
R E C E N z J E 

E. Dl u g a j  c z y  k, GÓRNY ŚLĄSK PO POWSTANIACH I PLEBISCYCIE, Kato
wice 1977, ss. 193.

Schyłek 1921 r. i pierwsze mJesiące roku następnego zwykło się nazywać 
w historii Górnego śląska okresem „przejściowym" lub „popowstaniowym". Są to 
określenia umowne, orientacyjne, mniej lub bardziej adekwatne do sytuacji i przez 
to dyskusyjne. 

Analiza zjawisk historycznych przebiegających na styku dwóch okresów na
leży do przedsięwzięć niełatwych, głównie z pr,zyczyn natury metodologicznej. 
Wymaga ona zresztą gruntownej znajomości zagadnień politycznych, narodowoś
ciowych, społecznych i gospodarczych, które dopiero traktowane ł_ącznie, mogą 
stanowić podstawę do wyprowadzania trafnych, uogólniających wniosków. ,Dotyczy 
to m. in. właśnie okresu „popowstaniowego" czy - jak kto. woli - ,,przejścio
wego" na Górnym Śląsku, cha:rakteryzującego się zmiennością i wzmożoną często
tliwością wydarzeń o znaczeniu nie tylko ,regionalnym oraz grą s-ił politycznych 
o nader zróżnicowanej funkcji. Inne podejście do wspomnianego tematu grozi
powierzĆhownością, banalnością lub niedostatecznym uzasadnien:iem formułowa
nych sądów. Z tym większą uwagą należy przyjąć książkę Edwarda Długajczyka,
będącą' w myśl jej tytułu próbą_ wypełnienia dotkliwej luki w dziejach śląska.

Praca posiada charakter monografii, a przyjęty przez Autora tok postępowania 

badawczego sugeruje wszechstronne ujęcie tematu. Długajczyk jest wierny chrono
logii wydarzeń. Może aż nadto, gdyż świadomie zrywając z układem pro_plemo
wym (nie wiadomo, czy słusznie), musiał siłą rzeczy zgubić niektóre wątki przy
czynowe analizowanych zagadnień. Już na początku Autor ma nie lada kłopot 
z określeniem cezury czasowej. We wstępie oświadcza, że interesują go wypadki, 
„które rozegrały się po głosowaniu plebiscytowym, ściślej mówiąc, po ostatnim 
polskim powstaniu" (s. 11). Swoje ro-zważania rozpoczyna właściwie od momentu 
wybuchu III powstania śląskiego, któremu notabene przeznacza pierwszy rozdział. 

Zamiar Autora sprowadzał się w tym wypadku do określenia politycznych 
i wojskowych aspektów likwidacji III powstania. W gruncie rzeczy powstał nie
potrzebny o,pis niektórych zagadnień związanych z ruchem zbrojnym i jego . poli
tyczną nadbudową. Jednocześnie zaś koncentrując swoją uwagę na wysiłkach 
dyplomatycznych zmierzających do wprowadzenia linii demarkacyjnej, demobil,iza
cji oddziałów wojskowych i instytucji cywilnych oraz wzmiankując o kryzysie 
panującym w obozie polskim, Długajczyk pominął kilka ważnych kwestii niezbęd
nrch do właściwej oceny problemu. Wydaje się, że wykład zyskałby na wartości, 
gdyby dokonano w .  nim charakterystyki sił politycznych w końcowym okres-ie III 
powstania, wskazując jednocześnie kierunki ich dalszej ewolucji pod kątem prze-
111artościowań w sferze ideologicznej, zasad funkcjonowania administracji powstań
czej, naturalnie z uwypukleniem tych elementów, kt6re znalazły później zastoso
wanie w województwie śląskim. W ten sposób można byłoby precyzyjniej odtwo
rzyć swoistą ciągłość ideologiczno-politycz�ą obozu narodowego, a jest to problem 
o istotnym znaczeniu.
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Wysunąć można tezę, że oś wydarzeń na Górnym śląsku w okresie „popowsta
niowym" wyznaczała w dalszym ciągu walka o władzę państwową między dwiema 
zainteresowanymi stronami. W tym sensie stanowiła ona naturalne przedłużenie 
ruchów politycznych, rozpoczętych jeszcze w listopadzie 1918 r. Trzecie powstanie 
nie rozstrzygnęło przecież przynależności państwowej Górnego Śląska. Na pewno 
zmobilizowało rządy mocarstw do bardziej zdecydowanych posunięć, ale trzeba 
otwarcie powiedzieć, że podnoszony często w historiografii problem wpływu nr·

powstania na decyzję w sprawie podziału regionu jest raczej dyskusyjny. Pro.ces 
podziału był nie tylko swoistym demontażem przeszłości, lecz, co ważniejsze, za
przeczeniem najżywotniejszych celów walki narodowowyzwoleńczej miejscowej 
ludności polskiej. 

Powyższe uy.,agi wynikają z indywidualnego spojrzenia i nie podważają nie
wątpliwych merytorycznych walorów proponowanego przez Długajczyka rozdziału. 
Wzbogacono w nim bowiem wachlarz argumentów charakteryzujących stosunek 
rządu polskiego do III powstania, przybliżono czytelnikowi treść negocjacji władz 
powstańczych z przedstawicielami Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebis
cytowej, wreszcie ukazano techniczną stronę likwidacji iruchu zbrojnego. 

Niemniej jednak niektóre z wypowiedzianych przez Autora sądów mogą 
wzbudzać kontrowersje. Przykładem może był choćby stwierdzenif, jakoby „kie
rownictwo wojskowe" zwlekało „z rzuceniem hasła do wystąpienia" {s. 13). Po 
plebiscycie głównym celem działania Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego 
śląska były prz.ecież przygotowania do zbrojnego powstania. Przywódcy tej orga
nizacji czynili wszystko, aby jak najszybciej urzeczywistnić moment wybuc-hu. 
Natomiast prawdą jest, że napotykali opór ze strony czynników politycznych. 

Inaczej niż Autor można ocenić dysonanse polityczne panujące w kierownictwie 
III powstania. Największą wątpliwość budzi przedstawienie ich genezy, którą 
Długajczyk sprowadził do konfliktów personalnych, dodając,' że „zdarzały się rów
nież poważne zadrażnienia o podłożu ideologicznym" (s. 18). Zdaniem Autora 
pojawiły się one wskutek działalności na Górnym Śląsku wysłanników rządu 
polskiego, którzy nie tylko „traktowali swój pobyt . . . jako pewnego rodzaju po
słannictwo", lecz „swoim postępowaniem wykraczali poza ramy zleconych im 
zadań". Czytelnik odnosi wrażenie, że chodzi tu o zwolenników J. Piłsudskiego, 
których „raził konserwatyzm miejscowej elity chadecko-endeckiej" (s. 19). 

Zagadnienie walki „piłsudczyzny" z górnośląską endecją nie zdobyło należnego 
miejsca w historiografii. Stąd łatwo można ulec naciskowi schematu i dopuścić się 
znacznych upr9szczeń. Choć wąskie ramy recenzji nie pozwalają nawet na skró
towe p�zedstawienie sprawy, warto p�zynajmniej dla orientacj-i podnieść kilka 
jej wątków. 

Po pierwsze - napływ „piłsudczyzny" na Górny Śląsk był tylko po części 
procesem sterowanym; dokonywał się raczej samoczynnie i spontanicznie. Postę
pował wraz z ideologiczno-polityczną integracją regionu z państwem polskim. 
Początków owego procesu należy się doszukiwać już w latach 1918-1919, a nie 
w okresie „popowstaniowym". Po drugie - najbardziej chłonny w sensie recepcji 
ideologii „piłsudczykowskiej" okazał się element peowiacki. Po trzecie - już 
w okresie poprzedzającym wybuch III powstania ukształtowała się na Górnym 
Śląsku miejscowa elita przywódcza o dużych ambicjach politycznych, przeciwna 
ugrupowaniom chadecko-endeckim. W trakcie walk powstańczych zyskała ona na 
znaczeniu, stanowiąc przeciwwagę dla W. Korfantego i jego współpracowników. 
Drastyczn:imi tego dowodem był bunt Grupy Wschodniej. 

Zastosowany przez Długajczyka podział na kierownictwo cywilne i wojskowe 
III powstania nie odpowiada różnicy stanowisk politycznych, widocznej wśród 
grupy przywódczej. W otoczeniu w. Korfantego znajdowało się wielu wyznawców 
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ideologii I Brygady,· podobnie jak w obozie „wojskowym" było niemało endeków. 
Naczelny dowódca odaziałów powstańczych ppłk M. Mielżyński bliższy był kie
runkowi narodowodemokratycznemu, niż linii politycznej lansowanej przez „ośro
dek bielszowicki". W tym kontekście nieco, in.aczej rysuje się decyzja odwołania 
Mielżyńskiego z funkcji głównodowodzącego. W każdym bądź !razie nie była ona 
spowodowana - jak to widzi Długajczyk - wyłącznie niepowodzeniami militar
nymi. 

Nie ma wyraźnych podstaw, by twierdzić, że wśród „wielu przyczyn, które 
nietorzystnie wpłynęły na losy powstania, należy wymienić niezgodę panującą 
między kierownictwem cywilnym a wojskowym" (s. 18). Wbrew przysłowiu, owa 
„niezgoda" okazała się w gruncie rzeczy czynnikiem budującym, dynamizując 
gór.nośląski ruch narodowowyzwoleńczy. Wszakże ów konflikt zrodził się na tle 
określenia politycznych celów walki, wyboru metod i śrndków działania. Stroną 
inspirującą była - najogólniej mówJąc - grupa przywódców peowiackich, której 
zdecydowane stanowisko przyczyniło się do przekreślenia wygodnej m.in. dla 
rządu polskiego koncepcji, zmierzającej do uczynienia z ruchu krótkotrwałej de
monstracji zbrojnej. Przestrzegając przed zbytn:im uproszczeniem pojęć „separa
tyzm" i „dzielnicowość", Autor nie jest do końca konsekwentny. Sugeruje, że owe 
pojęcia nie były obce Korfantemu, który chcąc zrzucić „odpowiedzialność za nie
powodzenie powstania na rząd polski" (s. 20) skłaniał się ku koncepcji niezależ
ności Górnego śląska. Pomijając fakt, że pogląd ten został oparty na źródle 
o wątpliwej wartości, cała_ sprawa wymaga szerszego komentarza. Autor prze
sadnie twierdzi, jakoby tworzony przez W. Korfantego przy Naczelnej Władzy De
paFtament Spraw Wojskowych „stał się celem napaści czynników wojskowych,
które widziały w nim groźnego konkuirenta i ucieleśnienie partykularnych poczy
nań Naczelnej Władzy" (s. 20). Powołany 23 V 1921 :r. nigdy nie wykazał pełnych
zdolności oxganizacyjnych. Była to instytucja mało operatywna. Działalność. swoją
rozpoczęła dopiern w czerwcu, gdy powstanie miało się już ku końcowi. Utwo
rzenie Departamentu nie podważyło znaczenia NKWP 1•

Z pewną dozą ostrożności trzeba potraktować informację o wykonaniu kary 
śmierci na dwóch powstańcach, skazanych wyrokiem sądu polowego za działalność 
rewolucyjną (s. 21). Cała sprawa wydaje się niejasna. Powstańcze sądy polowe 
znajdowały się pod ścisłą kontrolą NKWP, a przede wszystkim W. Korfantego. 
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem wyroki ka!ry śmierci wymagały, za
twierdzenia ze strony dyktatora powstania. Jemu ponadto przysługiwało prawo 
abrogacji wyroku. W świetle dotychczasowych badań naukowych Korfanty tylko 
w jednym przypadku nie. skorzystał z posiadanych uprawnień. Dotyczyło to jed
nak zupełnie innego incydentu. Jeśli zawierzyć wykorzystanemu przez Autora 
źródłu, to zawarte w nim fakty irzucają istotny cień na działalność powstańczych 
organów wymiaru sprawiedliwości. 

W celu zobrazowania konfliktów panujących w łonie kierownictwa III po
wstania posłużył się Długajczyk drobnym epizodem „o formowaniu przez por. 
Stpiczyńskiego całkiem niezależnego oddziału bojowego" (s. 20). w. Stpiczyń'ski 
rzeczywiście nosił się z zamiarem stworzenia oddziału, którego stan liczebny miał 
wynosić ok. 4000 żołnierzy. Wszystko to jednak pozostawało w sferze projektów. 
Akcja obliczona była na obironę ludności polskiej ,v momencie likwidacji po
wstania. Z podobnymi propozycjami występowali wówczas rą in. M. Grażyński, 
W. Przedpełski i inni. Dyktowała je potrzeba chwili, a nie chęć torpedowania
linii politycznej Naczelnej Władzy.

1 Pismo Komitetu Wykonawczego do NKWP z 6 VI 1921, CAW, t. 130/1/184; 
,,Gazeta Ludowa" z 8 VI 1921. 
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Równie dyskusyjne wydaje się stwierdzenie Autora dotyczące f,inansowego 
zabezpieczenia likwidacji III powstania (s. 26-27). Ogólna konkluzja· sprowadza się 
do tego, że rząd polski nie zapewnił należytych funduszy, co w konsekwencji wy
wołało odruchy niezadowolenia wś·ród powstańców. Długajczyk stwierdza: ,,Wy
znaczone przez rząd kwoty nadchodziły nieregularnie i w ilościach nie pokrywa
jących potrzeb" (s. 26). Sprawa nie przedstawiała się jednak aż tak źle. W pierw
szej dekadzie lip �a zgłoszone zapotrzebowanie pieniężne wynosiło 19 790 838 marek 
niemieckich. Był.i to kwota stosunkowo niewielka. Została zrealizowana p.-:ez 
Ministerstwo Skm:bu w ciągu kilkunastu dni. Należy nadmienić, źe od maja do 
września Ministerstwo Aprowizacji wyasygnowało na Górny Śląsk 93 500 tys. 
marek niemieckich oraz 100 mln marek polskich 2• Sumy te nie wymagają komen
tarza. Równocześnie istniejące komplikacje w znacznym stopniu wynikały z ogól
nego chaosu organizacyjnego, jaki towarzyszył likwidacji powstania. 

Na marginesie warrto zauważyć,- że Autor nie przywiązuje większej wagi do 
stanowisk i stopni wojskowych, nie mówiąc już o imionach przywódców powstań
czych. Można się zgodzić, że w wielu wypadkach jest to niewykonalne. Ale jeśli 
już pisze np. o działalności mjr. Abrahama, to mógł przecież określić jego imię, 
by ułatwić tym samym czytelnikowi skojarzenie osoby z późniejszym generałem 
Wojska Polskiego Romanem Abrahamem. Zdarzają się też oczywiste błędy. Otóż 
szef sztabu NKWP mjr Rostworowski miał na imię Stanisław, a nie Tadeusz 
(s. 21). 

W tej części pracy znalazło się jeszcze kilka spornych kwestii o niezbyt prze
konywającej argumentacji. Niektóre zostały wyrażone w formie wątpliwych aksjo
matów, jak np. przedstawiona przez Autora (s. 33) pełna suwerenność Naczelnej 
Władzy (sic). 

Znacznie korzystniej przedstawiają się następne rozdziały książki. Autor prze

śledził w nich początkowy etap wrastania części Górnego Śląska w organizm pań
stwowy II Rzeczypospolitej. WJele uwagi poświęcił również problematyce górno
śląskiej na axenie międzynarodowej. Ponieważ na ten temat pisało już wielu, stąd 
większą wartość posiadają rozważania dotyczące zagadnień wewnątrzregionalnych. 

Długajczyk słusznie wyszedł od prezentacji stanu gospodarki Górnego Śląska 
w 1921 r. Należy żałować, że zupełnJe pominął politykę władz powstańczych, pro
wadzoną w celu osłabienia panującego kryzysu. Byłoby to spore osiągnięcie ba
dawcze. Zastosowana formuła tytułu pracy nie usprawiedliwia przejścia obok 
tych kwestii obojętnie. Wiemy przecież, że utworzona w lipcu 1921 r. Naczelna 
Rada Ludowa przejęła od Naczelnej Władzy prawie cały apaq1t administracyjny 
wraz ze znacznym bagażem nie załatwionych spraw natury gospodarrczej. W tym 
rozumieniu NRL uchodziła za kontynuatorkę swej poprzedniczki. 

Przechodząc z kolei do ukazania trendów rozwojowych obozu narodowego, 
Autor umiejętnie nakreślił główne siły polityczne charakteryzujące ów obóz, 
a mianowicie Związek Byłych Powstańców ZBP oraz Naczelną Radę Ludową. Ta 
ostatnia organizacja z pewnością uchodziła za jeden z fenomenów polskiego życia 
politycznego w okresie „popowstaniowym". Reprezentowany przez nią model wła
dzy można uważać za swego rodzaju przykład górnośląskiej drogi zjednoczenia 
narodowego. Genezę NRL Pługajczyk wyprowadza z okresu III powstania śląs
kiego, wykazując jej podobieństwo z ówczesnym systemem zarządzania. Nie wy-· 
kluczając owego poglądu, warto pójść dalej, dopatrując się w NRL swoistej syn
tezy doświadczeń, zdobytych na tym polu przez przywódców w lafach 1918-1921. 
Organizację cechował wyraźny autentyzm, zrodzony z potrzeby kierowania -społe
czeństwem. Choć działała w nowej konstelacji spoleczno-polityczuej, trudno nie 
dostrzec analogii z systemem polskich rad ludowych. 

2 Zob. Wykaz funduszy rządowych, C.A,W, TB. 63, k. 185-186. 
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Te fragmenty publikacji wydają się najciekawsze, pomimo pewnych luk me
rytorycznych. Np. w szkicu o ZBP Długajczyk w niewystarczający, jak sądzimy, 
sposób ukazał miejsce powiatów zachodnich w programie tej organizacji. A prze
cież jednym z naczelnych zadań ZBP było uaktywnienie środowisk polskich na 
terenach, które zgodnie z przypuszczeniami miały pozostać w państwie niemiec
kim: Pr�ypomina się w tym miejsc;u memoriał przywódcy POW GSl., kpt. M. Gra
żyńskiego, w którym domagał się on powołania do życia w „powiatach straconych" 
tajnej organizacji wojskowej. ,,W powiatach tych - pisał Grażyński - nastąpi 
z pewnością wyzysk polskości w związku z przegraną walką . . . kryzys tym po
ważniejszy, że najlepsi ludue zostali wymordowani, lub zbiegli albo zbiegną. 
Należy przeto to, co się da, uratować i skupić" a. W p�erwotnych planach dążono 
do nadania organizacji cech konspiracyjnych. ,,Tajna forma organizacji będzie 
mieć duże powodzenie na Górnym Sląsku ... MSWojsk. powinno zale�eć na ist
nieniu takiej organizacji ze względu na niepewną ciągle sytuację polityczną 
i możliwość w przyszłości zbrojnego zatargu z Niemcami". Traktowano ją jako 
realny środek „do wywołania rewolucji, powstania". Nie wykluczano możliwości 
legalnego działania. Owa koncepcja zyskiwała na popularności i z czasem zwy
ciężyła. Niemniej jednak czyniono wysiłki w celu założenia sieci konspiracyjnej 
w powiatach zachodnich. Początkowo próby takie zostały uwieńczone nawet pew
nym sukcesem. Jednakże wobec z�ecydowanego stanowiska władz niemieckich 
nie było mowy o dalszym kontynuowaniu prac. W ma,rcu powołano w Bytomiu 
(hotel „Lomnitz") jawną organizację pod nazwą Związek Wzajemnej Pomocy Po
laków. Na jej czele stanął S. Mastalerz. W dowództwie organizacji znaleźli się 
m. in. J. Ludyga oraz K. Pańczyk. W piśmie do NRL informowali oni, że są
,,świadomi ważności swego zadania . . . pragną wytrzymać na tak trudnej pla
cówce, proszą jednakowoż o poparcie ich w pracy" 4• 

Powyższa dygresja posiada w kontekście recenzowanej książki nieco szersze 
znaczenie.-Lektura pracy Długajczyka pozostawia wrażenie zbyt powierzchownego 
traktowania przez autora zagadnień dotyczących związków politycznych między 
rozdzielonymi linią demarkacyjną, a następnie granicą państwową, obiema czę
ściami regionu. A przecież poza wspomnianą działalnością ZBP, ,,kwestią opolską" 
interesowały się w tym czasie kierownictwa partii i organzacji politycznych, nie 
wyłączając NRL, co przyspieszało proces budowy na no,wych zasaą.ach obozu na
rodowego po drugiej stronie granicy. 

Już 3 X 1921 r. odbyła się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych narada 
z przedstawcielami NRL, podczas której minister K. Skirmunt stwierdził, że do 
ważnych zadań rządu „będzie [należało - A.K., W.L.] utrzymanie polskości poza 
granicami Polski· na Górnym Sląśku" 5• Dodał jednocześnie, że już dzisiaj „należy 
przygotować organizacje tych mniejszości i bezwarunkowo wstrzymać emigrację do 
Polski, która niszcząc stan narodowy na Górnym Sląsku powazme również 
wstrząsa życiem ekonomicznym kraju". Pod koniec miesiąca zebrali się w hotelu 
„Hr. Reden" w Królewskiej Hucie delegaci organizacji polskich, by rozważyć 
formy pomocy dla Sląska Opolskiego. W skierowanej do NRL petycji wezwano 
„rząd polski, by starał się o autonomię dla tych powiatów, które do Polski nie 
p,rzypadną" a. W listopadz.ie konkretnych kształtów zaczęła nabierać koncepcja 
utworzenia w powiatach zachodnich organizacji ponadpartyjnej, broniącej inte-

3 Telegram odebrany 13 VI 1921 o godz. 11,45 przez Oddział II Sztabu 
MSWojsk, CA W, TB. 33, k. 180-185. żródło to wykorzystuje również Autor. 

4 Pismo Związku Wzajemnej Pomocy Polaków do NRL z 30 III 1922, WAPK, 
NRL, 217, k. 2. 

5 Protokół posiedzenia, W APK, NRL, 33, k. 44-46. 
6 Sprawozdanie z zebrania delegatów, W APK, NRL, 215, k. 4-8.
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resów ludności polskiej. ,,Celem zjednoczenia Polaków wszystkich odcieni par
tyjno-politycznych - czytamy w piśmie W. Bortha do K. Wolnego - w jeden 
blok dla wspólnej obrony, ma się utworzyć stowarzyszenie - jedna wielka orga
nizacja polska - ktpra będzie swych praw dochodziła" 1. W dniu 24 XI rn21 r. 
powstała Centrala Polska na Śląsku, skupiająca działaczy politycznych z Bytomia, 
Gliwic, Zabrza, Strzelec Opolskich i Olesna. W kierownictwie oTganizacji zasiadł 
m. in. A. Napieralski s. W miesiąc później organizacja -zmieniła nazwę na Komitet
Polski dla Górnego śląska. Tylko działalność Komitetu doczekała się wzmianki
w recenzowanej książce. Długajczyk słusznie zauważył, że „Komitet nie rozwinął
szerszej działalności". Przy takim stwierdzeniu . zawsze nasuwa się jednak pyta
nie - dlaczego? Niestety,.na próżno by szukać w książce odpow.iedzi. A szkoda -
bo problem jest godny uwagi. Wspomniana organizacja nie miała większych moż
liwości działania z powodu antypolskiego stanowJska niemieckiej machiny poli
cyjno-administracyjnej, braku odpowiedniej kadry przywódczej o-raz rezygnacji
z zasady ponadpartyjnej. Ową zasadą szermowano jedynie na zebraniu założyciel
s�im. W praktyce wyraźnie od niej odstąpiono. Do Komitetu dopuszczano „towa
rzystwa stojące na· gruncie chrześcijańskim". Jak pisze B. Hager odtrącono „bądź
co bądź poważny obóz PPS", stwarzając groźbę wejścia w „niebezpieczne objęcia
centrowe". Pewne opory wywoływała także osoba A. Napieralskiego. Podejrzewano
go o „paktowanie dawnym zwyczajem i po swojemu z Centrum" 9.

Dokonane w omawianej pracy pewne oceny pojedynczych zagadnień czy nawet 
szerszych zjawisk wymagają, jak się wydaje, większej precyzji. Wprawdzie Autor 
jest oszczędny w słowach, co niewątpliwie wyszło książce na dobre, niemniej 
jednak lakoniczność nie zwalnia od jasnego wyrażenia myśli do końca. Stąd prze
cież krok od uproszczeń. Aby nie wydłużać listy uwag, a jednocześnie nie być 
gołosłownym, wypada posłużyć się kilkoma przykładami. Np. na s. 66 znalazła 
się charakterystyka I. Rymera, którego autor ocenia m.in. jako człowieka „po
zbawionego energii i umiejętności organizacyjnych". Zaiste dziwne, aby nie kwes
tionowany twórca NPR, najsilniejszej partii na Górnym Śląsku, zasługiwał akurat 
na taki osąd. Wystarczy powołać się na pracę J. Przewłockiego o NRL, by znaleźć 
stwierdzenie, że np. jednym z. głównych motywów negatywnego stosunku PPS do ..,.. 

Rymera była jego apodyktyczność 10. Gdzie indziej Długajczyk z przesadą stwier-
dza, jakoby „kłopoty z wykładnią statutu O'l:ganicznego z 1920 r. pojawiły się nie-
mal nazajutrz po wydrukowaniu tekstu" (s. 61). W istocie zastrzeżenia co do treści 
statutu wyniknęły dopiero wówczas, gdy zaczęto go wprowadzać w życie. 

Po macoszemu potraktował Autor zagadnjen.ie rozwiązania Komunistycznej 
Partii Górnego Śląska i przejścia jej członków w szereg.i KPD na śląsku Opol
skim oraż KPRP w województwie śląskim. Nie przedstawiono w pracy_ zagadnie
nia wymiany polskich i niemieckich robotników przemysłu ciężkiego na podzie
lonym obszarze plebiscytowym. Odczuwa się w książce brak syntetycznego przed
stawienia układu sił politycznych na Śląsku Opolskim po 1921 :r. Zreferowanie 
tych zagadnień nie wymagało dodatkowych badań. Wystarczyłoby z powodzeniem 
oparcie się na opracowaniach, częściowo zresztą wyko:rzystanych przez Autora. 

7 Pismo z f7 XI 1921, tamże, k. 9. 
s Sprawozdanie z zebrania Komitetu Reemigracyjnego, WAPK, NRL, 74, 

k. 6-13. 
9 Pismo z 24 IV 19?2, W APK, NRL, 168, k. 3. 

10 J. P r  z e·w ł o c k  i, Zarys dzial;alności Naczelnej Rady Ludowej na Górnym

Sląsku (Zaranie śląskie, 1969, z. 2, s. 175). 



• 

Recenzje 599 

W zakresie zagadnień społeczno-gospodarczych razi wyraźne zachwianie propor
cji na niekorzyść rejencji opolskiej. 

Mankamentem książki jest brak zakończenia. Ponadto Autor nie wykorzystał 
najnowszej literatury. Chodzi o te pozycje, które ukazały się jeszcze przed od
daniem pracy do składu. Z ważniejszych pominął pracę F. Hawranka o polityce 
Centrum, W. Zielińskiego o polskiej i niemieckiej propagandzie plebiscytowej, 
W. Dąbrowskiego o trzecim powstaniu śląskim (wydanie londyńskie). Mógł rów
nież zajrzeć do krytycznej edycji dzieła J. Ludygi-Laskowskiego pt. Zarys his

torii trzech powstań śląskich 1919-1920-1921". Skoro wymienił w obszernym
spisie literatury publicystyczną pracę P. Dubiela (Górny Sląsk po plebiscycie

i powstaniach), to tym bardziej powinien skorzystać z nader waTtościowej pozycji
tegoż autora - Spojrzenie w przeszłość.

Pomimo nakreślonych uwag praca Edwarda Długajczyka zasługuje na ocenę 
pozytywną. Autor wykorzystał liczne źródła archiwalne, prasowe, dokumenty dru
kowane i literaturę wspomnieniową. Wykazał się też erudycją w zak'I'esie litera
tury przedmiotu - z tym jednak, że pominął kilka nowszych opracowań. Podej
mowane przez Autora zagadn-ienia w zdecydowanej większości zostały przedsta
wione w sposób prawidłowy. Dotyczy to szczególnie politycznych przesłanek 
zmiany suwerenności Górnego Śląska, rozwoju życia społeczno-politycznego po 
obu stronach granicy, realizacji założeń Statutu Organicznego Województwa Śląs
kiego. Sądzimy, ze wytyczony przez Autora cel, polegający „na wydobyciu trudno 
dostępnych materiałów źrodłowych oraz na uporządkowaniu rozproszonych fak

tów" (s. 11), został z powodzeniem osiągnięty. 

Aleksander Kwiatek 

Wiesław Lesiuk 

S. R o g o w s k i, KOMISJA MIESZANA DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA 1922-1937,

Opole 1977, SS. 168. 

W środowisku historyków zajmujących się dziejami śląska w latach między
wojennych książka S. Rogowskiego o Komisji Mieszanej wywołała duże zaintere
sowanie z dwóch głównie powodów. Po pierwsze, funkcjonowanie Komisji w ca
łym okresie ważności niemiecko-polskiej konwencji w sprawie ochrony_ mniej
szości nm-odowych na podzielonym obszarze plebiscytowym było dotychczas znane 
zgoła niedostatecznie. Po drugie zaś, Autor jest prawnikiem, co w sposób zrozu
miały rzutuje na jego podejście do podjętego zadania badawczego. 

Nie trzeba wyjaśniać, że metody stosowane przez obie dyscypliny różnią się 
wyraźnie, i to bez względu na przedmiot naukowych zainteresowań, jak i roz
piętość istniejącego doń dystansu czasowego. Zwykle też prawnicy w monogra
fiach tego typu koncentrują się w mniejszym niż historycy stopniu na szeroko 
pojętych społeczno-gospodarczych, politycznych i nm-odowościowych uwarunkowa
niach. Autor nie określa jasno charakteru swej rozprawy. Wspomina wprawdzie 
(s. 7) o chęci wzorowania się na opracowaniach prawniczych i słusznie odróżnia 
je od literatury stricte historycznej. Jednakże opisany we wstępie zakres kweren
dy (szkoda, że tak lapidm-nie) oraz ambitny cel pracy daje do zrozumienia, że 
będzie to monografia prawno-historyczna. Taką też jest w istocie, z tym jednak 
zastrzeżeniem, iż „historyczną" jest książka ta głównie ze względu na specyfikę 
przestudiowanych źródeł i literatury przedmiotu, ,,prawną" natomiast z powodu 
sposobu ich potraktowania. 

Rzecz jasna, praca mogłaby mieć różny charakter f nachylenie dyscyplinaTne, 
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toteż nie miałoby sensu roz,trząsanie, czy właśnie zastosowana formuła jest naj
właściwsza. Idzie bowiem przede wszystkim o to, w jakim stopniu pracą Rogow
skiego wzbogaca stan wiedzy o ważnym elemencie „górnośląskiego eksperymentu" 
Ligi Narodów w zakresie ochrony mniejszości. 

Autor wykorzystał akta trzech zespołów Archiwum Akt Nowych w Warszawie 
oraz pięciu zespołów w wojewódzkich archiwach państwowych w Katowicach, 
Opolu ,i Wrocławiu. Wartość ich jest dla przedmiotu pracy różna. O ile archiwalia 
śląskie - zwłaszcza wrocławskie i opolskie - są już od dawna penetrowane 
i przez to dość dobrze znane, to akta przechowywan.e w przebadanych przez Ro
gowskiego zespołach AAN, mające dla tematu książki znaczenie elementarne, 
nadal są jeszcze niedoceniane w badaniach śląskoznawczych tego okresu. Podsta
wowe jednak dokumenty pozostałe po Komisji Mieszanej, przechowywane w Ar
chiwum Ligi Narodów w Genewie, znalazły się poza zasięgiem badań, z czego nie 
można Autorowi czynić zarzutu. Natomiast trzeba wytknąć S. Rogowskiemu po
minięcie ważnych i bogatych zespołów Poselstwa i Ambasady Rzeczypospolitej 
Polskiej w Berlinie oraz Konsulatu Generalnego RP w Opolu (AAN Warszawa) -
ten ostatni dostępny jest zresztą w postaci mikrofilmu w WAP w Opolu. W ze
społach tych znajduje się sporo interesujących materiałów, ilustrujących m. in. 
„rzecz nialo dotychczas znaną, mianowicie .. : stosunek władz Rzeczypospolitej 
Polskiej. do Komisji i jej prezydenta", na co właśnie zamierzał Autor „zwrócić 
szczególną uwagę" (s. 8). 

Dość skąpe są do tematu książki bezpośrednio z nim zwjązane źródła druko
wane. S. Rogowski posiłkował się też niektórymi drukowanymi przekazami źród
łowymi, legitymujący:ni się pr-0weniencją sprzed 1922 r. Materiałową podstawę 
pracy uzupełnia prasa, niestety potraktowana wyraźnie po macoszemu J dobrana 
przypadkowo. Trudno zrozumieć zastosowane przez Autora kryteria wyboru tych, 
a nie innych tytułów. Rogowski posługuje się np. gazetą o małym znaczeniu i za
sięgu (,,Oppelner Nachrichten"), nie sięgając np. do organów prasowych niektó
rych paxtii politycznych działających na śląsku (KPD, KPP; PPSwN, PPS itd). 
A przecież prasa jest sama w sobie ważnym źródłem historycznym, ukazującym 
poglądy opinii publ.icznej, partii, mniejszości narodowych i oficjalnych czynników 
państwowych na różne elementy ówczesnej rzeczywistości, także o Komisji Mieszanej. 
Mimo że prześledzenie i ocena takich właśnie opinii stanowiły jeden z ważniej
szych celów badawczych zadeklarowanych przez Autora, prasie i czasopismom ów
czesnym przeznaczył on rolę trzeciorzędną, kompensując z jej pomocą przede 
wszystkim niedostatek innych źródeł. Nie wiadomo, jakie roczniki wymienionych 
na końcu książek gazet i czasopism zostały objęte kwerendą. Zupełnym natomiast 
nieporozumieniem jest umieszczenie w tym zestawieniu współczesnych periodyków 
naukowyqh (np. ,,Acta Universitatis Wratislaviensis", ,,Kwartalnik Historyczny", 
„Przegląd Prawa i Administracji", ,,Sprawy Międzynarodowe", ,,Śląski Kwartalnik 
Historyczny Sobótka" czy „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lódzkiego. Nauki Huma
nistyczne"). Wszystkie bowiem ważniejsze dla tematu· ogłoszone na ich lamach 
artykuły i materiały wymienione są przecież wśród wykorzystanej literatury. Zresz
tą i w tym wypadku klasyfikacja jest nieostva, ponieważ obok opracowań anali
tycznych i syntez, stanowiących istotę literatury przedmiotu, zestawił Autor także 
drukowane pamiętniki, wspomnienia i relacje, noszące bardziej cechy źródeł. 

Niie jest winą S. Rogowskieg,o, że znaczna część literatury, do której odsyła on 
czytelników nie dotyczy okresu 1922-1937, a nawet problemów narodowośc<iowych 
i samej Komisji Mieszanej, gdyż świadczy to właśnie o „białych plamach" w his
toriografii śląskoznawczej tego okresu. Można natomiast mieć Autorowi za złe, że 
referencje do rozdziału wstępnego (podrozdział: Sprawa Górnego śląska po I 
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woJme światowej) odnoszą się czasem do prac niekoniecznie najpoważniejszych 
i uznanych za wystarczająco zweryfikowane, jak wymagałoby tego dalece syn
tetyczne przedstawienie ważnego problemu. Wygląda na to, że Autor czytuje wię
cej książek i artykułów. historyków n.iż recenzji tych prac, skoro odwołuje się 
w tym właśnie miejscu do zupełnie bezwartościowej i nieoryginalnej broszury 
Z. Szymańskiego o korpusach ochotniczych na Górnym śląsku. Notabene z po
czątkdem 1976 ·r. ukazała się na ten temat wartościowa rozprawa F. B.iałego. Nieco
,,trąci myszką" powoływana historiogTafia powstań śląskich. Na szczęście manka
menty te i potknięcia mają dla głównego przedmiotu rozprawy mniejsze znaczenie.
Są one dość typowe przy operowaniu tworzywem i warsztatem historycznym
przez· badacza reprezentującego dnną, choćby pokrewną dyscyplinę naukową.

Omawiana monografia ma układ rzeczowy. Rozdz. I wprowadza w nu'ft zasad
niczego wykładu poprzez zwięzłą rekapitulację dotychczasowych ustaleń o idei 
ochrony mniejszości narodowych po I wojnie światowej i o rozwiązaniach, które 
doprowad�iły do utworzenia Komisji Mieszanej. Jej organizacji i personelowi po
święcony jest rnzdział następny. Na uwagę zasługują tu przede wszystkim dane 
o niemieckich i polskich członkach, pracownikach administracji Komisji Mieszanej,
desygnowanych do niej · przedstawicielach Niemiec i Polski oraz o kadrze kierow
niczej i personelu Urzędów do Spraw Mniejszości w Opolu i Katowicach. Autor
zadał sobie niemało trudu, by zebrać rozproszone w opracowaniach, prasie i in
nych źródłach ,informacje na ten temat.

Trzy kolejne rozdziały zawierają prawną ocenę działalności Komisji Mieszanej 
w zakresie ochrony mniejszości w świetle postanowień konwencji genewskiej; po
święcone są tzw. poglądom (tzn. formułowanym na piśmie stanowiskom wobec 
różnych spraw) prezydenta Komisji F. Calondera oraz jego działalnofoi na mocy 
konwencji. W tej części książki S. Rogowski wyczerpująco omówił zagadnienia 
kompetencji, procedury pracy, treści i form działalności Komisji i jej prezydenta, 
dokonał anahlzy ilościowego zakresu tej działalności i jej skuteczności. Jest to 
bezsprzecznie najważniejsza i najcenniejsza część rozprawy, gdzie Autor systema
tycznie i wnikliwie rozpatrzył uzyskany w kwerendzie materiał. Zresztą właśnie 
na zagadrnieniach związanych Ż ochroną mniejszości koncentrowała się przede 
wszystkim działalność Komisji Mieszanej. Przedostatni rozdział, objętościowo 
skromny, wycinkowo przedstawia podstawy prawne, zakres i efekty aktywności 
Komisjd w sprawach nie związanych ze wspomnianym wyżej kompleksem. Słusz
nie też zwraca Autor uwagę w zakończeniu na fakt relatywnie mniejszego zna
czenia tych kwestii w pracach Komisji, czego wyrazem jest skromny stan ilus
trujących je archiwaliów. Jednakże nawet te dość skąpe informacje •(a raczej 
właśnie dlatego) są na ogół nowe i cenne. 

Wreszcie na koniec S. Rogowski pokusił się o przedstawienie wzajemnych sto
sunków między Komisją d jej prezydentem a Ligą Narodów, Stałym Trybunałem 
Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze, GórIJ,ośląskim Trybunałem Rozjem
czym, organizacjami niemieckiej i polskiej mniejszości narndowych na śląsku 
Opolskim i w województwie śląskim. oraz niemieckimi i polskimi organami pań
stwowymi. Obszerny katalog -tych ważnych zagadnień z powodzeniem wystar
czyłby na odrębną, ważną i interesującą pracę. Stąd stopień szczegółowości przed
stawionych dnformacji i ocen nie jest duży, choć są one cenne i inspirujące do 
dalszych badań. Niewątpliwie też właśnie ta część pracy powinna z;;-stać jeszcze 
znacznie rozwinięta przez S. Rogowskiego, a może i innych badaczy. W ukazaniu 
bowiem możliwie szerokiego kontekstu działalności Komisjd Mieszanej duże moż
liwości kryją w sobie niezbyt dokładnie poznane archiwalia oraz ówczesna prasa 

czas_opiśmienniictwo śląskie, ogólnoniemieckie i ogólnopolskie. 
Zakończenie jest zwięzłe i w świetle przytoczonych przez Rogowskiego prze-
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słanek należy się zgodzić z jego końcowym wnioskiem, że „Komisja Mieszana nie 
w pełni, niestety, wykorzystała możl,iwości, które były w jej zasięgu, na skutek 
nie zawsze właściwego postępowania jej funkcjonariuszy, a przede wszystkim pre
zydenta Calondera. Niemniej jednak wydaje się, iż mimo wszystko Komisja była 
eksperymentem ciekawym, a jej niepowodzenia, jak również Illiepowodzenie do
ktryny powszechnej ochrony mniejszości, dość w grun�ie rzeczy idealistycznej, 
wpłynęły na wzbogacenie doświadczeń w rozwiązywaniu jednego z najbardziej 
istotnych - również d w dzisiejszym świecie - problemów, jakimi są kwestie 
narodowościowe" (s. 152). 

W aneksie zestawił Autor w trzech tablicach poglądy Calondera w sprawach 
szkolnych, naruszania bezpieczeństwa i zasady równouprawnienia mniejszości oraz 
w sprawach pracy. Książka zaopatrzona jest w wykaz skrótów i omawianą na 
wstępie niniejszych uwag bibliografię. Odczuwa się brak indeksu osób, gdyż 
w tekście i w często Tozbudowanych przypisach - stanowiących nierzadko drugą 
warstwę wykładu - występuje dużo nazwisk. Język pracy jest precyzyjny i ko
munikatywny, redakcja na ogół staranna; nieco gorzej przedstawda się korekta. 

Całość sprawia w sumie korzystne wrażenie. Praca jest rzetelna i reprezentuje 
sobą poważne walory poznawcze, czego absolutnie nie podważają wytknięte uster
ki. Mimo merytorycznie dużej pojemności formuły tytułu monografii jej Autor nie 
zgłaszał pretensji do pełnego wyczerpania tematu. Z uznania godną skromnością 
wyrażał jedynie „nadzieję, że praca ta pozwoli lepiej niż dotychczas poznać cen
tralną instytucję górnośląskiego systemu przejściowego, jaką była Komisja Mie
szana i właściwie ją ocenić" (s. 8). Wartościowa i bardzo potrzebna książka 
S. Rogowskiego cel ten spełniła z nawiązką.

Wiesław Lesiuk 

R. M a j e w s k i, T. S o z ańs k a, BITWA O WROCŁAW STYCZEŃ-MAJ
1945 r., wyd. 2, Wrocław 1975, ss. 256+7 map i szkiców. 

Szczegółowe dokumentowanie i popularyzowanie dzdałań wyzwoleńczych A<rmii 
Radzieckiej na terytorium Polski posiada doniosłą rangę naukową i społecznq, 
zwłaszcza kiedy to dotyczy tak dużego miasta i ośrodka administracyjno-politycz
nego oraz ekonomicznego, jakim w latach minionej wojny był Wrocław - sto
lica Dolnego śląska. Miasto spełniało istotną rol� strategiczno-operacyjną w syste
mie obrony wojsk niemieckich. Wynikało to przede wszystkim z warunków na
turalnych, Odra bowiem w połączeniu z rozgałęzioną siecią dróg bitych i kole
jowych zapewniały przewagę stronie brnniącej się. Wrocław zamykał przeprawy 

. przez rzekę i osłaniał od wschodu kierunki prow1J.dzące na Berlin, Drezno- i Pragę. 
P,onadto- w mieście .funkcjonowało 12 fabryk wytwarzających uzbrojenie i amu
nicję, z którymi współdziałało ponad 100 przedsiębiorstw przestawionych na pro
dukcję wojenną. Okoliczności te zadecydowały, że niemieckie Naczelne Dowództwo 
Wojsk Lądowych (OKH) zaczęło od sierpnia 1944 1r. fortyfikować Wrocław wraz 
z okolicznymi miejscowościami przygotowywać go do długotrwałej obrony. 
W tym celu powiększano liczebność garnizonu oraz gromadzno uzbrojenie i za
pasy bojowe. Wreszcie 19 I 1945 r. miasto ogłoszono twierdzą, która w myśl 
założeń niemieckiego dowództwa miała w uporczywej obronie okrężnej wiązać 
znaczne siły wojsk radzieckich. Miasto-twierdza Wrocław stanowiło nie tylko naj
s1lniejszy węzeł oporu na Dolnym śląsku, lecz także okazała się ostatnim bastio
nem hitlerowski�j Trzeciej Rzeszy. 

Nic też dziwnego, że długotrwale (od 16 II do 6 V '1945 r.) walki o Wrocław 



Recenzje 603 

budziły i nadal budzą zainteresowanie historyków radzieckich, zachodnioniemiec
kich, a zwłaszcza polskich. Dlatego też zestaw bibliograficzny do tej problematyki 
jest już dość pokaźny. Jednak zdecydowana większość opracowań poświęconych 
zmaganiom o Wrocław ma charakter bądź to przyczynkarski, bądź też nie ujmuje 
całokształtu tematyki (zwłaszcza militarnej). Rejestr literatury poświęconej cięż
kim i krwawym walkom wojsk radzieckich o stolicę Dolnego śląska wzbogacił 
się niedawno o nową wartościową publikację o charakterze popularnonaukowym. 
Jest nią właśnie recenzowana książka pióra R. Majewskiego i T. Sozańskiej Bitwa

o Wrocław styczeń-maj 1945 · r. Drugie jej wydanie świadczy dowodnie o tym, iż 
zyskała sobie ustaloną renomę wśród czytelników i cieszy się dużym zapotrzebo
waniem społecznym. Autorzy jednak zastrzegają sdę w rnzdziale wstępnym: ,,Naszą
pracę traktowaliśmy jako ,pierwszy krok w tym kierunku, jako zapowiedź dalszych
badań. Zobowiązywało nas do tego nie tylko . . . zapotrzebowanie społeczne na

· pracę o tej ,tematyce, lecz także i to, że w Niemieckiej Republice Federalnej
w dziesiątki d setki idą pseudonaukowe publikacje, które omawiając walki na
śląsku gloryfikują postawę hitlerowskiego Wehrmachtu, wybielają b. hitlerow
skich generałów, zdejmują z nich •odpowiedzialność za zagładę Wrocławia . . . oraz
za cierpienia ludnoścd cywilnej, a także w fałszywy sposób przedstawiają stosunek
sił obu walczących stron i poniesione w toku walk straty" (s. 9-10). W innym
miejscu zaś stwierdzają: ,,Równocześnie jedriak z całym naciskiem podkreślamy,
że konieczna jest dalsza kontynuacja badań, które w przyszłości winny dać nde
pracę popularnonaukową, lecz mon.agrafię odpowiadającą w pełni wymogom war
sztatu naukowego oraz roli, jaką nasze miasto spełnia w Polsce Ludowej" (s. 12).
Czekać tylko należy na realizację tej zapowiedzi.

Omawiając bazę ź·ródłową Autorzy wskazują na trudności związane z dotar
ciem do archiwaliów zarówno •radzieckich, jak i niemieckich. Dotychczas nie udo
stępniono w celach badawczych polskim historykom zespołów aktowych 6 Armii
Radzieckiej. Niemal zaś wszystkie dokumenty strony przeciwnej, tj. hitlerowskie
go Wehrmachtu, dotyczące przebiegu walk o Wrocław, zostały zniszczone w dniu
kapitulacji miasta. Pewne rezultaty dała (i w przyszłości może dać po uporząd
kowaniu zbiorów) kwerenda w Wojskowym Instytucie Historycznym, gdzie wśród
tzw. zbiorów aleksandryjskich znajdują się materiały dotyczące nięmieckiej 17
Armii Polowej, Grupy Al:mii „Środek" oraz OKH i OKW. Z konieczności więc
R. Majewski i T. Sozańska musieli korzystać głównie z literatury radzieckiej
i zachodnioniemieckiej. Wyzyskali także relacje i wspomnienia radzieckieh uczest
ników walk o Wrocław.

W kolejnym rozdziale Autorzy omawiają sukcesy militarne odniesione przez 
Armię Radziecką latem i jesienią 1944 r., które m.in. stworzyły przesłanki do 
całkowitego wyzwolenia Polski oraz doprowadziły do gwałtownego pogorszenia 
sytuacji wojskowej i politycznej hitlerowskich Niemiec. Ukazują też niemieckie 
poczynania w dziedzinie budowy głębokiego systemu umocnień na froncie wschod
nim z uwzględnieniem prac fortyf,ikacyjnych we Wrocławiu i przyległym doń 
terenie. Nieco miejsca poświęcają terytorialnej organizacji wojskowej Niemców -
V·olkssturmowi, który miał być według planów niemieckiego dowództwa drugim 
(po fortyfikacjach) ze środków umożliwiających utrzymanie frontu wschodniego. 
Szczególnie silnie w tym rozdziale Autorzy zaakcentowali prz:ygotowania wojsk 
1 Frontu Ukra-ińskieg-o marszałka Koniewa do operacji wiślańska-odrzańskiej. 

Rozdział „Kierunek Wro.cław?' przedstawia główne osiągnięcia militarne wojsk 
1 Frontu Ukraińskiego w toku operacji wiślańska-odrzańskiej. Występują tu nie
liczne drobne błędy i usterki. I tak czołowe oddziały 3 Armii Pancernej Gwardii 
osiągnęły Byczynę 19 1 1945 r., a rejon Namysłowa 21 I (s. 39); nie było nie
mieckiej 97 Dywizji Strzelców Górskich - idzie tu o 97 Dywizję Strzelców pod 
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dowództwem generała porucznika Friedricha Rabe von Pappenheima (s. 39); w bit
wie o Opole (i to tylko prawobrzeżne) wz{ął również udział 7 Kijowski Korpus 
Pancerny Gwardii generała majora wojsk pancernych Siergieja Aleksiejewicza 
Iwanowa (s. 40); Oława nie była miastem-twierdzą (s. 43); dwa pułki 14 Dywizji 
Piechoty Gwardii sforsowały Odrę nie po obu stronach Brzegu, a w rejonie na 
południowy wschód od Brzegu (s. 48); Autorzy zapomnieli wspomnieć, iż na skraj
nym lewym skrzydle 5 Armii Gwardii działała 15 Charkowska Dywizja Piechoty 
Gwardii generała majora Piotra Michajłowicza Czkkowa, która zdobyła przyczó
łek w rejonie Sławic k. Opola (s. 48). 

Z kolei trzeci rozdz-iał zatytułowany „Zaciskanie kleszczy", przynosi wiele 
interesują�ych danych na temat genezy, pr7.ebiegu i rezultatów tzw. operacji dol
nośląskiej (8-24 II 1945 r.), a także walk w rejonie Wrocławia. W tym okresie 
(15 lutego) nastąpiło ostateczne zamknięcie pierścienia okrążenia wokół miasta. 
Okrążenie Wrocławia wieńczyło pierwszy etap bojów o stolicę Dolnego śląska, 
etap nader istotny, zakończony drogo okupionym sukcesem wojsk 1 Frontu Ukra
ińskiego; prawie 20 tys. żołnierzy Frontu zostało zabitych, rannych (w tym rów
nież zaginieni). Nad Wrncławiem zginął 11 lutego dowódca 4 Korpusu Lotnictwa 
Bombowego z 2 Armii Loiniczej, generał major Iwan Siemionowicz Połbin, Bo
hater Związku Radzieckiego. Odnotować należy parę nieścisłości. Autorzy mówią 
o 18 Dywizji Zmoto·ry2)owanej (s. 55). Była to 18 Dywizja Grenadierów Pancernych
SS „Horst Wessel" pod dowództwem oberfiihrera SS Georga Bachmanna. Grod
ków opanowali nie tylko czołgiści 31 Samodzielnego Korpusu Pancernego (s. 55),
w bitwie o miasto udział wzięły także oddziały 33 Korpusu Piechoty Gwardii
(5 Armia Gwardii) i 55 Kor,pusu z 21 Armii Ogólnowojskowej. Nie ma Brzegu
Górnego (s. 60) - jest BTZeg.

„Pierwszy szturm" brzmi tytuł rozdziału czwartego. Dzień 16 II 1945 r. rozpoczął 
nową fazę zmagań o Wrocław: oblężenie trwające 80 dni i nocy. Miasto blokowała 
radziecka 6 Armia, generała lejtnanta· Władimira A. Głuzdowskiego, która była· 
słabsza liczebnie od załogi twierdzy. Garni.zon ni�miecki - według ustaleń Auto
rów - liczył około 60-65 tys. ludzi. Dowództwo radzieckie początkowo nie doce
niało siły i woli walki niemieckiego garnizonu twierdzy. Najważniejszym pP-oble
mem w czasie przygotowań jednostek 6 Armii do szturmu miasta był zupełny 
brak doświadczeń bojowych w zakresie prowadzenia walk o duże miejscowości. 
Specyfika walk w dużym mieście narzuciła konieczność tworzenia grup szturmo
wych. Pierwszy szturm na Wrocław miał miejsce 20 lutego i trwał ·do połowy mar
ca. Istniejący system schronów przeciwlotniczych i podziemnych przejść ułatwiał 
Niemcom szybkie i ukryte przed ogniem wojsk radzieckich przerzucanie oddziałów 
i obsadzanie poszczególnych budynków. Trudy walk w mieście i towarzyszące im 
ciągle napięcie wyczerpywały żołnierzy radzieckich do ostatecznych granic. Specy
fika walk ulicznych spowodowała używanie przez żołnierzy radzieckich pleca
kowych miotaczy ognia. Dopiero w połowie marca marszałek Koniew w sposób 
właściwy ocenił liczebność wrocławskiego garnizonu. Dlatego też polecił generałowi 
Głuzdowskiemu, aby tylko wiązał siły wroga wypadami i nękał go przy pomocy 

· niewielkich grup bojowych. Dowódca • Frontu słusznie oceniał, że po bliskim już
opanowaniu Berlina los Wrocławia będzie przesądzony.

Kolejny rozdz_iał „Zagłada miasta" ukazuje ogrom zbrodni faszystów popełnio
nych na współrodakach podczas przymusowej ewakuacji, jak też na robotnikach
przymusowych w czasie budowy zapasowego fotniska na placu Grunwaldzkim.
W czasie styczniowej ewakuacji i oblężenia zginęło około 170 tys. mieszkańców
miasta, z tego po ogłoszeniu Wrocławia twierdzą śmierć poniosł-o 80 tys. ludzi, tj.
połowa pozostałych w „Festung Breslau". Na placu Grunwaldzkim, gdzie przez
dwa miesiące pracowało około 60 tys. osób ró±nych narodowości, zginęło z nich
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około 13 tys. W oblężonym m1esc1e istniał antyfaszystow. ki ruch ·oporu, w którym 
działali członkowie zdelegalizowanej Komunistycznej Partii Niemiec. 

Następny rozdział „We Wrocławiu i poza nim" analizuje rezultaty operacji 
opolskiej (15-31 marca) części sił 1 Frontu Ukraińskiego, w której wyniku nie 
tylko wyzwolona została niemal cała zaodTzańska część Śląska .Opolskiego, lecz 
również w znacznym stopniu uszczuplono siły niemieckie, k'tóre dowództwo nie
mieckie mogło rzucić do deblokady Wrocławfa, a podstawę wyjściową do odsieczy 
znacznie odsunięto od osaczonego miasta. Pod koniec marca i w drugiej połowie 
kwjetnia dowództwo 1 Frontu Ukraińskiego włączyło do 6 Armii dwie nowe dy
wizje piechoty, dzięki czemu siły oblegających wzrnsły do rozmiarów umożliwia
jących podjęcie działań zaczepnych. W końcu marca i na początku kwietnia prze
bywała pod Wrocławiem 2 Armia Wojska .Polskiego, którą zamierzano użyć do 
szturmu miasta. Jednak zbliżający się termin operacji berlińskiej spowodował, iż 
4 kwietnia oddziały polskie ruszyły nad Nysę Łużycką. 

Pracę kończy rozdział „Bój o dzielnice zachodnie. Kapitulacja". Początek 
kolejnego szturmu Wrocławia rozpoczął się 1 kwietnia. Miał on na celu opanowa
nie zachodnich dzielnic miasta. Klęska na zachodnim odcinku frontu spowodowała 
pogrom najlepszych jednostek niemieckich. Jednakże na wyraźne polecenie do
wódcy Frontu przerwano działani.a zaczepne. Nie było już więcej szturmów na 
większą skalę. W ostatnich dniach istnienia twierdzy przerzucono z Krakowa do 
Wrocławia SO-osobową grupę antyfaszystów niemieck•ich, która wzięła czynny 
udział w. bojach na zachodnim odcinku frontu. W nocy z 5 na 6 maja trzy plu
tony przeprowadziły akcje dywersyjne. Wówczas poległ m. in. dowódca grupy 
ppor. Horst Vieth. 6 maja o świcie opuścił miasto na pokładzie niewielkiego sa
molotu typu „Storch" gauleiter Hanke, a wieczorem tegoż dnia ostatni dowódca 
twierdzy, generał piechoty Hermann Niehoff, podpisał akt kapitulacji. Podczas 
80 dni i nocy pełnych napięcia walk żołnierze 6 Armii złamali opór hitlerowskiego 
garnizonu. 

R. Majewski i T. Sozańska zamieścili wreszcie O de B wojsk radzieckich
i polskich biorących udział w walkach o okrążenie i zdobycie Wrocławia, a także 
wojsk niemieckich uczestniczących w walkach na terenie śląska. Odtworzyli rów
nież załogę „Festung Breslau". Pracę zamykają objaśnienia niektórych terminów 
i skrótów. 

Godzi się podkreślić, iż wartość pracy podnoszą liczne archiwalne zdjęcia oraz 
mapy i szkice. 

W O de B 1 Frontu Ukraińskiego zauważyć można kUka pomyłek, zwłaszcza 
gdy idzie o. nazwiska (ale nie tylko). I tak Rybałko do stopnia marszałka wojsk 
pancernych mianowany został 1 VI 1945 r .. (na s. 218 błędnie podano, że w lutym); 
Chamza - nie Hamzja Bogdanow (s. 219); Slusarienko - nie Slezarenko, Czugun
kow - nie Czugunow, Koczetow - nie Kołczew, Tutuszldn - nie Tutyszkin, 
Szumiejew nie Sumijew (s. 219-220). Wreszcie mylnie podano nazwisko dowódcy 
78 Dywizji Piechoty Gwardii (s. 220). Był nim wówczas generał major A. G. Mo:. 
tow, a· nie Zachar Trofimow. 

Szkoda, że Autorzy nie poświęcili specjalnego rozdziału na omow1enie do
świadczeń (bojowych i z zakresu pracy partyjno-politycznej) wojsk 6 Armii, która 
walczyła o stolicę Dolnego Śląska 80 dni. Można również było - poprzez nawią
zanie kontaktów z Radą Weteranów 6 krmii - uzyskać więcej relacji i wspom
nień od uczestników walk i materiały te odpowiednio wykorzystać w pracy. Zre
ko_mpensowałoby to w jakimś stopniu_ brak arch!iwaliów radzieckich. 

Konstrukcja książki jest przejrzysta. Jest ona starannie zredagowana, cechuje 
się· dużą kondensacją treściową i precyzją sformułowań. Napisana jest pięknym, 
poprawnym językiem. ' "' 

9 - Sobótka 4f18 
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Wartość pracy R. Majewskiego i T. Sozańskiej zasada się głównie w tym, 
1z kreili w bardzo· przejrzysty i plastyczny sposób obraz walk o Wrocław na sze
rokim tle operacyjnym, ukazuje całą złożoność zmagań 6 Armii o Wrocław oraz 
akcje podejmowane przez niemieckie dowództwo, które w obliczu totalnej klęski 
Trzeciej Rzeszy świadomie dążyło do unicestwienia miasta. Wreszcie Autorzy 
weryfikują wiele tendencyjnych tez i domniemań, lansowanych przez stronę za
chodnioniemiecką. I tak np. dzięki · ustaleniu, iż garnizon wrocławski posiadał 
60-65 tys. ludzi obalają tezę hitlerowskich dowódców twierdzy, generałów Ahl
fena i Niehoffa, o „cudzie obrony Wrocławia". Ci hitlerowscy generałowie celowo
zaniżają stan liczebny garnizonu „Festung Breslau" do 45-50 tys., chcąc przez to
wykazać bitność żołnierzy i zdolności dowódcze generałów i oficerów Wehrmachtu.
Wreszcie R. Majewski i T. Sozańska określają rolę \Yrocławia w działaniach bo
jowych na Śląsku od stycznia do maja 1945 ·r., dowodząc, iż z operacyjnego punktu
widzenia była ona różna w trzech okresach. W okresie trzecim, trwającym od
ch:wili rozpoczęcia operacji berlińskiej do kapitulacji, obrona miasta z operacyj
nego punktu widzenia była bezsensowna.

W sumie otrzymaliśmy interesującą, wnoszącą wiele konkretnych ustaleń pra
cę, a to głównie dzięki dobremu opanowaniu przez Autorów znajomości wojsko
wo-historycznego warsztatu naukowego. Wykazane zaś wyżej usterki, raczej dru
gorzędnego charakteru, nie mogą rzutować na bezsporną wartość naukową tej 
publikacji. 

Damian Tomczyk 

,,GŁOS OLESNA", rocznik 1 (1966) - rocznik 9 (1974, druk 1977). 

Powiat oleski jako jednostka administracyjna istniał, przy nieznacznie tylko 
zmienianych granicach, od początku rządów pruskich na Śląsku. Od 1945 r. po
wróciwszy do Macierzy również tworzył wyodrębnioną jednostkę województwa ślą
sko-dąbrowskiego, a od 1950 r. opolskiego i przetrwał w tym charakterze aż do 
reformy._ administracyjnej 1975 r. Ciekawa i piękna przeszłość regionu oleskiego, 
zawsze żywe związki tutejszej ludności z Polską, godne uwagi osiągnięcia po
wojenne, zachęciły miejscowy aktyw kulturalny do zaprezentowania własnego 
środowiska. Okazją stały się urządzane w 1966 r. drugie Dni Olesna. Z inicjatywy 
działaczy regionalnych skupionych w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Oleskiej, 
przy poparciu ówczesnych władz miejskich i powiatowych oraz Zarządu Woje
wódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich wydano wówczas „Głos 
Olesna", pomyślany jako jednodniówka .. Tymczasem przychylny oddźwięk i spory
sukces, jakim stało się uzyskanie przez wydawnictwo I nagrody w ogólnopol
skim konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki, Polskiego Radia i redakcji „Ku
riera Polskiego" pn. ,,Szukamy Tacytów", zachęciły Stowarzyszenie do kontynuo
wania serii wydawniczej w postaci popularnonaukowego rocznika. 

Do tej pory ukazało się już dziewięć numerów, średniej objętości 10-1'-2 ark. 
drukarskich, wydawanych dość regularnie do 1973 r. Dopiero rocznik 9 ukazał 
się aż z trzyletnim opó�nieniem, na co, zdaje się, wpłynęła obok trudności tech
nicznych, ostatnia reforma administracyjna i spowodowana nią pewna dezorien
tacja nowych władz wojewódzkich w Częstochowie, które przejęły większą część 
byłego powiatu oleskiego. Wznowienie „Głosu" należy powitać z zadowoleniem. 
Szkoda by było, aby ambitne przedsięwzięcie terenowe zakończyło się z przyczyn 

. 

niezależnych od inicjatorów. Powstaje tylko pytanie, jaki zasięg terytorialny sta-
nie się obiektem zainteresowań w następnych -rocznikacJ.:i. Tradycyjny subregion 
nie tylko rozcięto nowymi g1-1nicami województw, leez także rozbito na mniejsze 

' 
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jednostki. Czy przymiotnik „oleski" dotyczyć będzie odtąd tylko aktualnego obsza
ru miasta i gminy Olesno, czy - przynajmniej w rozważaniach o przeszłości -
także historycznego powiatu Śląska Opolskiego? Jest to już jednak sprawa kolej
nych numerów, którą wydawcy i ich mecenasi muszą rozstrzygnąć. Zadanie ni
niejszej recenzji stanowi natomiast próba podsumowania dotychczasowego do
robku. 

Spośród osób tworzących kolegium redakcyjne przewija się przez wszystkie 
roczniki tylko jedno nazwisko: Franciszka Hawranka, jednego z inicjatorów pisma, 
długoletniego działacza regionalnego w Oleśnie i Gorzowie śl., obecnie docenta 
w Instytucie śląski� w Opolu. Ponadto w pracach redakcyjnych uczestniczyli 

... 

najczęściej: Zofia Giaro (zm. w 1972 r.), Bernard Krupa, Elżbieta _i Józef Lesi-
kowie. Oczywiście wyłącznie własnymi sHami trudno byłoby małemu ośrodkowi 
kontynuować przez tyle lat wydawanie periodyku. Od początku jednak Stowarzy
szenie zapewniło sobie współpracę z placówkami naukowymi w Opolu: Instytutem 
Śląskim i Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Oprócz pracowników naukowych (nie tyl
ko z dwóch wspomnianych instytucji) -współpracowało z „Głosem" grono działaczy 
politycznych, pracowników kultury, nauczyciele. 

Jak zawsze w tego typu wydawnictwach, prezentujących szeroki wachlarz za
gadnień i skupiających autorów z różnych środowisk i profesji, poszczególne prace 
odznaczają się z:różnicowanym poziomem merytorycznym, a także warsztatowym. 
Przeważa zdecydowanie piśmienni�two historyczne. Wypełnia ono całkowicie stały 

. dział „Z przeszłości" i prowadzony w początkowych numerach „Sławni synowie 
ziemi oleskiej", a częściowo występuje, obok socjologii i demografii, nauk przy
rodniczych, ekonomicznych, folkloru, w dziale „W Polsce Ludowej". Do historii 
nawiązuje też dział wspomnień oraz wprowadzony od 1972 r. dział „Nasza wieś". 

Okresy historyczne reprezentowane są we właściwych proporcjach, zgodnie 
z zasadą „więcej, im bliżej współczesności". I tak o pradziejach ziemi oleskiej 
pisali G. Martyniak i R. Pastwiński (oboje w roczniku 6). Z zakresu śrrednio
wiecza wypowiedział się L. Igalffy-Igaly (W sprawie rodów Beess, Bies,. rocznik 
7). Sfragistykę i heraldykę reprezentują szkice D. Tomczyka, który omówił pie
cz.ęcie cechowe (3) oraz herby Olesna i Gorzowa śl. (4). Kilka dalszych artykułów 
ma charakter krótkich syntez, ogarniających całość dziejów poruszanego zagad
nienia. Tu należą np. pr.ace: J. Lesika o rozwoju miasta Olesna do 1945 r. (1), 
F. Hawranka o Gorzowie śl. (tamże, bardzo dobry przykład popularyzacji, wykład
zestawiony w oryginalny sposób, w formie stawianych pytań i udzielanych odpo
wiedzi), tegoż autora o oleskim duchowieństwie katolickim wobec polskości (6),
T. Marszałka o mającej wieloletnią tradycję spółce leśnej w Kadłubie Wol
nym (3), G. Smyk o dawnym ponadpodstawowym szkolnicJwie oleskim (9),
O. Słomczyńskiej o bibliotekach i czytelnictwie książek (4). Czasy nowożytne znaj
dują m. •in. odbicie w opracowaniach Hawranka, który ukazał rozwój fortuny
magnackiego rodu Reichenbachów, posiadającego też dobra w Oleskiem (3). rom
czyk pisał o działaniach wojskowych podczas drugiej wojny śląskiej 1744-1745 (8),
opracował też przyczynki do dziejów gospodarczych schyłku feudalizmu; dotych
czas omówił oleskie rzemiosło cechowe (7), gospodarkę rybną (4), początk,i prze-
mysłu papierniczego (8) .i wczesne hutnictwo szkła (9). Ponadto J. Kopiec pisał
o szkolnictwie (6) i szpitalach (7) na tym terenie w XVII w.

Wiek XIX, początek XX w. oraz lata międzywojenne mają znacznie bogatszą
literaturę. Z długiego zestawu tytułów wymieńmy kilka, naszym zdaniem zasłu
gujących na to opracowań: F. Hawranek, W Oleskiem podczas Wiosny Ludów (1), 
tenże, O dawnym hutnictwie oleskim (5), D. Tomczyk, Oleśnianie wśród górno

śląskich ochotników w powstaniu styczniowym (9), Hawranek, Dokumenty

i wspomnienia z okresu powstań śląskich (1), tenże, Szkolnictwo polskie w okresie
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międzywojennym (1), Antyfaszystowska walka komunistów (2), Społeczeństwo .oles
kie przy urnach wyborczych w okresie Republiki Weimarskiej (6), W. Lesiuk, 
Pieniądz zastępczy w Oleśnie i Gorzowie SL w latach 1914-1922 (3). O prasie 
polskiej w Oleśnie pisali: T. Bednarczuk (3), K. Bobowski (6), Ł. SoHk-Sta
niczek (7). Działalność oleskiego Banku Ludowego interesowała, T. KTzyczkow
skiego (2), a polski ruch śpiewaczy na terenie powiatu - P. Świerca (1, 4). 

Okres plebiscytu i powstań górnośląskich zajmuje poza tym wielę miejsca we 
wspomnieniach dawnych działaczy i powstańców. Największą, zwycięską bitwę 
stoczoną w Oleskiem podczas trzeciego powstania śląskiego pod Wysoką w dniu 
22 V 1921 r. -opisał w dziesięć lat później �den z uczestników, por. Jan Kuchar
czak. Szkic ten, znajdujący się dziś w Centralnym Archiwum Wojskowym i ma
jący charakter cennego źródła, opublikował wraz z komentarzami objaśniającymi 
M. Wrzosek (6). Sylwetki 39 powstańców śląskich, członków oleskiego oddziału
ZBoWiD, prezentowali _I. Łyp, M. Żeleźniakowic;z w cyklu Oni walczyli o polskość
ziemi oleskiej; wyczerpawszy ten temat kontynuowali Autorzy cykl, przedstawia
jąc z kolei kombatantów z okresu II wojny światowej, osią_dłych dziś w Oleskiem.

Początek września 1939 r. zaznaczył się na ziemi oleskiej krótkim, .mało z�a
nym szerszej opinii incydentem bojowym, kiedy to grupa polskich bombowców 
„Karasi" wtargnęła w obszar powietrzny Rzeszy d ostrzelała w okolicach Olesna 
kolumnę maszerujących na Polskę wojsk hitlerowskich. Poległo wówczas 5 lot
ników polskich, których grób i poświęcony im• pomnik znajduje się w Oleśnie. 
O sprawach tych piszą W. Leny-Kisielewsk,i (5) i K. Jaklewicz (6), jeden z uczest
ników ówczesnych walk. 

O zbrodniach hitlerowskich na ziemi oleskiej pisali: T. Bednarczuk (5) 
i S. Szwedowski (8) w odnies·ieniu do całego powiatu oraz J. Lesik, M. żeleźnia
kowicz (5) tylko o egzekucji we wsi Wysoka. Zwycięskie walki Armii Radzieckiej 
i wyzwolenie ziemi oleskiej w styczniu 1945 r. opisał szczegółowo Tomczyk (7, 9). 

Wreszcie okres Polski Ludowej obejmuje najwięcej pozycji, naświetlających 
problematykę regionu dość wszechstronnie. Podajmy więc, że o początkach pol
skiej administracji pisali Lesik (1) i J. Sawczuk (4), o odbudowie gospodarki 
M. Lis (9), rozw6j przemysłu w latach 1961-1965 omówił A. Wilk (2), rolnic
twa (1) i rzemiosła (4) w powojennym dwudziestoleciu - M. Moryto, handlu -
J. K'l"zysztowczyk (1). Zagadnierue związków zawodowych opracował J. Lesik (8),
ruchu ludowego - S. Czech (8). Ten ostatni zajął się także działalnością Państwo
wego Urzędu Repatriacyjnego (7) . i Powiatowej Rady Narodowej w Oleśnie do
1950 r. (6). 'Szkic o gospodarce mieszkaniowej i komunalnej napisał H. Kaczmar
czyk (9). W kilku numerach przedstawiano Tozwój szkolnictwa i oświaty (W. Cięż
ki, J. Michułowicz, w. Olek, W. Fierla), jak również życia kulturalnego (B. Krupa,
A. Szpor). Nie uszły uwadze czołowe zakłady pracy: dzieje spółdzielni włókniar
skiej „Oleśnianka" ukazał M. Pychyński (9),. działalność PGR Świercze od mo
men·tu powstania - W. Fierla (tamże).

Z opracowań źródłowych wspomnijmy jeszcze przyswojone po raz pierwszy 
literaturze polskiej dzieje Olesna, autorstwa Józefa Lompy. Tekst niemiecki, wy
dany w 1856 r., przetłum.aczyl i opatrzył objaśnieniami A. W. (7, 8). 

Niektóre artykuły, że wspomnimy choćby wymienione wyżej pozycje Haw
ranka, Czecha, Tomczyka, Lesika czy Świerca - mają profil bardziej naukowy 
niż popularny i z powodzeniem, po nieznacznych tylko Tetuszach, mogłyby znaleźć 
miejsce w czasopismach specjalistycznych. Inne. zbHżają się Taczej do publicys
tyki, niekiedy zaś, zwłaszcza wśród materiałów z zakresu Polski Ludowej, prze
ważają ujęcia ·sprawozdawczo-kronikarskie. Zasadniczo jednak większość publi
kacji stanowić musi wartościowe przyczynki do dziejów Oleskiego, a tym samym 
także do. ogólnych dz;iejów śląska. 

•
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Pora wspomnieć o spraJach, które budzą zastrzeżenia. W wydawnictwie 
ambitnym i ciekawym, a takim na pewno okazał się „Głos Olesna", nie powinny 
zdarzać się żenujące błędy merytoryczne. Tymczasem powyższych dopuścił s•ię 
T. Marszałek, ,,odkrywając" w Oleśnie ewenement na skalę światową: ,,cech cech
mistrzów" (7). Jest to przykład, jak mimo nienajgorszej znajomości epoki błędne
odczytanie żródła, w tym wypadku księgi rejestrowej cechmistrzów oleskich, pro
wadzi Autora do zupełnie karkołomnych wniosków. Wątpić należy także, czy
kiedykolwiek istniał rzemieślniczy cech policjantów, co sugeruje Autor w załączo
nej tabelce (s. 56).

W tym samym numerze na s. 116 w opisie zabytków Gorzowa SL pióra 
J. Kłopockiej znalazło się niezgodne z prawdą historyczną twierdzenie, iż miasto
założono w 1241 r. ,,podobno przeciwko Mongołom". Opis nie ma wprawdzie
waloru naukowego, występuje we wspomnieniach, ale redakcja powinna jednak
weryfikować tego rodtaju informacje.

W artykule Szwedowskiego o zbrodniach hitlerowskich, opartym na aktach 
sądowych i dochodzeniowo-śledczych, odczuwa się wyraźnie niedostatek znajomości 
literatury przedmiotu i źródeł niemieckich. W przeciwnym razie Autor nie nazwał
by paramihtarnej straży w,iejskiej „landwache" (7, s. 62), gdyż wiedziałby, że no
siła ona nazwę „Landwacht". Nie powoływał jej też kreishauptmann, bo takiego 
urzędu na pruskim Sląsku nie było. Dziwić też musi, że autor nie zna podstawo
wych prac o traktowaniu jeńców wojennych i jako jedyną godną uwagi wymienia 
w przypisie . . . referat powielony na konferencję popularnonaukową! (tamże, 
s. 65). Nie był-o Tówn,ież koło Olesna ani w _powiecie kluczborskim „obozów" jeń
ców radzieckich (tamże). Były to tylko oddziały robocze (komanda), podporządko
wane obozowi (stalagowi) w Łambinowicach.

Chyba przez nieuwagę znalazło się w artykule Lesika (1, s. 17) sformułowanie, 
że w 1922 r. wielu ludzi przybyło do Olesna „ze Sląska" (chodzi oczywiście o pol
ską część Górnego Sląska). 

Bardzo często mater-iał fotograficzny n_ie ilustrował tekstu pisanego, lecz TOZ
mieszczany był, zwłaszcza w pierwszych numerach, zupełnie dowolnie. Np. zdjęcie 

pomnika w Wysokiej znajduje się przy aTtykule omawiającym życie i twórczość 
Jana Nikodema Jaronia (1, s. 71), fragment lasu rozpoczyna artykuł o rzemiośle 
cechowym (7, s. 38), budowa drogi w czynie społecznym z 1966 r. figuruje przy 
artykule o starej komunikacji, do XVIII w. włącznie (2, s. 11), Dom Dziecka 
w Sowczycach ilustruje wspomnienie powstańca śląskiego (tamże, s. 38), a budowa 
nowego bloku mieszkalnego w Oleśnie - artykuł o walce komunistów (tamże, 
s. 43). Ostatnio pod tym względem nastąpiła znaczna poprawa.

Szata graficzna pisma jest na dobrym poziomie. Osobiście jednak bardziej
wolałem okładkę z pierwszych dwóch numerów, zawierającą duży, wyraźny herb 
Olesna, a nie jak ostatnio mały, przy czym zajmujący lewą stronę taxczy orzeł 
piastowski uległ niekorzystnej stylizacji. Dlaczego ponadto w ostatnim roczniku 
zmienił barwę? 

Mimo wszystko końcowa ocena wydawnictwa musi pozostać pozytywna. Lista 
plusów jest daleko dłuższa niż praktycznie zawsze trudnych do całkowi•tego wy
eliminowania błędów i usterek. Podkreślić przecież należy, że wszystkie numery 
„Głosu" poszerzyły w sumie znacznie naszą wiedzę szczegółową. Wydaje się, że 
już w niedalekiej przyszłości Olesno może stać się kolejnym miastem, które 
otrzyma własną, obszerną monografię. 

Stanisław Senft 




