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A. B ro ż e  k, INDUSTRIAL LABOUR FORCE IN POLITICALLY DIVIDED
AREA - F10RMATI0N AND DEVELOPMENT OF ITS STRUCTURE. THE UPP.ER 
SILESIAN EXAMPLE, 1870-1939 (Proceedings of the Economic History Congress, 
t. II, Edinburgh 1978, s. 449--456).

Jest to referat przed�awiony na kongresie historii gospodarczej w Edynburgu.
Wśród około 100 referatów i komunikatów znalazło się· też kilka polskich. W dziale 
surowce naturalne i rozwój gospodarczy A. Mączak wygłosił jeden z dwóch głów
nych referatów, zajmując się preprzemysłowym okresem w Europie. J. Topolski, 
organizator działu o ogólnych problemach metodologicznych historii gospodarczej, 
przygotował wprowadzenie do referatów. W tymże dziale J. Kuklińska mówiła 
o głównych typach wyjaśnień w historii gospodaTczej. L. Wiatrowski w dziale po
święconym modernizacji rolnictwa w XIX i XX w. zajął się Europą środkową
i wschodnią. Wreszcie o Śląsku przygotował referat Brożek.

Górny Śląsk w granicach dawnego zaboru pruskiego użyty został jako przy
ldad terenu, na którym warunki polityczne, a ści&lej geograficzno-polityczny po

dział terytorium, oddziaływał na społeczno-polityczną śtrukturę siły roboczej. 
W tym celu Autor kolejno omówił przynależność polityczną Górnego śląska przed 
i po I wojnie światowej, następnie zaś wpływ tych warunków na formowanie się 
siły roboczej w pięciu okresach: przed 1885 r., od rugów pruskich do I wojny, do 
podziału terenu między Polskę a Niemcy i wreszcie w latach 1922--1939. Zagad
nienia te znane są w literaturze polskiej, ale warto było je przypomnieć na szer
szym forwn, gdyż niewiele było regionów przemysłowych na świecie, w których 
oddziaływanie podziałów politycznych miałoby podobne znaczenie jak na Górnym 
śląsku. 

Adam Galos 

L. S t y ś, OSADNICTWO WOJSKOWE NA DOLNYM ŚLĄSKU W LATACH
1945-1948, Wrocław 1978, ss. 55 

Osadnictwo wojskowe na Dolnym Śląsku stało się lf.osunkowo późno przed
miotem dokładniejszych badań, chociaż ukazały się prace podejmujące tę proble
matykę w odniesieniu do Pomorza ·zachodniego i Ziemi Lubuskiej 1. Osadnictwu 
:zdemobilizowanych żołnierzy na Dolnym śląsku poświęcono wyłącznie nieliczne 
.artykuły o charakterze przyczynkarskim 2• Dopiero na początku 1978 r. ukazała się 

1 A. O g r  o d  o w c z y  k, Pomorze przywrócone. Wkład Wojska Polskiego 
-w zagospodarowanie Pomorza Zachodniego w latach 1945-1947, Warszawa 1974;
H. D o m  i n i c z  a k, Wróciliśmy na Ziemię Lubuską. Udział Wojska Polskiego
w zasiedlaniu i zagospodarowaniu Ziemi Lubuskiej 1945-1948, Warszawa 1974.

2 W. D i  n w e b e 1, Wojskowa akcja osadnicza w powiecie Lwówek Sląski
{1945/1946) (Polska Ludowa. Materiały i studia, t. 2, Warszawa 1963, s. 27--40); 
L. S. S t y ś, Powstanie i działalność grup operacyjnych osadnictwa wojskowego
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obszerna monografia A. Ogrodowczyka poświęcona osa<lnictwu wojskowemu i dzia
łalności społecznej, gospodarczej oraz politycznej Wojska Polskiego na Sląsku 
Opolskim i Dolnym w lattach 1945--'1948 3• Prawie jednocześnie drukarnię opuściłlł! 
praca L. ,JStysia, wydana staraniem Dolnośląskiego Towarzystwa !Społeczno-Kultu
ralnego. Jest ona wynikiem wieloletnich zainteresowań Autora problematyką osad
nictwa wojskowego, a w szczególności opracowaniem referatu wygłoszonego przez 
L. Stysia na ogólnopolskiej sesji poświęconej osadnictwu wojskowemu, zorga
nizowanej w czerwcu ,1975 r. w Swieradowie Zdroju.

Zważywszy na niewielkie rozmiary wy<lawnictwa, Autor musiał ograniczyć się 
do najważniejszych zagadnień z zakresu osadnictwa zdemobilizowanych żołnierzy. 
Omawiana praca dotyczy zatem głównie przebiegu osadnictwa wojskowego i jego 
zmian organizacyjnych. 

Autor niemal zupełnie pomija istotne dla tej problematyki zagadnienia gospo
darcze. Kilka uwag ogólnych, zebranych w pierwszej części pracy, prawie nie 
odnosi się do powiatów wyznaczonych na osadnictwo wojskowe, a więc nie stanowi 
tła gospodarczego omawianego procesu. W toku wykładu Autor niemal zupełnie 
pomija zaga<lnienia gospodarcze, co spłyca szereg wniosków ogólnych. Odnosi się to 
m. in. do sprawy likwidacji odrębności organizacyjnej osadnictwa wojskowego
(s. 17 i 32), która zdaniem Autora była wynikiem kurczenia się możliwości osied
leńczych w powiatach wydzielonych dla zdemobilizowanych żołnierzy.

Decyzje z września 1945 r. podjęto głównie dlatego, że stopień zaludnienia Po
lakami powiatów osadnictwa wojskowego był o wiele niższy niż pozostałych 
powiatów na ziemiach odzyskanych. Niedobory ,ludności w pow. lwóweckim i zgo
rzeleckim występowały jes4cze � październiku 1946 r. 4 Przyczyną były zniszczenia 
inwentarza żywego, martwego i zabudowań oraz brak zapasów żywności. Osadnicy 
wojskowi, nie posiadający przeważnie żadnego dobytku, nie chcieli osiedlać sięna 
terenach zniszczonych, których nie byli w stanie 22agospodarować s. Dlatego napływ 
osadników wojskowych do nie zniszczonych pow'iatów osadnictwa cywilnego był 
bardzo duży 8• Należało więc >także usankcjonować osadnictwo zdemobilizowanych 
żołnierzy w powiatach osiadnictwa cywilnego. 

Czynniki gospodarcze nie pozostawały wreszcie bez wpływu na przyznanie 
praw osadników wojskowych również tym zdemobilizowanym żołnierzom, którzy 
objęli gospodarstwa w powiatach osadnictwa cywilnego. Autor nie tłumaczy przy
czyn tych decyzji, Móre powzięto w styczniu 1948 r. (s. 22). 

Należało podkreślić, że żądania zdemobilizowanych żołnierzy płynęły z na
turalnych dążności do uzyskania moralnej i materialnej rekompensaty za ponie
siony trud i ofiary w walce z okupantem. Nie mogły ich usatysfakcjonować wa
runki gospodarcze, jakie znajdowali w powiatiach wydzielonych dla nich . .Zdemo
bilizowani żołnierze odczuwali jako wielką •k-rzywdę ·pozbawienie ich możliwości. 
osiedlenia się w nie zniszczonych powiatach na pełnych przysługujących im pra
wach. 

na Dolnym Śląsku (Sobótkla, 1963, nr 4, s. 460---'471); t e  n ż e, Rola Wojska Pol
skiego w zasiedlaniu Dolnego Śląska w pierwszych latach władzy ludowej (Sobót
ka, 1962, nr 2a, s. ,109-124). 

3 A. O g r  o d  o w c z y  k, Żołnierze Wojska Polskiego na Śląsku Opolskim i Dol
nym 1945-1948, Opole 1978. 

4 WAP Wrocław, Urząd Wojewódzki ,Wrocławski I/135, s. 7, Minimalna chłon
ność rolnicza w woj. wrodawskim w październiku 1946 r. 

s AAN Warszawa, Ministerstwo Ziem Odzyskanych 960, s. 5, Pismo pełnomoc
nika DOW - IV do pełnomocnika Naczelnego Dowództwa WP do spraw osad
nictwa wojskowego gen. bryg. Szokalskiego, 5 II 11946 r. 

6 AAN Warszawa, Zarząd Centralny PUR II/34, s. 13, Sprawozdanie opisowe 
z działalności Wojewódz'kiego Oddziału PUR we WTocławiu (<iział eta:powy) za 
styczeń 1946 ·r. 
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Ogólnie rzecz biorąc mme3s21a praca jest zestawieniem znanych ze źródeł fak
tów, pozbawionych szerszego komentarza Autora. Można ją uważać za kolejny 
przyczynek do dziejów osadnictwa wojskowego na Dolnym Sląsku. Znaczenie jej 
zostało jednak ,pomniejszone przez prawie jednoczesne ukazanie się obszernej mo
nografii Ogrodowczyka poruszającej tę samą problematykę. 

Elżbieta Ko§cik 

HISTORICKA GEOGRAFIE, nr 14-15, Prispevky k dejinam prazske aglome

race, Praha 1976, sns. 264 i 711 + 44 mapy. 

Publikacja poświęcona została w całości Pradze, stolicy Czechosłowacji. 
W części pierwszej zebrano rozprawy i artykuły dotyczące ogólnych problemów 
przeszłości miasta i wybranych zagadnień kultury, w drugiej zaś omówiono życie 
gospodarcze. 

Wśród prac, które nazwać można historycznymi, szczególnie interesujący wy
daje się być artykuł Z. Bohafa o rozwoju Pragi na przestrzeni ostatniego tysiąc
lecia. Do innych publikacji zwracających uwagę należy rozprawa C. Votrubeca 

o współczesnych przemianach przestrzennych Pragi, badania toponomastyczne L.

Olivovej-Nezbedovej i I. Honla, a także artykuł J. Vanifa o rozwoju instytucji
kult,uralnych stolicy Czechosłowacji. Zajmujący się bliżej geografią historyczną
sięgną z pewnością do pracy J. Horaka, przedstawiającej wyniki analizy topografii

dzisiejszej Pragi na najstarszych mapach Czech. Wśród wykorzystanych przez
Autora opracowań kartograficznych znalazły się· następujące mapy: K-laudyana
z 1518 r., Crigingera z 1569 r., Aretina z 1619 r., Vogta z 1712 r. i Miillera z 1720 r.
Ostatnią rozprawą, która zamyka pierwszą część omawianej publikacji, jest artykuł

J. Maleka o roli i znaczeniu przewodników turystycznych po Pradze. Według Auto
ra duża część przewodników starszych wydaje się być niejednokrotnie bogatsza
w treści poznawcze od wielu analogicznych współczesnych opr,acowań, konstruo
wanych dość schematycznie.

życie gospodarcze Pragi przedstawione jest znacznie szerzej. Główny akcent 
położony został tutaj, co zresztą jest zrozumiałe, na ukazanie przemian dokonują
cych się w XX w., zwłaszcza zaś w ostatnim dziesięcioleciu. Przykładem takim 
może być praca L. Kopa�ka o rozwoju przemysłu w Pr-adze w latach 1945-1975, 
rozprawy Z. Budinki i M. Stehlikovej o praskiej lkomunikacji miejskiej bądź arty

kuły J. Kurki i M. Pribyla o wodociągach i kanalizacji. W 'kontekście tym od
mienny charakter mają pr,ace O. Smr�eka, F. Dudeka czy E. Rozsivalovej. Za
poznają one nas przede wszystkim z historią - kolejno: przemysłu maszynowego 
do 1873 r., przemysłu culhowniczego i praskiego szpitalnictwa. Nie jest to oczy
wiście pełny rejest problemów, jakie zaprezentowane zositały w „Historickiej geo
grafii". Na pewno zrozumienie wśród czytelników znajdą również takie zagadnienia, 

jak rozwój kolejnictwa, migracje ludności związane z dojazdami do pracy, znacze

nie Wełtawy jako szlaku komunikacyjnego, klimat Pl'agi, oczyszczanie miasta 
a ochrona środowiska naturalnego czy wreszcie rola i znaczenie instytucji admini
sitracyjnych i kulturalnych dla życia mieszkańców współczesnego miasta. 

Cennym dodatkiem do licznie zebranych tutaj artykułów jest załącznik map. 
Ilustrację kartograficzną posiada każda publik>acja, co znakomicie ułatwia zrozu
mienie przedstawionych w niej problemów. 

Janusz Ko§cik 
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GŁOS OLESNA, R. 10, 1978, (wyd.) Stowarzyszenie Miłośników Olesna. Zespół 
red.: F. Hawranek (i in.), Olesno 1978, ss. 120. 

Ukazanie się po roku kolejnego tomu, ,,Głosu Olesna", wydawanego przez 
Stowarzyszenie Miłośników Olesna (poprzednio Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Oleskiej), we współpracy z Instytutem Sląskim w Opolu, zapowiada, być może, 
rozpoczęcie corocznego cyklu wydawniczego. Spotka się to niewątpliwie z przy
chylnym przyjęciem zarówno ze strony nauczycieli historii, młodzieży, działaczy 
TWP, do których publikacja jest przede wszystkim adresowana, jak i innych 
mieszkańców Oleskiego, int.eresujących się przeszłością i teraźniejszością swego 
regionu. 

Obok czterech stałych działów rocznika, znalazł się w nim nowy, ,,Z okazji 180 
rocznicy urodzin Józefa Lompy", na który złożyły się wyniki sesji popularnonau
kowej, zorganizowanej przez SMO „w celu przypomnienia zasług wielkiego oleś
nianina i jego roli w walce o polskość na Sląsku" (s. 7). W omawianym roczni'ku 
zamieszczono prawie o połowę mniej artykułów niż w poprzednich, są one jednak 
większe objętościowo. Również i tym razem połowę objętości rzecznika poświęcono 
problematyce powojennej. Reprezentowane w nim są artykuły z zakresu archeo
logii, demografii oraz historii społeczno-gospodarczej i polittycznej. Podejmują one 
przede wszystkim zagadnienia ziemi oleskiej. 

W wyniku zmian administracyjnego podziału kraju· z 1975 r. Olesno znalazło 
się w granicach województwa częstochowskiego. Wyrazem zainteresowania nowych 
władz działalnością SMO jest przedmowa I sekretarza KW PZPR w Częstochowie 
J. Grygiela.

W dziale pierwszym (,,Z okazji 180 rocznicy urodzin Józefa Lompy"), F. Haw
ranek zajął się polskim ruchem narodowym na Sląsku w XIX w., szczególnie zaś 
działalnością J. Lompy, oraz miejscem, jakie zajmowali w tym ruchu Polacy z Po
znańskiego, a J. Lesik ukazał, głównie na podstawie pism J. Lompy, położenie 
społeczno-ekonomiczne chłopa oleskiego w połowie tegoż wieku. Szkoda jednak, że 

Autor nie sięgnął pełniej do innych źródeł. 
W dziale „Z przeszłości" uwagę zwraca artykuł J. Kopca pt. Księga chrztów 

w Wysokiej z XVIII w. jako źródło historyczne. Analizując dane zawarte w źródle 
oraz wskazując na ich wartość dla różnych dyscyplin historycznych, poruszył Autor 
ważny problem niewielkiego wykorzystania kościelnych rejestrów metrykalych. 
Wydaje się, iż warto włączyć tę problematykę do prac magisterskich. Szkoda, że 
Autor nie podzielił liczby chrztów (urodzin) na okresy, np. pięcioletnie, zaznaczając 
przy tym miejsce urodzenia dziecka. Umożliwiłoby to najprawdopodobniej za
obserwowanie pewnych ,';endencji w rozwoju ludnościowym parafii (s. 54). Chyba 
niesłusznie rezygnował Autor z części materiału, w tym wypadku z 5 lat, tj. o'k. 
80/o całości, ,,dla lepszego i jaśniejszego rachunku" (s. 51). Określenie Bauer tłu
maczyć należy „kmieć", a nie „chłop" (s. 54). Na dokładniejsze potraktowanie za
sługiwał zasygnalizowany jedynie problem struktury społeczno-zawodowej ludności 
wiejskiej (s. 57), zwłaszcza, że 2 strony poświęcił Aut.or kwestii wyboru imion dla 
noworodków. Interesujących spostrzeżeń mogło dostarczyć porównanie danych za
wartych w prezentowanej księdze chrztów z wynikami badań opartych na takim 
samym źródle z innych parafii. 

·W omawianym dziale znalazły się jeszcze artykuły W. Łonaka (Wyniki badań

wykopaliskowych na cmentarzysku kultury łiiżyckiej w Kościeliskach) i F. Haw
ranka (Jak to bezrobotni „stemplowali"). W ostatnim Autor przedstawił problem 
bezrobocia w powiecie oleskim w latach 1924-19'28. # 

W dziale „Nasza wieś", ukazującym historię i dzień dzisiejszy poszczególnych 
wsi ziemi oleskiej, Z. Jasiński i R. Piech zajęli się dziejami Starego Olesna od XVII 
do XX w., na podst.awie bogatych źródeł. Zasługują one na dokładniejszą analizę. 
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Ukazując proces przechodzenia poszczególnych części Starego Olesna w latach 
1689-1770 w ręce jednego właściciela, Autorzy doszli ·do wniosku, że „podział wsi 
jest dowodem rozproszenia majątkowego wsi średniowiecznych . . . i dowodem 
zul5ożenia szlachty" (s. 70). Analizowany materiał nie dotyczy jednak okresu śred
niowiecza i nie musi świadczyć o zubożeniu szlachty na tym terenie, zwłaszcza iż 
nieco dalej Autorzy stwierdzają, że· ,,fakt posiadania przez Paczyńskiego [jeden ze 
współwłaścicieli wsi - M.G.] majątków w innych miejscowościach zadecydował 
o sprzedaży majątku w Starym Oleśnie" (s. 70). Oceniając działalność ks. Marxa,
niemieckiego_ proboszcza parafii w latach 1911-11921, zamordowanego przez miesz
kających tam Niemców, Autorzy piszą, że „zginął, bo naraził się zaciekłym polako
żerczym junkrom swą p r o l e t aTi a c k ą  i i n t e r n a c j o n a l i s t y c z n ą  [pod-

. kreślenie - M.G.] postawą wobec panującej niesprawiedliwości społecznej w jego
parafii, za sprzyjanie uciskanej ludności polskiej" (s. 78). Przy•:oczone argumenty
nie przemawiają za tak jednoznaczną oceną. Wprawdzie proboszcz „w swoich ka
zaniach nawoływał miejscowych właścicieli do podzielenia części swych majątków
między biedotę" (s. 78), nie musi to jednak jeszcze świadczyć o jego proletariac
kości, podobnie jak stwierdzenie Autorów, że „zginął za popieranie polskiego kan
dydata do paTlamentu w wyborach 1912 r., za klęskę Niemiec przy urnach plebis
cytowych w 1921 r. w Sl;arym Oleśnie" (s. 78), nie musi oznaczać jego internacjo
nalistycznej postawy. Określenia „proletariacki" i „internacjonalistyczny" są w tym
wypadku mało precyzyjne i nie oddają w pełni charakteru bardzo złożonej dzia
łalności ks. Marxa, osoby duchownej, co należy też brać pod uwagę przy określa
niu jego postawy.

W dziale „Sylwet.ki i wspomnienia" znajduje się życiorys zmarłego niedawno 
działacza ziemi oleskiej F. Ligendzy oraz wspomnienia N. Jasińskiej z działalności 
Związku Harcerstwa Polskiego w Oleśnie w pierwszych latach po wyzwoleniu. 
Zeszyt zamyka dział „W Polsce Ludowej", zawierający artykuły: J. Popery (Naro

dowy Plebiscyt Pokoju (17-22 V 1951)), W. Markiewicza (Po wygranej), i W. Fier
lay (Gospodarstwo Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Pawiowicach w Latach 1965-

1977). 

Omawiany numer przynosi wiele nowych informacji o regionie, często po-
chodzących z materiałów archiwalnych. Zamieszczone w nim artykuły będą nie
wątpliwie przydatne nie tylko dla popularyzatorów dziejów Oleskiego, lecz rów
nież dla osób zawodowo zajmujących się historią. 

Marek Górny 

SERBSKA BIBLIOGRAFIJA - SORBISCHE BIBLIOGRAPHIE 1971-1975. 
Cyłkowa redakcija - Gesamtredaktion Isolde Garqos, Bautzen 1978, ss. 437. 
Spisy Instituta zaserbski ludospyt 53. 

Coraz częściej gości na łamach „Sobótki" problematyka serbołużycka. Ostatnio 
ogłoszone zostały recenzje z 2 tomów Historii Serbołużyczan (wraz ze sprawo
zdaniem z dyskusji nad nimi z udziałem autoró,w zaproszonych z Budziszyna), 

a w ubiegłorocznym nrze 3 zamieszczony został artykuł o rozwoju i osiągnięciach 
Instytutu Serbołużyckich Badań Ludoznawczych. 

Omawiana Serbslo,a bibLiografija za lata 19'nl-1975, pozwala jednak na do
głębniejsze wniknięcie w sprawy dorobku i wszechstronnego rozwoju Ser.bołużyczan 
we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Dwa pierwsze tomy bibliografii (za 
lata 1945-1957 i 1958-1965) w opracowaniu J. Młynka wydane zostały w 1959 
i 1968 r. Kolejna publikacja, rejestrująca prace z lat 1966-1970, ukazała się 
w 1972 r. Wówczas to przyjęto zasadę ogłaszania bibliografii w cyklu 5-letnim. 
Redaktorem ostatniego z wymienionych tomów bibliografii, jak również i nainow
szego, jest I. Gardosowa. Jej zapobiegliwości i dbałości o zapewnienie publikacjom 
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maksymalnie szerokiej podstawy bibliograficznej, o właściwą koordynację pracy 
osób wykonujących kwerendę, do której włączeni byli, obok pracowników InSlty
tutu w Budziszynie fachowcy bibliografowie zarówno z NRD, jak i innych krajów 
socjalistycznych (Jugosławii, Polski, Związku Radzieckiego, Czechosłowacji), za
wdzięczać należy bardzo staranne merytoryczne przygotowanie bibliografii. O skali 
tych prac świadczy liczba zaangażowanych w nie osób, a mianowicie 24 (zbieranie, 
opracowanie materiału, redakcja i inne formy współpracy). 

Bibliografia składa się z szeroko rozbudowanego spisu treści, krótkiego wsf.ępu 
(obydwa te elementy, podobnie jak tytuły bibliografii, w wersji dwujęzycznej), 
wykazu skrótów, tekstu bibliografii i indeksów: autorskiego, osób, miejscowości. 
W sumie rejestruje bibliografia 7075 wybranych, ważniejszych publikacji (wraz 
z uzupełnieniami za lat.a sprzed 1971 r.). Od razu nasuwają się dwa pytania: 
pierwsze, o kryteria selekcji, drugie: jaki odsetek całości zebranego materiału 
stanowi część ogłoszona drukiem. Informacji na ten temat poskąpiono użytkowni
kowi. Dodać też należy, że w odróżnieniu od większości bibliografii zastosowano 
t.u oddzielną numerację każdej recenzji, co w sposób bardzo istotny zw'ię'kszyło 
liczbę pozycji. Całość materiału podzielona została na 14 zasadniczych działów 
tematycznych (poprzednio było 28), a mianowicie: 1. Prace ogólne (bi-bliografie, 
wydawnictwa o charakterze encyk-lopedycznym, słownikowym itp.), 2. Srodki ma
sowego przekazu, 3. Archiwa, biblioteki, wydawnictwa, muzea, wystawy, 4. Za
gadnienia geograficzno-przyrodnicze, 5. Historia, 6. Działalność Domowiny, 7. Za
gadnienia językowe, 8. Literatura, 9. Etnografia, 10. Muzyka, 111. Teatr, 12. Sztuka, 
13. Szkolnidwo, 14. Zagadnienia religijne i kościelne. Działy te rozpadają się
z kolei na szereg poddziałów, a niektóre z nich zostały jeszcze bardziej rozczłon
kowane. W sumie jest tych haseł kwalifikacyjnych 122. Oczywiście o takim spo
sobie rozwiązania sprawy podziału bibliografii decydował zapewne charakter zgro
madzonego materiału bibliograficznego. Zaletą tej koncepcji jest to, że pozwala ona
w bardzo dużym stopniu grupować w określonych działach materiał jednoznaczny
tematycznie. Mankament zaś polega na tym, że odbywa się to kosztem dużego
rozczłonkowania, które nawet najdalej posunięte nie eliminuje zupełnie wszystkich
trudności z kwalifikacją poszczególnych prac (np. z pogran'icza paru dziedzin
wiedzy).

W przedstawionym zasadniczym podziale tematycznym bibliografii rzuca się 
w oczy brak szeregu zagadnień (np. gospodarczych). Jest to jednak zrozumiałe, 
zważywszy na fakt, że zgromadzony w książce materiał stanowi przede wszyst
kim zwierciadlane odbicie głównych zainteresowań badawczych Instytutu w Bu
dziszynie, a mianowicie historią (17 poddziałów, w tym prace z zakresu historii 
gospodarczej), literaturoznawstwem (16), etnografią (15), językoznawstwem (14). 

Na uwagę zasługuje sposób wydania bibliografii, jaki powinien cechować tego 
rodzaju publikacje o trwałej wartości użytkowej. Doskonały papier, porządna, 
płócienna oprawa, bardzo czytelny, jednolity krój czcionki, odejście od (praktyko
wanego u nas) sposobu zamieszczania tekstu bibliografii w dwóch kolumnach, nie 
posunięty do absurdu (jak to często bywa ze względów oszczędnościowych) system 
skrótów. 

Tę krMką prezentację bibliografii warto uzupełnić następującą refleksją. Po
bieżne nawet jej przewertowanie pozwala zorientować się w stosunkowo dużym 
zainteresowamu problematyką serbołużycką polskich bad�czy i publicystów. Auto
t·ów wrocławskich jest jednak bardzo mało. Należy więc żywić nadzieję, że na
wiązane ostatnio bliższe kontakty pomiędzy Instytutem w Budziszynie a Instytu
tem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego wpłyną na ,poprawę sytuacji w tym 
względzie, o czym wydają się już świadczyć podane we wstępie tego omówienia 
przykłady. 

Romuald Gelles 




