
ZAPIS KI S P R.A W O Z D A W C Z E 

J. M a t u s z e w s k i, NAZWY ADMINISTRACYJNE OSAD LOKOWANYCH
NA PRAWIE NIEMIECKIM, Łódź 1974, ss. 155. 

Prace badawcze z dziedziny onomastyki należą do trudnych i pracochłonnych, 
jednakże przynoszą na ogół ciekawe wyniki, interesujące zarówno specjalistów, jak 
i w ogóle wszystkich zajmujących się sprawami . nazewnictwa. Dobrym tego po
twierdzeniem może być omawiana praca, poruszająca problematykę powstawania 
nazw osad lokowanych na prawie niemieckim. Nazwy takie wprowadzane były 
niejako odgórnie przez średniowieczną władzę administracyjną, co nierzadko miało 
swoje odbicie także w dokumentach lokacyjnych. Autor zebrał więc i przebadał 
ponad setkę aktów prawa niemieckiego zawierających klauzulę nazewniczą (wy
dano je odrębnie, por.: J. Matuszewski, Materiały do nazewnictwa osad Lokowanych

na prawie niemieckim i wołoskim, Prace Wydz. II ŁTN - Rozprawy Komisji 
Językowej, t. 19, Łódź 1973, s. 75-98). Zasięgiem swych zainteresowań objął niemal 
że całość ziem polskich. Poza bezpośrednimi badaniami znalazły się jedynie d.oku
menty śląskie. Autor jednak stosunkowo często powołuje się na przykłady zaczerp
nięte z onomastyki śląskiej, jak również sięga do źródeł z terenu śląska. Jeśli cl;lodzi 
o zasięg chronologiczny badań, to nie wykraczają one w zasadzie poza XV w. Szcze
gółowa analiza zebranego materiału wykazała, źe wprowadzane przy lokacji na pra
wie niemieckim nazwy administracyjne były w przygniatającej większości wypad
ków rdzennie polskie. Nawiązywały. one do miejs�owej nomenklatury bądź przez 
legalizację nazwy dotychczasowej, bądź przez wprowadzenie nowej nazwy admini
stracyjnej, wzorującej się na nazwach już istniejących. Żródłem nazwy osady Z?kła
danej na prawie niemieckim była więc np. dotychczasowa nazwa osady, lasu, rzeki
albo imię właściciela wsi. Regułą też było utrzymywanie dawnej nazwy przy nada
waniu osadzie wiejskiej praw miejskich. Na podstawie całości przebadanego mate
riału Autor: dochodzi do wniosku, źe na terenach objętych badaniami kolonizacja
niemiecka nie wywarła niemal żadnego wpływu na wytwarzanie się niemieckich
nazw miejscowych i źe wobec tego nie należy wiązać powstawania tego rodzaju
nazw z nadaniami prawa niemieckiego.

Wbrew pozorom, omawiana praca winna zainteresować zwłaszcza badaczy prze
szłości śląska. Sygnalizowane bowiem przez J. Matuszewskiego podobieństwa i róż
nice w kształtowaniu się nazewnictwa na śląsku i na pozostałych ziemiach pol
skicłi, a także nieobjęcie bezpośrednimi badaniami śląskich dokumentów z klauzulą 
nazewniczą, poddają myśl, by podjęty przez Autora temat kontynuować na terenie 
śląskim. Wyniki omawianej pracy wskazują jednoznacznie, że byłoby to przedsię
wzięcie nader celowe, w którego wyniku z całą pewnością otrzymalibyśmy ciekawe, 
nowego rodzaju źródło historyczne, pozwalające w jakimś stopniu uzupełnić naszą 
wiedzę o stosunkach osadniczych i narodowościowych na śląsku w okresie śred
niowiecza. 

s. s.
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A. Fu d a l e j, PIECZĘCIE . KSIĘSTW GŁOGOWSKIEGO I ŻAGAŃSKIEGO,
Nowa Sól 1973, SS. 112. 

Ta godna polecenia pozycja jest właściwie swego rodzaju katalogiem, w którym 
zaprezentowano bogaty materiał sfragistyczny byłych księstw piastowskich - gło
gowskiego i żagańskiego, zgromadzony przez Autora po II wojnie światowej w zbio
rach nowosolskiego Muzeum. Praca zawiera 113 opisów dawnych pieczęci, które 
Autor przedstawił w kilku grupach, mianowicie pieczęcie książąt i księżnych pia

stowskich, duchowieństwa świeckiego i zakonnego, miejskie i cechowe. Pod każdym 
z opisów znajduje się podobizna bądź oryginału pieczęci, bądź jej odlewu, odcisku 
czy rysunku. Same opisy zawierają dokładne dane techniczne o poszczególnych 
pieczęciach, ich datacji oraz treści ikonograficznej i inskrypcyjnej. W sumie otrzy
maliśmy ciekawy zbiór materiału dokumentalnego, wzbogacający naszą wiedzę 
zwłaszcza o średniowiecznych ubiorach i uzbrojeniu oraz o ówczesnej kulturze 
i sztuce regionu środkowego Nadodrza. W związku z tym omawiana praca powinna 

być cennym źródłem wiadomości głównie dla historyków regionalnych, zwłaszcza 
dla zajmujących się przeszłością ziem obecnego woj. zielonogórskiego. 

S. S. 

PIASTOWIE BRZESCY I ICH EPOKA. MATERIAŁY SESJI NAUKOWEJ, 
Brzeg 13-14 października 1972 r., Opole 1973, ss. 168. 

Prezentowana publikacja jest zbiorem 7 referatów wygłoszonych podczas 
I Ogólnopolskiej Sesji Naukowej inaugurującej obchody 300-lecia wygaśnięcia rodu 
Piastów, zorganizowanej w dniach 13-14 X 1972 r. w Brzegu przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Brzeskiej i brzeskie Muzeum Piastów Sląskich. Referaty poprze
dza krótki wstęp prezesa wspomnianego Towarzystwa, S. Gawlika, wprowadzający 
w ogólną problematykę Sesji. A oto autorzy i tytuły poszczególnych referatów: 
K. Jasiński, Genealogia Piastów legnicko-brzeskich; A. Karłowska-Kamzowa, Kul

tura artystyczna na dworze książąt brzeskich w drugiej połowie XIV i początku 

XV w.; K. Kalinowski, Gloryfikacja dynastii piastowskiej w sztuce .Sląska wieku 

XVII i XVIII; M. Kutzner, Ko§ciól .Sw. Mikołaja w Brzegu. Przyczynek do badań 

nad §ląską szkolą architektoniczną z XIV w.; J. Morawski, Warunki rozwoju kul

tury muzycznej na .Sląsku w okresie §redniowiecza; E. Witkowska-Zaremba, Myśl 

muzyczna na .Sląsku od XIII do polowy XVII w.; Z. Stęszewska, Nurt §wiecki 

w kulturze muzycznej Sląska. Omówienie dyskusji na9 treścią referatów przedsta
wiła I. Borowiec.

W sumie referaty ukazują wkład Piastów w kształtowanie się dziejów ziemi 
śląskiej oraz kilkuwiekowy dorobek Sląska w dziedzinie kultury i sztuki. Szkoda 
tylko, że ta ambitna i pożyteczna publikacja wydana została w formie maszynopisu 
powielonego i na stosunkowo lichym papierze. życzyć by zatem należało, aby ko
lejne tomy z materiałami następnych Sesji doczekały się solidniejszego wydania. 
W każdym bądź razie obu organizatorom wspomnianych Sesji oraz wydawcy omó

wionej publikacji - Towarzystwu Miłośników Ziemi Brzeskiej, należą się słowa 
uznania za podjęcie cennej inicjatywy i trud w propagowaniu osiągnięć Sląska 
i roli Piastów śląskich w dawnych wiekach. 

s. s.
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Z DZIEJÓW SZKLARSTWA NA DOLNYM $LĄSKU, opr. A. Chrzanowska, 

W. Gluziński, Z. Kwaśny, W. Trznadel, Wrocław 1974, ss. 109.

Kolejna pozycja z serii poświęconej zabytkom Dolnego $ląska, wydawanej przez

Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, przedstawia po raz pierwszy w li

teraturze polskiej zwięźle, ale wszechstronnie tysiącletnie dzieje przemysłu szklar
skiego na Dolnym $ląsku, od pojawienia się tu jednej z pierwszych wytwórni szkła 

na ziemiach polskich, czynnej w X w. w Niemczy, aż do czasów najnowszych. 

Historię przemysłu szklarskiego ujęto w czterech chronologicznie ułożonych 

rozdziałach. W pierwszym W. Gluziński omawia możliwie wszechstronnie dzieje 

szklarstwa w najwcześniejszym okresie, wyzyśkując umiejętnie wszelkie materiały 

źródłowe: archeologiczne z X-XIII w., pochodzące ze stanowisk w Niemczy i z te

renu Nowego Targu we Wrocławiu, toponomastyczne dla drugiej połowy XIII w., 

a następnie bezpośrednie lub pośrednie wiadomości źródłowe, pojawiają�e się coraz 

częściej od pierwszej wzmianki o hutach szkła na ziemi kłodzkiej przekazanej przez 

dokument z 1358 r. Autor omawia rozwój ilościowy hut w miarę przechodzenia od 

produkcji samej biżuterii szklanej do wyrobu witraży, a od XIII w. także drobnych 

początkowo naczyń szklanych, przedstawia rozmieszczenie hut typowe dla różnych 
okresów, technikę produkcji, pochodzenie etniczne szklarzy, rynki zbytu oraz stronę 

organizacyjną, prawną i społeczną hutnictwa szklarskiego w epoce feudalnej. Okres 
od połowy XVII do połowy XIX w. omawia równie wszechstronnie Z. Kwaśny, 

zwracając uwagę na ukształtowanie się w tym czasie dwóch głównych ośrodków 
hutnictwa szkła i jego dalszej obróbki w Kotlinie Jeleniogórskiej i na ziemi kłodz
kiej. W. Trznadel kreśli historię przemysłu szklarskiego w epoce kapitalistycznej 

od połowy XIX w. do L945 r., kiedy to, w oparciu o złoża węgla brunatnego, po
wstały dwa nowe ośrodki produkcji: północno-zachodni i łużycki - oba specjali

zujące się w masowej produkcji szkła płaskiego, oświetleniowego i gospodarczego 
w przeciwieństwie do tradycyjnych ośrodków produkujących głównie kryształy. 
W następnym rozdziale ten sam Autor charakteryzuje dynamiczny rozwój dolno
śląskiego przemysłu szklarskiego w Polsce Ludowej, jego duży udział w eksporcie 
i w produkcji krajowej. Dobrą orientację w rozmieszczeniu hut i ich specjalizacji 
zapewniają cztery mapy opracowane przez J. Janczaka. 

W osobnym rozdziale A. Chrzanowska omawia rozwój form, technik i stylów 
zdobienia szkła dolnośląskiego od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. In

formacja o wystawach śląskiego szkła artystycznego oraz obszerne streszczenia 
w języku angielskim i niemieckim kończą tę interesującą pozycję, której walory 

podnoszą ponadto liczne ilustracje. 

B. K. 

KO$CióŁ KATOLICKI NA ZIEMIACH POLSKI W CZASIE Il WOJNY SWIA
TOWEJ. MATERIAŁY I STUDIA, pod red. E. Stopniaka, z. 1, Warszawa 1973, Aka
demia Teologii Katolickiej, ss. 290. 

Materiały tu zebrane - niezależnie od rozmieszczenia w zeszycie - dadzą się 
ująć w cztery grupy tematyczne: wojenne dzieje zakonów (zgromadzenia Sióstr 

Rodziny Marii i pallotynów), kapelanów wojskowych, poszczególnych duchownych 

oraz jeden artykuł poświęcony sprawom śląskim. Redaktor zeszytu stwierdza we 

wstępie: ,,Prace te nie mają charakteru syntetycznego. Bardziej wyczerpujące te-
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maty przygotowywane są do następnych zeszytów. Tematy w mmeJszym tomie 

wskazują raczej na typ zagadnień, jakie należy podjąć, by wyjaśnić udział Kościoła 

w totalnej wojnie hitlerowskich Niemiec". Należy się więc spodziewać sukcesyw

nego ukazywania się następnych zeszytów. Ze względu na profil „Sobótki" wypada 

zasygnalizować 19-stronicowy artykuł J. Wysockiego Kościół i duchowieństwo wobec 
sprawy śląskie{ Na marginesie walki o przyłączenie Górnego śląska do Polski 
w latach 1920-1921. Jest to więc artykuł tematyką cofający się w czasie w stosunku 

do tytułu „Materiałów". Mimo że rozprawka nie jest wolna od jednostronnych ocen, 

a w szczegółach od uproszczeń, zawiera ciekawy materiał faktograficzny. Oparta 

jest bowiem na mało znanych wspomnieniach ks. Michała Leweka opublikowanych 

w 1960 r. na łamach „Sacrum Poloniae Millenium" oraz na wspomnieniach kard. 

Aleksandra Kakowskiego, znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym War

szawskim. ,,Materiały i Studia" wydane zostały drukiem offsetowym w stosunkowo 

wysokim nakładzie 1580 egzemplarzy. Publikowane prace posiadają streszczenia 

obcojęzyczne. Inicjatywa ich wydawania zasługuje na wysokie uznanie. 

J. Puc 

P. T a r  g o  s z, OD OKI DO OLZY, Katowice 1973, ss. 131.

Dużo dobrego można powiedzieć o tej książce. Jej Autor, robotnik-komunista 

Zagłębia Dąbrowskiego, doświadczył w Polsce międzywojennej ciężkiego losu. Był 

kilkakrotnie więziony za działalność polityczną. Sprawy te przedstawił w opubli

kowanych już wcześniej wspomnieniach. Książka Od Oki do Olzy jest ich konty

nuacją i obejmuje lata 1939-1947. Składa się ona z dwóch części, pierwszej, zaty

tułowanej „Wojenne drogi", oraz drugiej, noszącej tytuł „O pokój i chleb dla cie

szyńskiej ziemi". Narracja rozpoczyna się od pierwszych dni września 1939 r., gdy 

opanowana przez Niemców radiostacja w Katowicach zaczęła nadawać audycje 

w języku niemieckim. P. Targosz nie został zmobilizowany z powodu wyroków 

sądowych, które pozbawiły Go pra\.v obywatelskich i honorowych. Postanawia wów

czas wraz z rodziną przedostać się z Czeladzi na wschód, do Związku Radzieckiego. 

Dramatyczna jest ta droga, znana z wielu opisów: zatłoczone ludnością cywilną 

szosy, dezorientacja, chaos, ataki niemieckich samolotów na bezbronną ludność, 

zaskakująco szybkie wtargnięcie na cały obszar ziem polskich Niemców, na których 

natknął się już w Pińczowie, przymusowy powrót do Czeladzi, wreszcie ponowna 

próba przedostania się do ZSRR, tym razem udana, choć opłacona olbrzymim 

ryzykiem. Tym razem zetknął się również z działalnością band nacjonalistów 

ukraińskich. W ZSRR podjął Targosz pracę oraz rozpoczął leczenie nadwątlonego 

zdrowia. W czerwcu 1941 r. wstępuje w szeregi Armii Czerwonej, biorąc udział 

m. in. w bitwie pod Stalingradem. Na wieść o tworzeniu się armii polskiej w Siel

cach nad Oką udaje się tam natychmiast, wstępując w szeregi I Dywizji Wojska

Polskiego. Spotyka się m. in. z A. Zawadzkim, z którym na dłuższy czas wiąże swoje

losy. Zostaje oficerem politycznym. Po zakończeniu wojny, w czerwcu 1945 r. otrzy

muje nominację na starostę pow. cieszyńskiego. I w tym momencie rozpoczyna się

najciekawszy fragment wspomniel'l. Słowa o trudnych początkach Polski Ludowej

po lekturze książki nabierają dodatkowej, pełniejszej treści. Cieszyn był wówczas

odcięty od świata, zerwane były mosty kolejowe i drogowe, brak było opału,

światła, żywności. W sprzyjającym górskim terenie grasowała duża liczba band.

Targosz rzuca się w wir pracy. Zawiera w sposób nieformalny układ z sąsiadami
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zza miedzy, przedstawicielami Czeskiego Cieszyna. Oni dostarczali nam węgla, my 
im energii elekrycznej i wody. Jest także działaczem politycznym. Bierze udział 
w II Zjeździe PPR jako delegat pow. cieszyńskiego. Podejmuje walkę z przejawami 
szabrownictwa, sabotażu, bandytami. Ci ostatni wydali na niego kilka wyroków 
śmierci. Wielu jego współtowarzyszy, ofiarnych działaczy politycznych i milicjan
tów, zginęło. Najtragiczniejsze zaś było to, że w szeregach milicji i Urzędu Bezpie
czeństwa znaleźli się też ludzie związani z bandami. Targosz opisuje m. in., jak to 
udało mu się zdemaskować przed wojewodą A. Zawadzkim szefa wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa, który miał różnorodne powiązania z bandami. Podaje jego 
nazwisko, które „wówczas było symbolem groźnej siły, wszechmocy i strachu", 
i informację, że dopiero w 1970 r. odkrył on swoje prawdziwe oblicze, wyjeżdżając 
do Izraela. Bandy udało się wreszcie zlikwidować przy pomocy jednostek wojska, 
które skierował w Cieszyńskie gen. Popławski, ówczesny dowódca Sląskiego Okręgu 
Wojskowego. Zycie gospodarcze zaczęło się powoli odradzać. Referendum i wybory 
do sejmu na ziemi cieszyńskiej potwierdzały, że znakomita większość społeczeń
stwa popierała program PPR i Blok Stronnictw Demokratycznych. Po dwóch la
tach sprawowania urzędu starosty przeszedł Targosz w 1947 r. na inne stanowisko. 

Walor książki polega na tym, że chroni ona wiele faktów przed zapomnieniem, 
że odd

.
aje klimat walki i pracy pierwszych lat, które rozstrzygały o zwycięstwie 

sił demokratycznych w naszym kraju . Wspomnienia napisane są jasnym, prostym 
językiem. Czyta się je jednym tchem. Ich Autor już nie żyje, zmarł w listopadzie 
1972 r. Jego wspomnienia uzyskały I nagrodę w konkursie na wspomnienia dzia
łaczy PPR zorganizowanym w XXX-lecie PPR z inicjatywy KW PZPR przez 
Sląski Instytut Naukowy oraz Zarząd Okręgowy ZBoWiD w Katowicach. 

R. G. 

F. Ser a fi n, OSADNICTWO WIEJSKIE I MIEJSKIE W WOJEWÓDZTWIE 

SLĄSKO-DĄBROWSKIM W LATACH 1945-1948, Katowice 1973, ss. 383. 

Historiografia polska wzbogaciła się o nową cenną pozycję poświęconą osad
nictwu wiejskiemu i miejskiemu w woj. śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1948.

Jest to publikacja tym cenniejsza, że region nie posiada jeszcze monograficznego 
opracowania problematyki osadniczej i związanych z nią zagadnień społeczno
-ekonomicznych. F. Serafin oparł pracę przede wszystkim na bogatym materiale 
źródłovvym z archiwów centralnych i wojewódzkich, a także na dokumentach dru
kowanych, prasie, rela�jach i pamiętnikach samych osadników. Na tle sytuacji 
gospodarczej, politycznej i demograficznej w woj. śląsko-dąbrowskim przedstawił 
przebieg osadnictwa wiejskiego i miejskiego. Obok technicznej strony procesu 
Autora interesują przemiany struktury społecznej i zawodowej ludności, które 
prowadziły do kształtowania się nowej społeczności, wreśzcie warunki bytowe 
osadników oraz wpływ regulacji praw własnościowych i sytuacji politycznej tego 
okresu na stabilizację osadnictwa. Szczególny nacisk kładzie Autor na pokazanie 
całej złożoności procesu osadnictwa i jego specyfiki w woj. śląsko-dąbrowskim, 
gdzie akcją osadniczą objęty był w zasadzie tylko Sląsk Opolski. Nie na wszystkie 
pytania związane z osadnictwem znajdzie czytelnik w książce odpowiedź. Dotyczy 
to zagadnień, których szczegółowsze opracowanie wymaga osobnych, obszernych 
studiów. 

E. K. 

11 - Sobótka 4/74 
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GOSPODARKA POLSKI LUDOWEJ 1944-1955, praca zbior. pod red. J. Ka

lińskiego i Z. Landaua, t. I, Warszawa 1974, ss. 359. 

Omawiana praca stanowi I tom publikacji, której zadaniem jest przedstawie

nie węzłowych zagadnień problematyki gospodarczej okresu Polski Ludowej. Na 

treść książki składa się 12 rozpraw. Tom otwiera artykuł Z. Landaua i J. Toma

szewskiego o społeczno-ekonomicznych przesłankach powstania Polski Ludowej. 

Tematyce uprzemysłowienia kraju poświęcono prace J. W. Gołębiowskiego o nacjo

nalizacji przemysłu i R. Wilczewskiego o rozwoju prze.mysłu w latach 1947-1955. 

Problemy rolnictwa przedstawili natomiast H. Słabek i I. Kostrowicka. Z. Landau 

zamieścił jeszcze dwie rozprawy - o przeobrażeniach aparatu bankowego i refor

mach walutowych w Polsce w latach 1944-1950. O odbudowie gospodarki naro

dowej w latach 1944-1946, a także jej zmianach przestrzennych w latach 1944-

1955 piszą B. Galązka-Petz, A. Jezierski i S. M. Zawadzki. Bitwą o handel w la
tach 1947-1948 zajął się J, Kaliński, który w następnej rozprawie poruszył za

gadnienia związane z planowaniem gospodarczym i pierwszymi planami gospodar
czymi: 3-letnim i 6-letnim. Jest On też autorem rozprawy zamykającej 'niniejszy 
zbiór, w której przedstawił ocenę osiągnięć gospodarczych lat 1944-1955. Autorzy 

prezentowanego zbioru pisząc o ogólnych tendencjach rozwoju gospodarki Polski 
Ludowej zwracają również uwagę na szczególną rolę gospodarczą w organizmie 
państwowym ziem zachodnich i północnych, w tym również Sląska, zwłaszcza w la
tach 194�1948. 

E. K. 

filSTORICKA GEOGRAFIE, nr 10, Sbornik pfispevku k sedesatinam univ. 
prof. MUDr. Ervina Cerneho, Praha 1973, ss. 234 + zał. 26 map. 

Prezentowany numer tego interesującego periodyku poświęcony został 60-leciu 
pracy naukowej prof. Ervina Cerneho, wybitnego lekarza laryngologa. Geografią 
historyczną zainteresował się on dość przypadkowo i już od wielu lat prowadzi 

badania nad osadnictwem w okresie od XIV do XVI w. Prace jego wniosły do tych 
badań sporo istotnych i cennych elementów metodycznych. 

Właściwą część artykułową omawianego numeru otwiera praca I. Honla o Wy
żynie Drahańskiej na Morawach. Autor przedstawia m. in. ukształtowanie po
wierzchni i położenie geograficzne tej krainy, twierdząc, że czynniki te zadecydo
wały o wczesnym rozwoju osadnictwa w tym rejonie. O problematyce średnio

wiecznego osadnictwa pisze także J. Neustupny. Zwraca on szczególną uwagę na 
powiązania osadnictwa na terenie Czechosłowacji z innymi kulturami środkowej 

Europy. Podobne zagadnienia poruszają artykuły A. Hejna i J. Klapa§ta. Pierwszy, 
analizując dostępne źródła pisane i archeologiczne, omawia etapy rozwoju osad

nictwa nad środkową Upą w XIII w., drugi natomiast dokonuje oceny stanu do

tychczasowych badań nad osadnictwem od XIII do XIV w. w pobliżu Kostelca. 

Bardzo ciekawe są rozważania poświęcone analizie metod badawczych sto

sowanych w geografii historycznej. O roli kartografii w archeologii pisze 1'4. Buch
valdek. Jego zdaniem zastosowanie map daje duże możliwości precyzyjnego od
tworzenia zasięgu poszczególnych kultur, lokalizacji wykopalisk itp. J. Purs po
rusza zaś problem zapisu informacji historycznych za pomocą różnorodnych wy
kresów i map oraz maszyn cyfrowych. Wiele zrozumienia dla zastosowania metod 
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kartograficznych w badaniach nad rozwojem osadnictwa mają artykuły O. Po

kornego, Z. Smetanki i R. Turka. 

Metody badań powierzchniowych nad rekonstrukcją średniowiecznego osadnictwa 

przedstawiają dwie następne prace, T. Durdika i Z. Bohaca. Ukazują one, jak 

wielce pomocne w odtworzeniu zarysów grodów, podgrodzi czy wsi może być pra

widłowe zlokalizowanie szczątków dawnych baszt obronnych i kościołów. Wia

domo bowiem, że obiekty te w okresie od XI do XIV w. w znacznym stopniu 

określały charakter i zasięg osadnictwa. Godna uwagi jest też publikacja J. Vavry. 

Dotyczy ona nazw wsi będących swego rodzaju hasłami ostrzegawczymi typu 

„Siehdichfilr" lub „Pozorka". Autor stwierdza, że nazwy takie miały praktyczny 

cel, m. in. informowały podróżujących o zbliżającym się niebezpieczeństwie, np. 

o stromym spadku lub wzniesieniu terenu. Podstawową część tomiku zamyka

obszerna praca L. Jelecka o rozwoju lasów w Czechosłowacji w drugiej połowie

XIX w. Natomiast w dziale „Materiały i dyskusje'' J. Horak przeprowadza kry

tykę 6 historycznych mapek z podręczników szkolnych, a L. Hrdlitka opisuje prze

bieg prac archeologicznych w słowackim grodzie Vraclaviu z XI. w. W sumie numer

ciekawy i wart przejrzenia przez badaczy interesujących się geografią historyczną.

J. K.




