
ZAPISKI SPRAWOZD AWCZE 

SCHLESIEN NIEDERSCHLESIEN, , OBERSCHLESIEN, SUDETENSCHLE-
SIEN - KUNST, WISSENSCHAFT, VOLKSTUM, Norymberga 1973, z. 4. 

Kwartalnik jest organem organizacji Kulturwerk Schlesien i wychodzi od osiem
nastu lat w Norymberdze. W zeszycie 4 z 1973 r. zainteresować winny historyka 
dwa artykuły: K. Spetha Breslauer Triptychon oraz J. J. Menzla Nicolaus Coper

nicus und Schlesien. Artykuł pierwszy jest esejem historycznoliterackim opisującym. 
trzy główne świątynie na Ostrowie Tumskim i . Wysp.ie Piaskowej: Katedrę Wro
cławską, kościół św. Krzyża i kościół Marii Panny na Piasku. Trzy te kościoły łączy 
szereg wspólnych cech, do których Autor zalicza: 1. cegłę, jako materiał budowlany, 
2. harmonijne łączenie w sobie architektonicznych cech gotyku i baroku, 3. fakt,
że śwjątynie te tworzą tzw. tryptychon, czyli architektonicznie jednolity kompleks
kultowy. Merytorycznie Autor nie wychodzi poza powszechnie znane fakty i szcze
�� 

Na, bardziej wnikliwą uwagę zasługuje artykuł Menzla o Koperniku i jego zwią
zkach ze Śląskiem. Jest to opracowanie kąśliwe, napisane według tradycyjnych 
wzorów nacjoi:ialistycznego i rewizjonistycznego warsztatu historycznego. Autor 
omawja śląskie pochodzenie przodków Mikołaja Kopernika. Uważa ich za Niemców. 
Przodków ze strony ojca wywodzi z miejscowości Koperniki pod Nysą. Przodków 
ze strony matki wywodzi z miejscowości Pszenno pod Świdnicą (Watzenrode, Wei
tzenrodau). Nie może też, zdaniem Menzla, być mowy o polonizacji rodziny Koper
nika, ponieważ zarówno Kraków, gdzie długi czas żył ojciec Mikołaja Kopernika, 
jak i Toruń, s!{ąd pochodziła matka Kopernika, były miastami niemieckimi, a więk
szość mieszkańców w tych miastach stanowili Niemcy. Tego rodzaju argumenty 
składają się na cały artykuł. 

Warto też odnotować dwie notatki w dziale komunikatów. J. J. Gi:irlich jest 
Autorem notatki pod alarmującym tytułem Górnośląskie zabytki architektury w nie

bezpieczeństwie. Relacjonuje on zamieszczony swego czasu w „Trybunie Ludu" apel 
o opiekę i wykorzystywanie dla celów życia bieżącegq zabytków architektury w woj.
opolskim. Z treści notatki wynika, że na terenie tego województwa zarejestrowa
nych jest 2500 zabytków architektury, z tego 800 zostało całkowicie odremontowa
nych i zabezpjeczonych, a kilkadziesiąt obiektów posiada stałych opiekunów i gospo
darzy. W obiektach zabytkowych zorganizowano zakłady służby zdrowia, schroniska
turystyczne, kluby młodzieżowe, kawiarnie (w zabytkowym młynie), muzea itp. Oka
zuje się więc, i to z treści samej notatki, że alarmujący tytuł nie jest niczym
uspraw.iedliwiony. •

Druga notatka, tego samego Autora, informuje czytelników o powstaniu przy 
Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu Instytutu Terapii Muzycznej. Prowadzi się. 
w nim badania nad oddziaływaniem muzyki na organizm ludzki i zastosowaniem. 
wyników tych badań dla celów medycyny, zwłaszcza profilaktyki. 

B. T. 
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M. Ml y n a r s  k a-K a 1 e t y  n o w a, PIERWSZE LOKACJE MIAST W DORZE
CZU ORLI W XIII WIEKU (Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, 
t. XLVIII), Wrocław 1,973, SS. 215.

Autorka podjęła się szczególnie trudnego zadania, mianowicie przedstawienia
problemu początków i kształtowania się miast na obszarze dorzecza Orli, prawego 
dopływu Baryczy. Jest to teren pogranicza wielkopolsko-śląskiego, leżący z dala od 
większych ośrodków miejskich i w związku z tym nie wchodzący w sferę bezpo
średnich wpływów miast wielkopolskich czy śląskich. Mimo to te peryferyjne tereny 
nie mogły pozostawać w całkowitej izolacji od sąsiednich dzielnic, stanowiły jakby 
pomost, przez który przebiegały szlaki komunikacyjno-handlowe łączące ważniejsze 
ośrodki Sląska i Wielkopolski. Ten niejako tranzytowy charakter dorzecza Orli sta
nowił jeden z elementów rozwoju tego pogranicznego obszaru. 

W celu· jak najdokładniejszego zrekonstruowania procesów lokacyjnych na tym 
niedużym wycinku terytorialnym Autorka sięgnęła do wcześniejszego stanu stosun
ków osadniczych, stanu zagospodarowania oraz rozmieszczenia i funkcjonowania 
tamtejszych ośrodków targowych z XII-XJII w. W sześćdziesiątych latach XIII w. 
zapoczątkowany już został proces urbanizacji dorzecza Orli. Podstawą trwałości tam
tejszych ośrodków miejskich były przede wszystkim czynniki ekonomiczne, a więc 
dogodne położenie przy ważnych szlakach komunikacyjno-handlowych oraz potrzeby 
gospodarcze rynku lokalnego. Jednakże powstanie w stosunkowo niewielkim odstę
pie czasu dość sporej ilości miasteczek na tym granicznym, słabo zaludnionym 

·terenie wynikało nie tylko z powodów gospodarczych. Otóż czynnikiem inicjującym
i następnie utrzymującym lokacje miejskie była na terytorium objętym badaniami
przede wszystkim wielka własność możnowładcza - kościelna i prywatna. Zakła
danie miast w dobrach wiejskich przez feudałów stanowiło jedną z cha1·akterystycz

nych cech ogólnie przyjętego i szeroko wówczas stosowanego modelu organizowania
latyfundiów możnowładczych. Inicjatorzy tych akcji nie zawsze potrafili krytycz
nie ocenić perspektywy rozwojowe powoływanych przez siebie do życia ośrodków
miejskich. Stąd też żywot niektórych miasteczek był krótki. Miejska gospodarka
wielkiej własności stwarzała możliwości szerszego oddziaływania ekonomicznego
poza obrębem własnych dóbr, wynikała więc w dużej mierze z dążeń konkuren
cyjnych między feudałami. Jednakże istnienie blisko siebie większej ilości lub
choćby tylko dwóch miast zawężało zasięg kontaktów gospodarczych poszczególnych
ośrodków z zapleczem wiejskim, w wyniku czego jedno z miast lub każde z nich
ponosiło straty. Ograniczało to rozwój poszczególnych miast, przyczyniało się też do
rozbicia zaplecza wiejskiego na małe mikroregiony, a tym samym powodowało roz
drobnienie potencjału ekonomicznego rynku lokalnego, Niejednokrotnie o dalszej
egzystencji konkurujących ze sobą małych miasteczek decydował wynik walki. roz
grywanej między właścicielami lub inicjatorami przedsięwzięć lokacyjnych.

Poczynione przez Autorkę obserwacje nad rolą możnowładców jako realizato
rów lokacji miejskich w dorzeczu Orli ukazują, że poprzez regionalne badania osad
nicze można by rzucić więcej światła na podstawy gospodarcze tej grupy społecz
nej, co z kolei pozwoliłoby poznać dokładniej rolę polityczną możnowładztwa
w okresie kształtowania się idei zjednoczeniowych.

s. s.
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K. J a s i ń s k i, RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH. PIASTOWIE WROCLA W
SCY I LEGNICKO-BRZESCY, Wrocław 1973, ss. 300, tabl. 

Jest to pierwsza część planowanego na trzy tomy Rodowodu Piastów śląskich,

obejmująca w 166 biogramach genealogię Piastów wrocławskich i legnicko-brzeskich. 
Zapowiadane dwa pozostałe tomy objąć mają genealogię Piastów: świdnickich, zię
bickich, glogowsko-żagańskich i oleśnickich (t. Il), linię opolską, cieszyńską i ośw.ię
cimską obejmie t. III. Rodowód Piastów śląskich wypełnia dotkliwą lukę, gdyż -
jak wiadomo - O. Balzer w swojej Genealogii Piastów pominął książąt śląskich. 
Opracowanie genealogii książąt śląskich jest według zapewnienia Autora wstępem 
do nowego opracowania rodowodu całej dynastii Piastów, mającego zastąpić prze
starzale już dziś dzieło Balzera. 

Na treść t. I składają się uwagi wstępne, biogramy Piastów w liczbie 156 jako 
zasadnicza część pracy, wykaz miejsc pochówków wrocławskich i brzesko-legnic
kich książąt piastowskich, wykaz źródeł i literatury. Wykazy skrótów i indeks 
znacznie ułatwiają korzystanie z tego dzieła, nie przeznaczonego przecież do czylania 
jednym tchem. We wstępie uzasadnia Autor potrzebę zajęcia się problemem genea
logii Piastów śląskich, podkreślając, że stanowi on „niezaprzeczalną kartę dziejów 
polskich". Kolejno przedstawione zostały źródła wykorzystane w pracy i założenia 
metodologiczne. Zwraca uwagę polemika Autora z poglądem głoszącym, jakoby 
istniały w średniowiecznej Polsce ,,ściśle określone granice pełnoletności". Za naj
niższą różnicę wieku między matką a dzieckiem uważa Autor okres lat 14, między 
ojcem a dzieckiem lat 15, za najwyższą zaś między matką a dzieckiem - lat 45. 
Przyjmuje też, że w zasadzie nie wydawano za mąż młodszych córek przed starszy
mi. Poruszając kwestię terminologii Autor stwierdza, że słowo „domicellus" ozna
czało młodego mężczyznę w zasadzie nieżonatego. Co do roli imienia K. Jasiński 
sądzi, że stanowi ono „niejednokrotnie ważną przesłankę filiacyjną". Zasadniczą 
część pracy stanowią biogramy, a nie dołączone do książki tablice genealogiczne. 
Poszczególne biogramy opracowano według schematu obejmującego: filiację genea
logiczną, imię lub imiona osoby, kolejność urodzenia, daty urodzin, malżeńslw:>. 

i śmierci oraz miejsce pochowania. Schemat ten, nie zawsze przestrzegany, potwier
dza przekonanie Autora, że Rodowód Piastów śląskich stanowi pracę „jak najbai"
dziej genealogiczną", ale znajomość rodowodu panujących dynastii konieczna jest 
również historykom zajmującym się innymi dziedzinami dziejów. 

M. Cet.

W. U r b  a n, Z DZIEJÓW DUSZPASTERSTWA W ARCHIDIAKONACIE LEG
NICKIM W CZASACH NOWOŻYTNYCH DO XIX WIEKU, Wrocław 1973, ss. 171. 

Archidiakonat legnicki powstał w 1262 r. i był jednym z czterech okręgów (inne 
to: wrocławski, głogowski i opolski), na jakie ze względów administracyjnych podzie
lona została w XIII w. diecezja wrocławska. Kościół katolic.ki na Sląsku zetknął 
się z Reformacją najszybciej na terenie archidiakonatu legnickiego. Zródlowa praca 
W. Urbana uRazuje stan duszpasterstwa w tym okręgu w oparciu o protokoły powi
zytacyjne z lat: 165,1,, 1668, 1677, 1687, 1694 i z XVIII w., co stanowi podstawę po
działu książki na sześć rozdziałów. Autor wydobył ze źródeł niezwykle interesujące
fakty z życia mieszkańców śląska, wskazał - oprócz zagadnień ściśle duszpaster
skich - na ciekawe problemy społeczne i obyczajowe. Uwagę swą skoncentrował

9 - Sobótka 1974, z. 2 
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zarówno na miastach, jak i wsiach archidiakonatu legnickiego. Być może zastoso
wanie innego niż przyjęty podziału uczyniłoby wywody Autora bardziej przystęp
nymi dla czytelnika. Szkoda, że praca ni.e została zaopatrzona w indeksy. 

J. Puc.

KATALOG PLANÓW MIAST I OSIEDLI SLĄSKICH Z XVI-XIX W. W ZBIO
RACH ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO WE WROCŁAWIU, oprac. J. Domański, 
Warszawa 1973, ss. 214.

Cenny ten katolog zawiera opisy 464 planów miast i osiedli śląskich; plany te 
sporządzono w okresie od XVI do końca XIX w., a przechowywane są obecnie 
w zbiorach kartograficznych Archiwum Państwowego we Wrocławiu. W publikacji 
uwzględniono nie tylko plany miejscowości, które aktualnie są miastami, ale także 
tych, które niegdyś posiadały prawa miejskie. Ponadto katalog obejmuje plany 
niektórych wsi śląskich, tych mianowicie, które z biegiem czasu bądź same stały 
się miastami, bądź zostały włączone w obręb miast. Dotyczy to przede wszystkim 
byłych wsi podwrocławskich, będących obecnie przedmieściami Wrocławia. 

Opisy poszczególnych planów zestawiono przeważnie w układzie alfabetyczno
chronologicznym. Przy zestawieni{i tym przyjęto za hasło główne współczesną nazwę 
polską danej miejscowości (z wyjątkiem dwu nazw czeskich: Bohumin i HluC'in), 
przy czym poszczególne hasła odnoszą się czasem do jednego, czasem zaś do kilku 
planów. W tym drugim wypadku opisy zostały zestawione w porządku chronologicz
nym. Jeśli jednakże do danego miasta (dotyczy to głównie Wrocławia w obecnych 
granicach administracyjnych) zachowała siq w Archiwum większa liczba planów, 

wówczas w celu korzystniejszego ułożenia ich opisów zastosowano układ rzeczowo
chronologiczny. Wydzielono zatem grupy planów odnoszących się do całego miasta, 
następnie do jego poszczególnych dzielnic i wreszcie do najważniejszych obiektów 
miejskich. Dopiero w obrębie takich grup ułożono chronologicznie opisy poszczegól
nych planów. 

Tytuły planów podane są w języku polskim wraz z przytoczeniem w nawiasach 
tytułów .oryginalnych. Rok lub lata sporządzenia planu umieszczono nad tytułem. 
Właściwy opis treści danej jednostki kartograficznej następuje bezpośrednio po 
tytule. Dalej wymienione jest nazwisko oraz zawód wykonawcy planu. Określono 
też technikę i skalę planu oraz jego rozmiary w cm. Wreszcie na końcu notatki 
katalogowej zamieszczono aktualną sygnaturę opisywanej jednostki.. Katalog zawiera 
dwa bardzo przydatne indeksy, mianowicie nazw geograficznych oraz nazwisk wy
konawców planów. Pożyteczną rolę spełnia także zamieszczony na końcu publikacji 
wybór fotokopii skatalogowanych planów. Pozwala to na szybkie i praktyczne za
poznanie się z treścią opisanych w katalogu materiałów kartograficznych. 

Katalog ten niewątpliwie przyczyni się do pełniejszego i łatwiejszego wykorzy
stania zachowanych we wrocławskim Archiwum Państwowym planów miast i osiedli 
śląskich. Zwłaszcza historycy miast i osadnictwa, historycy sztuki, urbaniści i archi
tekci i wreszcie geografowie znajdą w nim wiele ciekawych danych do pracy nauko
wej. 

s. s.
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W. B a  u m, DIE MO-NZEN UND MEDAILLEN DER BISCHOFE VON BRESLAU,
T. I: bis Karl von Osterreich <+ 1624), mit 52 Abbildungen; T. II: Von Karl Ferdi-.
nand (1625-1655) bis Georg Kopp (11887-1914), mit 33 Abbildungen (Archiv ftir
schlesische Kirchengeschichte, Bd. 30, 1972, s. 1-32; Bd. 31, 19,73, s. 87-112).

W dwóch zwięzłych, ale treściwych szkicach Autor dal pełną syntezę historii 
działalności menniczej i medalierskiej biskupów wrocławskich od średniowiecza do 
I wojny światowej. Za datę wyjściową przyjął przy tym 1290 r., gdy pojawiła się 
pierwsza moneta wydana przez biskupa wrocławskiego. Nie ukrywa jednak, że już 
wcześniej islniały monety z motywami iwścielnymi, ale nie wyszły one najprawdo
podobniej z mennicy biskupiej. Za pierwszy medal uważa natomiast złotą monetę 
wybitą przez biskupa Jana Thurzona w 1508 r. w związku z wizytą króla Włady
sława Jagiellończyka w Nysie. 

W. Baum niewiele wnosi nowego do omawianego zagadnienia. Bazuje przede
wszystkim na dotychczasowych osiągnięciach historiografii niemieckiej ·i polskiej, 
systematyzuje je i gdy Z/lchodzi tego potrzeba - uzupełnia nowymi znaleziskamL 
Podkreślić należy, że wyzyskuje literaturę polską, jak rzadko który historyk z NRF. 
Gdy pisze np. o monetach i medalach wydawanych przez biskupa Karola Ferdy
nanda Wazę, opiera się przede wszystldm na najnowszych pracach polskich, jak: 
M. G u m  o w s k i, Monety, medale 1 pieczęcie Karola Ferdynanda Wazy (Wiado
mości Numizmatyczne, t. IX, 1965, s. 23-45); A. W i ę c e k, Monety i medale Wazów

polskich bite dla księstwa nyskiego oraz opolska-raciborskiego (Kwartalnik Opolski,
R. IX, 1963, ne 4, s. 37-50). Podobnie postępuje, gdy pisze o wybitnych twóecach
w zakresie medalieestwa, por. np. A. W i ę c e k, Jan Buchheim, medalier śląski

XVII. stulecia (Wiadomości. Numizmatyczne, t. VII, 11963, s. 77-107). W recenzo
wanej pracy Bauma zdaezają się drobne omyłki i błędy rzeczowe, ale nie podwa
żają one jej niewątpliwych zalet.

J. L.

L. S c  h o  f e  r, PATTERNS OF WORKER PROTEST: UPPER SILESIA 1865-
19114 (Journal of Social History, 1972·, Spring, s. 447-463). 

Autor, Ameeykanin, zajmuje się już od paru lat historią społeczną Górnego 
Sląska, jest też autorem dyseetacji poświęconej powstawaniu klasy robotniczej na 
tym terenie. W swym najnowszym artykule, opartym głównie na polskich i nie
mieckich źródłach drukowanych, przeciwstawia się panującej powszechnie tendencji 
do omawiania ruchu robotniczego głównie jako wyniku działalności związków zawo
dowych lub paetii, gdyż prowadzi to do lekceważenia innych, wcześniejszych form 
protestu robotniczego. Warte uwagi są zwłaszcza przejawy „docierania" się wzajem
nych stosunków między robotnikami a pracodawcami w okresie powstawania no
woczesnego pezemysłu, kwestia skomplikowana dodatkowo na Góenym Sląsku pro
blemem narodowościowym. Analizując kolejno sytuację w omawianych latach, 
Schofee dochodzi do wniosku, że liczne strajki w przemyśle górniczym i hutniczym 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych można tłumaczyć obawami robotników 
związanymi z likwidacją ścisłego nadzorn eządu nad · tymi gałęziami produkcji. 
Dobra koniunktura zachęcała poza tym pracodawców do wzmocnienia dyscypliny 
pracy, co było przez robotników uznawane za naruszenie ich dotychczasowych praw. 

Kwestia przyczyn strajku wygląda inaczej już w 1889 r. Wprawdzie i tu zasad-
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niczą przyczyną są przepisy. ale pojawiają się też żądania typowe dla wysoko uprze
mysłowionych krajów (podwyżki plac, skrócenia dnia pracy). Domaganie się górni
ków, aby zaliczać im wszystkie szychty, aby zrezygnowano z przymusowych nad
szycht, drakońskich kar, czy też skargi na złą jakość deputatów świadczą, iż pra
codawcy w dalszym ciągu nie chcieli porzucić metod wyzysku typowych dla wczes
nego okresu uprzemysłowienia i staromodnego paternalizmu (stąd pretensje o .,roz
rzutność robotników"). Istnieją w tym okresie pewne wskazówki pozwalające są
dzić, że i robotnicy nie przystosowali �ię jeszcze do wymagań nowoczesnego prze
mysłu, ale wysoką absencję w pracy czy samowolne jej porzucanie można uważać 
również za przejawy niezadowolenia z warunków pracy. W latach następnych żą
dania strajkujących robotników coraz częściej obracają się wokół problemu plac, 
choć wciąż jeszcze wybuchają liczne a krótkotrwale strajki wskazujące bardziej na 
niezadowolenie ze stosunków panujących w fabrykach niż na długotrwałą walkę 
o wyższe płace. Nawet w latach 1905-"1<907, kiedy to większość strajków łączy lista
żądań opracowana najwyraźniej przy współudziale związków zawodowych, wybu
chają też izolowane, nie skoordynowane strajki, wykorzystujące najwyraźniej duże
zapotrzebowanie na siłę roboczą oraz popyt na węgiel i cynk. W ogóle Autor jest
zdania, że ze względu na rozbicie organizacyjne i konflikt narodowy związki zawo
dowe nie odgrywały na Górnym śląsku takiej roli, jak w innych regionach wchodzą
cych w skład Rzeszy.

Dopiero strajk w 1913 r., zorganizowany przez polskie i niemieckie związki 
zawodowe, Schofer uznaje za pierwszy skoordynowany ruch protestu górników 
górnośląskich. Charakterystyczna jest też wówczas rola w ruchu wykwalifikowanych 
rębaczy (w uprzednich strajkach przeważali robotnicy niewykwalifikowani). Głów
nymi żądaniami były podwyżka plac i ośmiogodzinny dzień pracy, z czego można 
wnio:ikować, it codzienne warunlti pracy prze:iLały być najpoważniej11zym źródłem 
napięć, gdyż robotnicy przystosowali się do dyscypliny przemysłowej. Pracodawcy 
natomiast tkwili nadal w przeszłości, próbując (absurdalnie zdaniem Autora) tłuma
czyć strajk głównie motywami politycznymi. świadczy to o ich niechęci uznania 
roli i prac robotników. 

Badania okresów wzniesienia fali strajkowej na Górnym śląsku wskazuje zgod
ność z okresami koniunktur w przemyśle niemieckim. Da się wyraźnie zaobserwo
wać, że liczba strajków spada w okresie kryzysów, gdy robotnicy mają większe 
powody, aby obawiać się represji ze strony pracodawców, wzrasta natomiast 
w czasie „boomu" gospodarczego i zwyżki cen na produkty górnicze i hutnicze. 

M. J. C.

S. D r o  z d o  w s k i, R. Ha j d u  k, Z. R u s i ne k, KARTOTEKA ŚMIERCI.
LISTA ARESZTOWANYCH DZIALACZY DZIELNICY I ZWIĄZKU POLAKÓW 
W NIEMCZECH W LATACH 1939-1945, Opole 1973, ss. 146. 

Obchodzone niedawno uroczyście 50-lecie powstania Związków Polaków w Niem
czech przyniosło również wiele cennych publikacji ukazujących heroiczne nierzadko 
dzieje ludności polskiej w Niemczech w okresie między dwiema wojnami świato
wymi. Wrzesie.ń 1939 r. rozpoczynał nową, tragiczną kartę losów. przede wszystkim 
przywódców, dzi'alaczy i aktywistów spod znaku Rodła. Prezentowana praca traktuje 
o tych, którzy działali na śląsku, w Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech.
Wspólny wysiłek Autorów, z których każdy poświęcał już niejednokrotnie swoje
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p1oro martyrologii ludności polskiej w latach wojny i okupacji, przyniósł wstrząsa
jące w swojej wymowie opracowanie. Na kartach niewielkiego formatu i objętości 
książeczki zestawiona została lista - ,,kartoteka śmierci" - składająca się z ułożo
nych alfabetycznie 386 biogramów pols)tich działaczy: aresztowanych, osadzonych 
w obozach koncentracyjnych {Buchenwald, Majdanek, Dachau, R,avensbriick i in.), 
straconych. ,,Lista" powstała w wynik.u żmudnych i skrupulatnych ustaleń. Wy
korzystano materiały archiwalne {szczególnie ważne kartoteki gestapo), przekazy 
ustne oraz spisane wspomnienia przez tych, co przetrwali. Poszczególne biogramy, 
mimo że są bardzo oszczędne w słowa, lapidarne, zawierają na ogól wszelkie możliwe 
do ustalenia, niezbędne informacje {nazwisko i imię, data i miejsce urodzenia, dzia
łalność w ruchu polskim, losy w latach brunatnej okupacji, datę i miejsce śmierci, 
ar�sztowania itp., a także informację źródłową, np. znajdował się na liście gestapo 
pod numerem takim a takim, wytypowany do wywłaszczenia itp.). 

„Listę" poprzedza wstęp; w którym czytelnik znajduje fakty dokumentujące 
różnorodne formy eksterminacji ludności polskiej z kręgu Rodła na Sląsku Opolskim 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch wojny, a zwłaszcza w latach 
1939-11945. Wstęp kończy się apelem „do wszystkich zainteresowanych o uprzejme 
przekazY'vanie wszelkich uwag i uzupełnień dotyczących „Listy" {s. 25). 

Nakład książki (3 tys. egzemplarzy), jej przystępna cena (10 zł), staranna szata 
graficzna, wzbogacony ilustracjami tekst - to przede wszystkim zasługa Opolskiego 
Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego, pod którego patronatem publikacja się 
ukazała. 

R. G. 

K. B o b  o w s k i, K. B u r s k i, B. T u r  o ń, ENCYKLOPEDIA NAUK POMOCNI
CZYCH HISTORII NOWOŻYTNEJ I NAJNOWSZEJ, Wrocław 1973, S5. 258. 

„Bez znajomości nauk pomocniczych historii żadne badania historyczne nie są 
możliwe" - stwierdzają nie bez słuszności Autorzy przedstawianego skryptu, wyda
nego przez Uniwersytet Wrocławski. Z uwagi na ścisły związek historii i nauk po
mocniczych historii tym ostatnim przypada wielka rola w procesie dydaktycznym 
realizowanym na studiach historycznych. Prezentowana książka jest pierwszą w na
szym kraju próbą kompleksowego opracowania nauk pomocniczych historii nowo
żytnej i najnows�ej, próbą dostosowaną do programu ćwiczeń z tego przedmiotu 
prowadzonych w IV i V semestrze studiów w systemie stacjonarnym i na III roku 
studiów zaocznych. 

Układ treści skryptu podporządkowany jest głównym zadaniom nauk pomocni
czych historii, tj. odczytaniu, zrozumieniu, umiejscowieniu w czasie i opisaniu 
źródła historycznego. Po omówieniu zadań i zakresu nauk pomocniczych przedsta
wiono naukę o piśmie nowożytnym. W części tej najwięcej miejsca poświęcono neo
grafii gotyckiej, a nieco mniej stenografii i kryptografii. Kolejno przedstawiono. 
chronologię, numizmatykę i metrologię {rozdz. IV-VI). Stosunkowo wiele miejsca 
udostępniono charakterystyce źródeł specyficznych dla XIX i XX w., w tym foto
grafiom, płytom, taśmom magnetofonowym, filmowym J mikrofilmowym (rozdz. VIII). 
Kolejne rozdziały (IX-XI) ómawiają archiwa, biblioteki i muzea jako instytucje gro
madzące, opracowujące i udostępniające źródła poznania historycznego. Następny 
(XII) rozdział poświęcony jest prasie i prasoznawstwu. Uwzględniając znaczenie,
jakie odgrywa prasa w badaniu dziejów najnowszych, decyzja przeznaczenia 70
stron tej tematyce wydaje się w pełni zrozumiała, wątpliwości budzi natomiast
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kolejność, należałoby się raczej spodziewać umieszczenia tego rozdziału przed par

tiami skryptu omawiającymi instytucje gromadzące fródta. Całość zamyka przed

stawienie zasad publikacji źródeł historycznych XIX i XX w., w tym· niezwykle 

ważnej sprawie selekcji materiału źródłowego. 

Kończąc wypadnie wyrazić przekonanie, że prezentowany skrypt okaże się cenną 

pomocą zarówno dla prowadzących zajęcia z nauk pomocniczych historii nowożytnej 

i najnowszej, jak i przede wszystkim dla studentów. 

M. Cet.




