opracowania kar
tograficzne. 

W artykule wstępnym Z. Bohać pisze o mechanizmach kształtowania się wiel
kiej własności świeckiej i duchownej. Powstawała ona przeważnie na drodze nadań 
i kupna. Dość znaczna liczba zachowanych źródeł pisanych z XII w. pozwala, zda
niem Autora, dobrze określić i zlokalizować stan wielkiej własności kościelnej. 
Następne dwie rozprawy są przykładami powstania dóbr świeckich. J. Urban oma
wia dzieje majątku rodu Lichtenberk, który rozwinął się m. in. dzięki kopalniom 
srebra. W 1260 r. centrum tych olbrzymich włości był Nemecky Brod. I. Rakova 
zajęła się natomiast przedstawieniem rozmiarów włości panów Wartenberk, nale
żących do najpotężniejszych możnowładców północnych Czech. Dobra ich rozpadły 
się około 1400 r. na skutek podziałów rodzinnych. Ciekawa wydaje się być praca 
Z. Hojdy i J. Peśka oparta na ąnalizie rejestrów podatkowych okolicy Pilzna
z 1379 r. Punktem wyjścia oceny stosunków własnościowych jest rozbicie feudalne
tego regionu. Autorzy zarysowali przeciwieństwa ekonomiczne dzielące szlachtę
i duchowieństwo.

Kolejna grupa artykułów dotyczy rozwoju własności duchownej. Z. Bohać 
pisze o największym feudąle p,zedhusyckich Czech - arcybiskupstwie praskim. 
\Vzrostowi dóhr ,u<'ylii�kup�twa praskiec,, sprzyja!:, w zno1cznym stopniu działal
ność kolonizacyjna. Najbardziej jednak typowymi przykładami rozwoju własności 
duchownej były m,ijątki klasztorne, zwłc1szcza benedyktynów i cystersów. Proble
mami tymi zajmują się w swoich pracach E. Kubu, J. Cechura i K. Charvatowa. 

Tak jak prawie w każdym tomie „Historickiej geografii" również w tym znaj
dują się rozprawy o sieci drożnej wczesnośredniowiecznych Czech. Znany specja
lista z tego zakresu 1. Vavra przedstawia swoje koncepcje przebiegu ważnego szla
ku handlowego z Pragi przez Most do Niemiec. Artykuł pióra J. Jihlavca dorzuca 
zaś garść dodatkowych informacji o omawianej już kilkakrotnie „drodze żytaw
skiej", łączącej Czechy z Łużycami. Na koniec wreszcie w dziale recenzji warto 
zwrócić uwagę na krótkie omówienia dwóch polskich książek: Badania z dziejów 

osadnictwa i toponimii pod red. J. Janczaka i T. Ładogórskiego oraz T. Gwardaka 
Poiskie piśmiennictwo kartograficzne (1659-1939). 

Janusz Kościk 

JEŃCY WOJENNI W NIEWOLI WEHRMACHTU (Łambinowicki Rocznik Mu
zealny, t. II, Łambinowice 1978, druk 1979). 

Po czteroletniej przerwie ukazała się drukiem tom II „Łambinowickiego Roczni
ka Muzeainego". Podobnie jak \V t. I publikacje zostały uszeregowane według dzia
łów: Artykuły, Materiały, Sprawozdania. 

Dział Artykuły otwiera praca S. Popiołka Znaczenie dokumentacji w pracy 

naukowej i wystawienniczej, dotycząca roli dokumentacji archiwalnej w działal
ności muzeów martyrologii (Majdanek, Oświęcim, Sztutowo, Łambinowice). L. Ury
ga, który w t. I „Rocznika" pisał o zabudowie Stalagu VIII F Lamsdorf, w pracy 
Stalag VIII B (Lamsdorf). Zabudowa i zakwaterowanie jeńców w obozie przed-
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stawia wyniki żmudnych badań terenowych, mających na celu identyfikację ruin 
i innych śladów po obiektach obozowych. Kolejną pozycją jest artykuł S. Senfta 
Jeńcy poiscy w Stalagu II D Stargard (1939-1940). F. Piper w artykule Oddział
roboczy brytyjskich jeńców wojennych w Trzebini 1943-1944 omawia szczegóło
wo dzieje jednego z komand Stalagu VIII B Lamsdorf, następnie Stalagu VIII D

Teschen. 
Zawartość działu Materiały jest różnorodna. Znajdują się w nim „Fragmenty 

notatek prowadzonych w Stalagu VIII B [raczej 344] Lamsdorf w okresie od 29 X 

1944 do 20 I 1945 r. przez powstańca warszawskiego, Alojzego Plucińskiego. Kon
tynuacją ogłoszonej w t. I bibliografii „jenieckiej" jest publikacja L. Urygi Jeńcy 
wojenni w obozach Wehrmachtu w czasie II wojny światowej. Materiały biblio
graficzne za lata 1969-1970. Ostatnie Materiały to S. Borzemskiej Najctekawsze
nabytki Muzeum Martyrologii i Walki Jeńców Wojennych w Łambinowicach z lat
1972-1976 oraz opracowane przez S. Senfta Materiały statystyczne zawierające 
dane o stanie iiczebnym jeńców w obozach w byłym I [i II] Okręgu Wojskowym 
Wehrmachtu wg raportów OKW dla organizacji Międzynarodowego CzerwoneClO 
Krzyża (luty 1941-styczeń 1945). 

Sprawozdania dotyczą tym razem działalności dokumentacyjnej Muzeum w Łam
binowicach w pierwszym 10-leciu istnienia instytucji (A. Bojarska), prac oświa
towo-wystawienniczych w latach 1973-1976 (S. Borzemska, R. Bednorz), sesji nau
kowej „W 25 rocznicę Procesu Norymberskiego", zorganizowanej w 1971 r. przy 
współudziale Muzeum w Łambinowkach (R. Bednorz), i konferencji odbytej w tym
że muzeum z przedstawicielami środowisk jenieckich w 1971 r. {R. Bednorz). 

Krzysztof Pawlik 

J. Pasła wsk a, M. Wołyński, W. S zila g yi, INFORMACJA O ZASO
BACH ARCHIWALNYCH DOTYCZĄCYCH WĘGLA BRUNATNEGO NA TERENIE 
WYBRANYCH OBSZARÓW POLSKI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ (DO ROKU 
1945), Wrocław 1980, ss. 26.

Ninie'jszą publikację należy trnktować jako wkład pracowników WAP we Wro
cławiu w dzieło wykorzystania zasobów archiwalnych na potrzeby gospodarki na
rodowej. Omawiana praca stanowi owoc działalności naukowej archiwistów, pro
wadzonej na wielu płaszczyznach i w różnej formie 1. Poświęcona została tema
tyce górnictwa węgla brunatnego, zagadnieniu, które od dłuższego czasu stanowi 
przedmiot szczególnego zainteresowania pracowników tutejszego WAP 2, ale nie tyl
ko. Godzi się wspomnieć o angażowaniu się archiwistów również w problematykę 
zagospodarowania i regulacji Odry 3, w badania regionalne na Dolnym Sląsku ,, 
a także w rozwiązywanie bieżących problemów gospodarczych s. 

1 J. Pa bi s z, Działalność archiwów państwowych na Dolnym Slqsku i ich 
funk�ja regionalna (Informacja o zasobie Archiwum Państwowego w Legnicy, 
Legmca 1979, s. 9-30).

2 Por. omówienie konferencji naukowej przez S. Żygę pt. Górnictwo energe
tyczne, kruszcowe i skalne na Dolnym Sląsku. - wczoraj i dziś (Sobótka, XXXIII, 
1978, nr. 3, s. 472-474) oraz publikacje: Górnictwo energetyczne, kruszcowe i skalne 
na Dolnym Sląsku - wczoraj i dziś, Wrocław 1977; J. Domański, J. Pa bis z, 
Wybrane problemy geologiczno-górnicze w archiwach dolnośląskich (Archeion, 
t. 69, 1979, s. 217-223). 

1 A. Huczek, Konferencja poświęcona wybranym zaaadnieniom Odry {Sobót
ka, XXXII, 1977, nr. 4, s. 557-558).

� Por. przyp. 1. 
5 Archiwa w służbie gospodarki narodowej. II Krajowa konferencja vracow-
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Na część zasadniczą pracy składają się: rejestr map przejętych po byłym 
niemieckim Wyższym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu (Oberbergamt zu Bre
slau) oraz akta w ilości 35 jednostek archiwalnych. W zespole tym znalazły się 
plany powierzchniowe terenów będących przedmiotem starań zrzeszeń górniczych, 
plany pól górniczych, plany powierzchniowe i przekroje kopalń leżących na obsza
rze dzisiejszego województwa zielonogórskiego i obecnego Zagłębia Turoszowskiego. 
Szczególnie cenne, z historycznego punktu widzenia, są mapy rękopiśmienne, po
chodzące z połowy XIX w., głównie z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 

Praca składa się z dwóch podstawowych części, ze skorowidza nazw miejsco

wości oraz z wykazu map, a także ze wstępu informacji dotyczącej pruskich jed
nostek miar i z bibliografii. Część wstępna dotyczy podstawy iródłowej infor
macji i zasad opracowania (nazwa mapy, skala, rok opracowania lub wykonania, 
sygnatura archiwalna}. 

W publikacji pomieszczono wykaz 120 informacji o mapach, które uszerego
wano według sygnatur archiwalnych. Szybkie dotarcie do interesującej mapy uła
twia zamieszczony zaraz za wstępem alfabetyczny skorowidz nazw miejscowości. 

Niniejsza praca jest ceną pomocą przede wszystkim dla geologów i górników, 
a także dla historyków zajmujących się dziejami górnictwa oraz dla niemałej na 
Dolnym Śląsku grupy badaczy historii regionalnej. 

Na zakończenie jedna uwaga: wydaje się, że tego rodzaju prace należałoby wy
dawać, jeżeli to tylko możliwe, staranniej, na lepszym papierze, w ciekawszej 

szacie graficznej. 

Krzysztof Grygajtis 

ników naukowo�badawc;;;ych archiwów par'i�twowych,, Katowice 11 IV 1978, pod 
red. T. Walichnowskiego, Wcirszawa 1979; T. W a 1 ich n ow s ki, Zadania VIII

Zjazdu PZPR w praktyce archiwów państtvowych, Warszawa 1980.




