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POKRACOVATELE KOSMOVI, Przekład K. Hrdina, V. V. Tomek i M. Bla

hova. Wydali M. Blahova i Z. Fiala, Wydawnictwo Svoboda, Praha 1974, ss. 251. 

W prezentowanym wydaniu kontynuatorzy Kosmasa podzieleni zostali na 

2 części. Pierwsza zawiera kronikę „Mnicha sazawskiego" od 1126 r., a więc od 

właściwej kontynuacji Kosmasa, druga - latopis „Kanonika wyszehradzkiego" 

oraz drugą kontynuację Kosmasa. W stosunku do dotychczasowych wydań wy

dawcy wprowadzili istotną nowość", umieszczając „Mnicha sazawskiego" przed 

,,Kanonikiem wyszehradzkim". Zmianę kolejności tłumaczą tym, że druga konty

nuacja Kosmasa nawiązuje do „Kanonika wyszehradzkiego", nie wykazuje nato

miast żadnego związku z „Mnichem sazawskim". Nowe wydanie, tłumaczone na 

język czeski, opiera się na tzw. Kodeksie drazickim z 1340 r. (sygn.: G 5 z biblio

teki Kapituły katedralnej w Pradze). Przekład opatrzony został licznymi objaśnie

niami i przypisami. W posłowiu zaprezentowano polemikę historyków w sprawie 

autorstwa poszczególnych kontynuacji tekstu Kosmasa oraz czasu ich powstania. 

Nowe wydanie zaopatrzone jest w indeks imion i miejscowości oraz rodowód Prze

myślidów w XII i XIII w., a także w szereg ilustracji. 

Antoni Barciak. 

K. Z a w a d z  k a, ZE STUDIÓW NAD BIBLIOTEKAMI KLASZTORNYMI
DOMINIKANÓW NA ŚLĄSKU (12-26-1810) (Roczniki Biblioteczne, R. XlVIII, 1974, 

z. 1-2, s. 301-326).

Opierając się na zachowanych starych inwentarzach bibliotecznych, resztkach 

śląskich księgozbiorów podominikańskich oraz różnych wzmiankach w literaturze 

Autorka dokonała wstępnego rozeznania i oceny bibliotek konwentów dominikań

skich na Sląsku od powstania klasztoru dominikańskiego we Wrocławiu w 1226 r., 

pierwszego na śląsku, do pruskiej sekularyzacji w 1810 r. Najwięcej uwagi po

święciła wrocławskiej bibliotece klasztoru św. Wojciecha. Przedstawiła sposoby 

narastania tamtejszego księgozbioru i jego zawartość treściową, technikę biblio

teczną oraz sam lokal biblioteczny i jego wewnętrzne wyposażenie. Na tle biblio

teki wrocławskiej ukazała pozostałe znane biblioteki dominikańskie na Śląsku, 

wskazując przy tym, że posiadały one typowe cechy specjalistycznych księgozbio

rów teologicznych gromadzonych po� kątem widzenia potrzeb miejscowych za

konników. 

Stanisław Solicki ·
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J. B. K o r  o l e  c, WSTĘP DO BADAŃ NAD ŻYCIEM UMYSŁOWYM DOMI
NIKANÓW WROCŁAWSKICH W ŚREDNIOWIECZU (Materiały do Historii Filo
zofii średniowiecznej w Polsce, t. V1II (XIX), Wrocław 1974, s. 1'26---159). 

Autor wskazuje przede wszystkim na ogromne możliwości, jakie otwierają się 
przed badaczami średniowiecznych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wro
cławiu. Ten największy w Polsce i zarazem jeden z najzasobniejszych i cenniejszych 
w Europie zbiorów rękopisów średniowiecznych zawiera ro.in. bogaty zasób ko
deksów z byłych bibliotek dominikańskich na Sląsku. Prezentowane przez Autora 
wstępne wyniki badań nad wspomnianymi kodeksami dostarczają cennych wiado
mości o życiu religijnym i naukowym średniowiecznego Wrocławia i w ogóle Sląska, 
wyjaśniają też niektóre procesy i problemy życia umysłowego ówczesnego środo
wiska krakowskiego, z którym właśnie dominikanie wrocławscy złączeni byli 
w XV w. licznymi i różnorodnymi więzami. 

Stanisław Soiicki 

POLONICA W ŚRDENIOWIECZNYCH RĘKOPISACH BIBLIOTEK NIEMIEC
KICH, opr. Z. W ł  o d e k, Wrocław 1974, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 149.

Jest to plon kwerendy przeprowadzonej przez Z. Włodek w kilkunastu biblio
tekach państwowych, uniwersyteckich, katedralnych i miejskich w następujących 
miejscowościach RFN: Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Eichstatt, Hamburg, 
Moguncja i Norymberga. W sumie odnotowano kilkaset poloników. Przedmiotem 
kwerendy były przede wszystkim teksty filozoficzne, ale wiele jest też wśród odno
towanych rękopisów utworów astronomicznych, arytmetycznych, moralnych, lite
rackich, teologicznych, listów itd. Zebrane materiały ujęto repertoryjnie. Zostały 
więc one zidentyfikowane wraz z opracowaniem dokładnych wskazówek bibliogra
ficznych, z cytatami incipitów i explicitów, wreszcie podano też lekcje tekstu właś
ciwego. Dane proweniencyjne oparte zostały na istniejących aktualnie w badanych 
bibliotekach katalogach. Liczne są zwłaszcza XV-wieczne traktaty śląskiego mistrza 
Mikołaja z Jawora, Mateusza z Krakowa i Jakuba z Paradyża. Spora liczba egzem
plarzy ich dzieł w bibliotekach niemieckich świadczy o dużej ich poczytności w tam
tych kręgach humanistycznych. 

Książkę zamykają indeksy incipitów, autorów i dzieł oraz wykaz samodzielnie 
opi;acowanych przez Autorkę rękopisów. Korzystanie z tej cennej publikacji ułatwił
by jeszcze wykaz osób i miejscowości wymienionych w poszczególnych rękopisach. 
Jej wartość polega również i na tym, że umożliwia ona badania popularności pol
skich dzieł renesansowych w ośrodkach zagranicznych. 

Kazimierz Bobowski 

W. U r b  a n, MUZEUM ARCffiDIECEZJALNE WE WROCŁAWIU ORAZ KA
TALOG JEGO ZBIORÓW (nadbitka z czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne, t. 27-30, Lublin 1975, ss. [3]-(191)). 

Jest to zbiór scalonych tekstów, które ukazywały się w kolejnych rocznikach 
-czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" w latach 1973-1975. Ciągła
paginacja oraz spis treści pomagają korzystać z publikacji stanowiącej cenną i grun
towną informację o wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym. Praca dzieli się na 
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dwie części. Pierwsza - ,,Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu" (s. [5]-[23]) -
kreśli krótką historię tej instytucji wraz ze szczególnym uwzględnieniem okresu 
wojny i perypetii związanych z ratowaniem eksponatów. Część druga - to „Kata
log zbiorów Muzeum" zawierający dziewiętnaście rozdziałów wyszczególniających 
eksponaty wraz z sygnaturą. 

Należy żałować, że tak potrzebny katalog, ukazujący się fragmentami sukce
sywnie w mało dostępnym piśmie, w formie scalonej wydany został tylko w kilku
nastu egzemplarzach. 

Józef Puciłowski 

A. T o  ro c z  a k, ZARYS DZIEJÓ·W ARCHIWÓW POLSKICH, cz. I - do wy
buchu I wojny światowej, Toruń 1974, ss. 157. 

Praca A. Tomczaka składa się ze wstępu i 2 rozdziałów. W pierwszym omówił 
Autor dzieje archiwów polskich do 1795 r., w drugim zaś powstałych w okresie 
rozbiorów. Każdy z rozdziałów zaopatrzony jest w zestawienie bibliograficzne. 
Z działających na terenie ziem zachodnich omówione zostały archiwa w Poznaniu 
i Gdańsku. Na obszarze Wielkiego Księstwa Poznańskiego po kongresie wiedeń
skim państwo pruskie zaczęło tworzyć prowincjonalne archiwa historyczne, 
a w 1869 r. powołało Archiwum Państwowe dla Prowincji Poznańskiej w Pozna
niu. Na początku XX w. powstało Archiwum Państwowe w Gdańsku j_ako archi
wum prowincjonalne restytuowanej w 1878 r. Prowincji Prusy Zachodnie. Pod
stawą _było istniejące już w Gdańsku Archiwum Miejskie. 

Praca Tomczaka jest pierwszą prawidłową i pełną syntezą dziejów archiwów 
na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych aż do 1918 r. 

Bronisław Turoń 

POLSKI SŁOWNIK ARCHIWALNY, pod red. W. Maciejewskiej, Warszawa 1974, 
SS. 131. 

W 22 lata po ukazaniu się pierwszej edycji Polskiego słownika archiwalnego

(1952), który wyszedł spod pióra znakomitej trójki polskich archiwistów: A. Ba
chulskiego, K. Konarskiego, A. Wolffa, została oddana do rąk teoretyków i prakty
ków w zakresie archiwistyki i archiwoznawstwa nowa jego edycja, tym razem 
przygotowana przez osiem osób pod red. W. Maciejowskiej. PSA stanowi wybór 
terminów. najważniejszych oraz najbardziej potrzebnych w pracy archiwalnej. Do
tyczą one wiedzy o archiwach i materiałach archiwalnych. Edycja stanowi słowni
kową sumę wiedzy w dziedzinie teorii i praktyki archiwalnej. 

Słownik składa się z 2 części: ze słownika polskich oraz obcych terminów 
archiwalnych (angielskich, francuskich, niemieckich i rosyjskich). 

We wstępie do Słownika redaktor wydawnictwa objaśnia metody pracy nad 
nim (zbieranie literatury, określenie modelu definicji, ustalenie charakteru, układu 
i zakresu Słownika). Słownik nie jest encyklopedią terminów archiwalnych, lecz 
zbiorem wyselekcjonowanych, usystematyzowanych i zdefiniowanych pojęć stoso
wanych w teOJ:ii i praktyce archiwalnej. Obok terminów używanych wyłącznie 
w archiwistyce· zamieszczono w nim również niektóre określenia z dyscyplin po
krewnych (np. dyplomatyka, nauka o akcie), które używane są też w archiwistyce 
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i archiwoznawstwie. Definicje terminów polskich uzupełnione są odpowiednikami 
obcojęzycznymi, jeżeli znaczenie ich jest identyczne lub zbliżone. PSA zawiera 
718 haseł, gdy w pierwszej edycji było ich tylko 489. Różnica wynika z rozwoju 
teorii i praktyki archiwalnej. Nowe terminy związane są głównie ze źródłami po
chodzenia mechanicznego i ich opracowaniem archiwalnym. 

Bronisław Turoń 

H. G e m  k o  w, TREUE FREUNDE-GUTE NACHBARN. GEMEINSAME TRA
DITIONEN DER REYOLUTIONAREN DEUTSCHEN UND POLNISCHEN ARBEI
TERBEWEGUNG VON DEN ANFA.NGEN BIS ZUR GEGENWART, Berlin 1974, 

SS. 154. 

W tej niedużej pracy poruszony został kapitalny temat, nie zawsze doceniany 
w naszej historiografii. Wrogie stosunki międzypaństwowe między Polską a Niem
cami, przeniesione z czasem na stosunki między obydwu narodami, fascynowały 
historyków, którzy poświęcili tym problemom mnóstwo dociekań i wiele publikacji. 
Polsko-niemieckie konflikty i ich odbicie w produkcji naukowej spowodowały 
z kolei powstanie w świadomości obydwu narodów stereotypów, które przysłoniły 
zjawiska współpracy, a szczególnie współdziałania polskiego i niemieckiego ruchu 
robotniczego w ramach proletariackiego internacjonalizmu. Od chwili powstania 
PRL i utworzenia NRD narodziła się potrzeba nowego spojrzenia na dotychczasowe 
stosunki polsko-niemieckie w przeszłości i odszukania w nich elementów współ
pracy i przyja1ni. 

H. Gemkow podjął próbę scharakteryzowania „internacjonalistycznej tradycji
niemiecko-polskiej przyjaźni i solidarności" jako „ideologicznej siły napędowej", 
wychodząc z założenia, że obowiązkiem historyków w NRD jest uświadomienie oby
watelom tego kraju wspomnianej tradycji oraz „przekazanie im wiedzy o niej, 
gdyż z niej' dojrzewają nowe owoce polsko-niemieckiej współpracy". Książka stawia 
sobie jako skromny cel udzielenie pomocy w tym zakresie (s. 7). 

Autor rozpoczyna swe rozważania od lat trzydziestych XIX w., co jest pewnym 
ograniczeniem tematycznym, chronologicznym i terytorialnym. Punkt wyjścia można 
było cofnąć znacznie dalej wstecz, do epoki feudalizmu, w której również spoty
kamy się z przykładami współpracy. Oczywiście o solidarności rewolucyjnego pol
sko-niemieckiego ruchu robotniczego mówić można dopiero od epoki kapitalizmu, 
lecz poprzednio istniały już pewne elementy współdziałania liberalnych demokra
tów mieszczańskich, chłopstwa, postępowych ideologów z epoki feudalizmu, wielkich 
twórców i myślicieli. Dopiero na tym tle i w sensie heglowskiej kontynuacji po
przez zaprzeczenie można byłoby ukazać we właściwych rozmiarach jako absolutne 
novum pod względem jakości proletariacki internacjonalizm, który w przeciwień
stwie do poprzednich pojedynczych i indywidualnych prób (np. demonstrowanego 
polonofilstwa w Niemczech) usiłuje wywołać autentyczny ruch masowy wśród klasy 
robotniczej, a jego nosicielem jest - rewolucyjna partia robotnicza. 

Podejmowane po obu stronach granicy próby przeciwstawienia się narastającej 
fali nacjonalizmu i szowinizmu zasługują już choćby dlatego na podkreślenie, iż 
trzeba było działać w wan:'lkach niezwykle nie sprzyjających, bo agresywny Drang 
nach Osten wywołał atmosferę odporu i walki, w której trudno było o przezwy
ciężenie zastanych stereotypów, wzmacnianych codziennie przez bismarckowskie 
i hakatystyczne zapędy germanizacyjne, przez rewizjonizm graniczny z epoki re-
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publiki weimarskiej i jawną agresję ze strony Trzeciej Rzeszy na Polskę. W Polsce 
zaś najpierw obrona ziemi, języka i narodowości, a potem całości terytorialnej 
II Rzeczypospolit�j stały się synonimem patriotyzmu. Jeżeli w takiej zgęszczonej 
od oparów nacjonalizmu atmosferze postępowe partie usiłowały głosić hasła zbrata
nia narodów, współpracy, solidarności robotniczej jako nadrzędnego celu ich dzia
łalności, to często narażały się na zarzut rzekomej „zdrady interesów narodowych". 

Trzeba podkreślić, że Autor nie ograniczył się jedynie do suchego wyliczenia 
kontaktów między polskim i niemieckim ruchem robotniczym, lecz dokonał również 
uzasadnionej ich oceny z punktu widzenia interesów internacjonalizmu. Dotyczy to 
m. in. stosunku SPD do sprawy polskiej na przełomie XIX i XX w., kiedy to nie
miecka socjaldemokracja powinna była poprzeć uzasadnione dążenia ludu polskiego
do stworzenia własnego państwa, z włączeniem doń polskich ziem zaboru pruskiego;
,,zadanie to należało połączyć ze wspólną walką polskiej i niemieckiej klasy ro
botniczej z prusko-niemieckim państwem militarystycznym i z walką o społeczne
wyzwolenie" (s. 26). Obiektywnie bowiem „niemiecka klasa robotnicza i polska
mniejszość w Niemczech były naturalnymi sojusznikami" (s. 31). Autor nie ukrywa
też, że nawet najbardziej konsekwentni przywódcy SPD, walcząc przeciw uciskowi
narodowemu ludności polskiej w Niemczech, nie zdołali mimo wszystko stanąć na
stanowisku uznania prawa do samostanowienia tejże ludności. Jeżeli popierali na
wet koncepcję utworzenia niepodległej Polski, to nie potrafili dostrzec i uznać ko
nieczności włączenia w jej granice polskich ziem zaboru pruskiego.

W dziedzinie międzynarodowej współpracy proletariatu kwestia narodowa od
grywała decydującą rolę. Nasze pokolenie ma okazję do zaobserwowania faktu, że 
dopiero likwidacja wszelkich sporów i nieporozumień terytorialnych i granicznych 
oczyszcza przedpole z nacjon.alizmu i prowadzi do wszechstronnej współpracy o in
ternacjonalistycznym charakterze. Książka H. Gemkowa wniosek taki w pełni po
twierdza. 

Franciszek Hawranek 

W. S c h w a r z  w a 11 e r, DER STELINERTRETER DES FtiHRERS, RUDOLF
HESS - DER MANN IN SPANDAU, Wien-Miinchen-Ziirich 1974, ss. 304. 

Hess należy do postaci Niemiec hitlerowskich słabiej dotąd opracowywanych 
w literaturze historycznej; mało znana jest także rola, jaką odegrał w NSDAP 
i Trzeciej Rzeszy ten jedyny dotąd żyjący dostojnik hitlerowski tak wysokiego 
szczebla. Autor biografii, dziennikarz z zawodu, a historyk z wykształcenia (studia 
z zakresu historii najnowszej odbył w Londynie i Hamburgu), wyzyskał korespo�
dencję Hessa (listy wydała żona Hessa w trzech tomach w latach 1967-1969), akta 
procesu norymberskiego, a także relacje ustne osób stykających się z Hessem, 
w tym O. Strassera, R. Kempnera, członka amerykańskiej ekipy przygotowującej 
proces norymberski, autora znanej w Polsce książki Trzecia Rzesza w krzyżowym

ogniu pytań (Kraków 1971), oraz A. Speera. 
Z całej biografii bardzo interesujące są uwagi Schwarzwallera dotyczące próby 

wyjaśnienia tajemnicy lotu Hessa do Anglii 10 V 1941 r. Okoliczności, a przede 
wszystkim motywy decyzji Hessa nie są dotąd dostatecznie znane. Autor opowiada 
się za zdaniem, że lot odbył się za zgodą i w myśl planów Hitlera, podając jako 
argument, chyba słuszny, i,ż w kraju rządzonym tak dyktatorska, jak Trzecia Rzesza, 
niemożliwe było, aby sieć agentów, szpicli i donosicieli nie poinformowała Hitlera 
o tym, czym zajmuje się jego zastępca od jesieni 1940 r.
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W pracy trafiają się także fragmenty, które zawierają dobrze znane fakty (tak 
jest np. ze znaczną częścią opisu procesu norymberskiego). 

Życiorys Hessa rzucony został na tło rozwoju hitleryzmu, co służy także do wy

jaśniania psychiki postaci. Do tego celu posłużyły także listy Hessa do żony, w któ
rych pisze on o sztuce nowoczesnej jako mało zrozumiałej dla przeciętnego od
biorcy (s. 286) czy odmawia ludności afrykańskiej jakichkolwiek twórczych uzdol

nień (s. 285). 
Opis pobytu Hessa w więzieniu służy Schwarzwiillerqwi także do uzasadnienia 

twierdzenia o konieczności uwolnienia skazańca. Jest to bowiem książka o wyraźnej 

tendencji politycznej, którą widać już choćby w krytycznym stanowisku wobec pro
cesu norymberskiego, a także w popieraniu akcji na rzecz zwolnienia Hessa (w RFN 
od 1967 r. działa związek, Freiheit ftir Rudolf Hess, który do tego dąży). Jako argu
menty służą także twierdzenia, że śmierć w Spandau może uczynić Hessa męczenni

kiem, a że zwolniony „alte Mann" nie stanowi już dla nikogo żadnego niebezpie
czeństwa. Sam Hess nie pragnie zresztą wolności, a w liście do żony skrytykował 

akcję, jaką w 1966 r. podjęła w tym celu (s. 26-27). 
Obok więc ciekawszych części dotyczących biografii Hessa książka Schwarz

wallera zawiera próbę zrzucenia odpowiedzialności za skutki II wojny światowej 

z Niemiec i Niemców. 

Jerzy Cichocki 

B. S u c h  o w i a k, NEUENGAMME. Z DZIEJÓW OBOZU, Warszawa 1973, Wy
dawnictwó MON. 

Książka jest pierwszą polską próbą przedstawienia dziejów jednego z mmeJ 
znanych hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Autor, wieloletni więzień Neuen
gamme, nie ograniczył się jednak do własnych wspomnień, lecz wyzyskał też ma
teriały gromadzone od lat przez Międzynarodowy Komitet Neuengamme, niektóre 
zaś fragmenty opracowali inni byli więźniowie. Jak oblicza Autor, przez obóz 
w Neuengamme - od chwili jego powstania w 1938 r. aż po ewakuację wiosną 
1945 r. - przeszło około 106 tys. więźniów różnych narodowości (w tym nawet 25 In
d'ochińczyków; Polacy, w sumie 17 tys. kobiet i mężczyzn, tworzyli drugą pod 
względem liczebności grupę narodową . po obywatelach ZSRR). Większość (520/o) 
padła ofiarą „nieludzkich warunków bytowania . . . wyniszczania nadmierną pracą, 
zabijania . . . słabszych . . . egzekucji i zbrodniczo przeprowadzonej ewakuacji", 
a także barbarzyńskich eksperymentów medycznych, które pociągnęły za sobą 
śmierć najpierw samych ofiar, a potem wymordowanie opiekującego się nimi 
więźniarskiego personelu lekarskiego i sanitarnego (s. 8-9). Wysoki stopień śmier

telności powodowały też, zdaniem Autora, fatalne warunki klimatyczne obozu oraz 
bliskość bombardowanego stale Hamburga, co sprawiało, iż po wyczerpującej pracy 
pędzeni do schronów więźniowie pozbawieni byli snu. 

Książka Suchowiaka jest jednak nie tyle opisem martyrologii, ile świadectwem 

ducha oporu i toczonej w niezwykle trudnych, obozowych warunkach walki, a frag

menty poświęcone różnym jej formom należą do najciekawszych. Celem tej walki 
było „w pierwszym rzędzie ... utrzymanie przy życiu wbrew zamiarom SS możli
wie dużej ilości więźniów" (s. 118), orężem zaś ich osobista dzielność i rosnąca 
z każdym rokiem międzynarodowa solidarność, wola przetrwania i inteligencja, 
które z czasem pozwoliły wyrwać z rąk kryminalistów i opanować najważniejsze 
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obozowe funkcje, a także wyzyskiwać rozmaite słabe punkty hitlerowskiego per
sonelu. Zwracają uwagę spostrzeżenia Autora o zmieniających się pod wpływem 
klęsk nastrojach wśród Niemców oraz bardzo dobrym rozeznaniu więźniów w sy
tuacji na frontach - rezultat umiejętnie zdobywanych i kolportowanych wiado
mości. Niepotrzebnie jednak włączył tu Autor tyle szczegółów będących efektem 
jego powojennych zainteresowań II wojną śv,riatową (podana na s. 108 informacja, 
że w Lublinie organizuje się KRN, dotyczy oczywiście PKWN). Książka, i w tym 
tkwi także jej wartość, przynosi pogłębiony obraz obozu koncentracyjnego, w któ
rym ponury i masowy terror nie wykluczał np. meczu piłkarskiego między więź
niami, a praca w zakładzie chemicznym, w warunkach, które nasuwać mogą tylko 
jedno porównanie i Autor je czyni: piekło, przestrzegania (,,w n i e m  i e  c k  i m  
p i e k 1 e O r d n u n g m u s s s e i n" - s. 159) formalnego przepisu o przydziale 
mleka (pół szklanki odciąganego dziennie!). 

Wiele miejsca zajął opis tragicznych wydarzeń z 3 V 1945 r. Po ewakuacji 
i morderczej wędrówce do Lubeki więźniów załadowano na trzy statki, z których 
dwa, ,,Cap Arcana" i „Thielbeck", Po wyjściu w morze zostały pomyłkowo zbom
bardowane i zatopione przez alianckie lotnictwo. Uratowali się tylko nieliczni, 
wśród nich Autor, który po ponad 4-letnim pobycie w obozie zdołał pokonać wpław 
około 5-kilometrowy odcinek zatoki! Na koniec znajdujemy interesujące dane 
o warunkach życia i organizowaniu się na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej
społeczności byłych, przede wszystkim polskich, więźniów, jeńców i robotników
przymusowych oraz opis procesu przed brytyjskim trybunałem wojskowym w Ham
burgu przeciwkG głównym oprawcom z Neuengamme. W latach następnych odbyło
się jeszcze 6 dalszych procesów. Jak jednak Autor ustalił, spośród 4,5 tys. funkcjo
nariuszy, którzy w różnych okresach pełnili służbę w tym obozie, ukarano zaledwie
około 200!

Ciekawą i wartościową książkę Suchowiaka zamykają aneksy: informacja 
o liczebności więźniarskich grup narodowościowych, spis ważniejszych podobozów
oraz wykaz wieźni6w polskich uratowanych z katastrofy w dniu 3 maja (w sumie
305 na 400 ogółem) i, niekompletny, tych którzy wówczas zginęli.

Adam Basak 

Cz. W a w r z y n i a k, PUBLICZNE BIBLIOTEKI POWSZECHNE N A SLĄSKU 

OPOLSKIM 1945-1965, Wrocław-Warszawa 1974, ss. 253. 

Monografia bibliotek publicznych woj. opolskiego stanowi kolejne ogniwo szer
szego zamierzenia, a mianowicie przedstawienia działalności sieci bibliotek publicz
nych na ziemiach zachodnich w pierwszym XX-leciu Polski Ludowej. Poprzednio 
ukazały się prace: R. Zawadzki, Rozwój i działalność publicznych bibliotek po

wszechnych na Dolnym Sląsku w latach 1945-1964, Wrocław 1967; S. Badań, 
Publiczne biblioteki powszechne w woj. szczecińskim w latach 1945-1964, Szczecin 
1969; w maszynopisie pozostaje rozprawa: L. Dzieżyc, Działalność oświatowa publicz

nych bibliotek powszechnych woj. zielonogórskiego, Wrocław 1974. Wszystkie prace 
powstały w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach 
seminarium doktoranckiego prof. dra A. Knota. 

Opierając się na dotychczasowej literaturze przedmiotu przedstawił Wawrzy
niak we „Wprowadzeniu" do swej monografii tradycje czytelnictwa i walki o książ
kę polską na Opolszczyźnie, przeciwstawiając przy tym niemieckie biblioteki ludowe 
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(Volksbilchereien), germanizujące ludność polską. Rozdział I charakteryzuje zmiany 

w strukturze społecznej ludności Sląska Opolskiego po 1945 r. w wyniku powojen

nych przemieszczeń ludnościowych. 
Właściwy trzon pracy stanowią rozdziały II-IV, oparte na własnych badaniach 

źródłowych Autora. Materiały źródłowe w większości znajdują się poza archiwami 

i są jeszcze nie uporządkowane (s. 4). Największe luki stwierdzono w materiale 

źródłowym dotyczącym działalności bibliotek w latach 1945-1950. Rozdział II przed

stawia proces kształtowania się poszczególnych ogniw sieci bibliotecznej. Do czasu 

powstania woj. opolskiego i powołania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej rozwój 

bibliotek na Sląsku Opolskim charakteryzował się przewagą działań spontanicznych, 

podejmowanych przez lokalne władze oświatowe i samorządowe przy współudziale 
nauczycielstwa, pierwszych bibliotekarzy i aktywu społecznego. Obsada i kwalifi

kacje kadry bibliotekarskiej zawarte są w rozdziale III, obraz narastania i strukturę 

księgozbiorów daje rozdział IV. W tym rozdziale interesujący, nie tylko dla histo
ryka kultury, jest podrozdział 1 mówiący o przebiegu i wynikąch akcji zabezpie

czenia księgozbiorów na Sląsku Opolskim po II wojnie światowej, oparty na ma
teriałach źródłowych wyszukanych w składnicy akt Biblioteki Narodowej. Rozdz. V 
daje przegląd metod pracy informacyjno-propagandowej bibliotek. W „Zakończe
niu" wykazuje Autor, że w porównaniu z sytuacją w niezwykle trudnym okresie 
organizacji sieci bibliotecznej i odbudowy księgozbiorów biblioteki Opolszczyzny 
osiągnęły znaczne i liczące się w skali kraju rezultaty. Obecnie w okresie rewolucji 
naukowo-technicznej stały wzrost aktywności czytelniczej społeczeństwa wymaga 

dalszej poprawy bazy lokalowej i technicznej bibliotek, uatrakcyjnienia księgozbio
rów i stałego podnoszenia kwalifikacji kadr bibliotekarskich. 

Pracę kończy „Bibliografia" źródeł i literatury, ,,Tablice" (statystyczne) oraz 
skorowidze: nazwisk i miejscowości. W tekst wmontowano kilkadziesiąt tabelek 
i wykresów, które znakomicie uzupełniają wywody Autora. Książkę staraniem 
Instytutu Sląskiego w Opolu wydało PWN w sposób wzorowy pod względem edy
torskim. 

Józef Stąsiek 

WRÓCIŁA POLSKA. PAMIĘTNIKI Z PIERWSZYCH LAT POWOJENNYCH 
NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH. Wybór Z. J. Bolek, Warszawa 1974, ss. 308. 

Pamiętniki zebrane w tomie Wróciła Polska powstały w wyniku konkursu roz
pisanego na XXV-lecie powrotu ziem zachodnich i północnych do Macierzy. 

Z. J. Bolek dokonał starannej selekcji nadesłanych prac (szkoda, że nie podał we 
wstępie, ile w ogóle zapisów nadesłano) i w efekcie otrzymaliśmy zestaw, w którym 
wszystkie pamiętniki mają dużą wartość dokumentacyjną, mogą służyć do pracy 
naukowej i są zarazem interesujące jako przejaw tzw. literatury faktu. 

Chronologicznie rzecz biorąc, pamiętniki dotyczą głównie okresu schyłku wojny, 

wyzwolenia i pierwszych lat niepodległości, niektóre doprowadzone są aż do 1956 r. 

i później. Geograficznie reprezentowane są wszystkie regiony Ziem Odzyskanych, 
z wyjątkiem Warmii i Mazur. Klasowo-środowiskowa reprezentacja pamiętnikarzy 
jest chyba typowa dla ówczesnej aktywności społeczno-politycznej młodzieży -
większość z nich to ówcześni robotnicy i chłopi, jeden nauczyciel, jeden student. 

Konkurs adresowany był głównie do działaczy ówczesnych organizacji młodzie
żowych. Wybór prezentuje 13 zapisów, w tym pamiętników działaczy ZWM jest 6, 
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OMTUR - 2, ZMW „Wici" - 1, SL - 1, nie zorganizowanych (?) - 3. Niektórzy 

pamiętnikarze opisują również swoją działalność w ZMP, powstałym w 1948 r. po 

zjedhoczeniu demokratycznych organizacji młodzieżowych. 

Omawiany zbiór pamiętników uprzytamnia obecnemu czytelnikowi całą prawdę 

o tamtych, przecież niełatwych, latach. Do utrwalenia więzi społecznych na zie

miach zachodnich i północnych znacznie przyczyniły się organizacje młodzieżowe.

Działaczami tych organizacji szczególnie na najniższych, przeto najtrudniejszych

szczeblach ich struktury terytorialnej byli robotnicy i chłopi. Pamiętniki dają wy

raz prawdzie historycznej, często „zapominanej" o wielkiej roli dziejotwórczej klasy

robotniczej i części chłopstwa, o wielkiej aktywności młodzieży robotniczej i chłop

skiej w utrwalaniu podstaw ustrojowych Polski Ludowej, w organizowaniu na no

wych podstawach życia społecznego, o roli organizacji młodzieżowych, przede

wszystkim ZMP. Robotnicy i część chłopstwa, młodzież robotnicza i chłopska byli

wówczas tą przysłowiową „solą ziemi", na nich opierała się słaba przecież jeszcze,

nie utrwalona, władza ludowa. Zbiór Polska wróciła jest właśnie pod tym względem

bardzo doniosłym dokumentem.

Tytuł zbioru Wróciła Polska wzięty został z pamiętnika M. Siwoń, Ślązaczki 

z Raciborskiego. Na jego treść złożyły się losy własne i wsi opolskiej w warunkach 

Polski Ludowej. ,,Moje wspomnienia z młodych lat są często smutne, ale wtedy 
nam, dzieciom i rodzicom, było wesoło, bo skończyła się wojna, wracali ojcowie 

i bracia, bo z wojskiem rosyjskim dobrze się żyło, bo nastała Polska Ludowa, która 
zaczęła się troszczyć o nas, dzieci, i o ubogich ludzi ze wsi i w mieście, bo nie pa

nowie - jak dawniej - ale prości ludzie, których niekiedy się znało, zaczęli rządzić, 
a do takich władz ludzie śmiało się zwracali" - tak kończy ona swój pamiętnik. 

Warto na ten dokument zwrócić uwagę ze względu na oddanie nastrojów ludności 

polskiej wsi opolskiej w czasie wojny i bezpośrednio po niej. Zaznaczyć należy, że 

pamiętnik ten nie jest typowy dla zbioru. Jego Autorka nie była działaczką młodzie
żową i nie opisuje swoich w tym względzie doświadczeń. 

Typowe natomiast są te pamiętniki, w których właśnie opisuje się własną dzia
łalność społeczną i działalność własnej organizacji młodzieżowej. Niektóre z nich 

należy szczególnie wyróżnić ze względu na ówczesną sytuację społeczną ich autora, 
wyraźnie bowiem w nich widać to dialektyczne powiązanie obiektywnej sytuacji 
i jednostkowej biografii. Takie właśnie typowe naszym zdaniem dla ówczesnej sy
tuacji biografie, zdeterminowane obiektywną sytuacją i jednoznacznie zaangażowane 
po stronie nowego ustroju, nazwijmy „typami biograficznymi". 

Niewątpliwie na pierwszym miejscu wyróżnić należy te pamiętniki, które są 

egzemplifikacją typu biograficznego działacza młodzieżowego - robotnika. A więc 
pamiętnik J. Ristowa, tramwajarza szczecińskiego, pamiętnik Z. Szelocha, tkacza 
z Walimia - to właśnie przykład zaangażowania młodych robotników. 

Jako przykład typu biograficznego chłopa podać trzeba pamiętnik E. Apanela. 

Jest to typowa biografia lewicowego działacza „Wici", uczącego się na własnej 
skórze tej lewicowości. Biografia ta jest z wielu względów bardzo interesująca, 

przede wszystkim bardzo szczegółowa i autentycznie napisana. Z niej możemy się 

dowiedzieć wielu rzeczy o sytuacji osadniczej wsi koło Czaplinka w Szczecińskiem. 

Jako całość książka Wróciła Polska ma znaczną rangę w dotychczasowym pa

miętnikarstwie, bo daje dużo materiałów do opisu roli młodzieży i organizacji mło

dzieżowych w pierwszych latach władzy ludowej na Ziemiach Odzyskanych. 

Ryszard Jakubowicz 
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W PIERWSZYM SZEREGU. 30 LAT ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PO· 
RZĄDKU W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM. Praca zbiorowa pod redakcją 
J. Kantyki, Katowice 1974, ss. 404.

Prezentowana książka opracowana została przez Komitet Obchodów 30-lecia
Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa KWMO w Katowicach przy współ
pracy Sląskiego Instytutu Naukowego. Zawiera ona 20 artykułów poświęconych okre
sowi organizacji MO i organów bezpieczeństwa, historii poszczególnych dziedzin 
ich pracy (A. Badziura, Walka z elementami prohitlerowskimi na Śląsku; z. Ży
wiołek, Zwalczanie szpiegostwa; H. Kozioł, Walka z przestępczością gospodarczą;

J. Kobylańska, Zwalczanie i zapobieganie przestępczości nieletnich; a także artykuły
Z. Woźniaka, J. Turleja, A. Złockiego, S. Tokarza, N. Kasprzyka, J. Nowaka, J. Szpy
'f;Y i M. Koźmińskiego), funkcjonowaniu w środowisku milicyjnym organizacji par
tyjnej i organizacji społecznych, jak ZBoWiD, ZMS, a także pracy ORMO (artykuły
A. Koniecznego, J. Chojnackiego, C. Ragana i W. Skrzypczyńskiego). Zamieszczono
ponadto 22 krótkie wspomnienia milicjantów.

Opublikowane artykuły nie pretendują do rangi prac naukowych. Mimo to 
przynoszą wiele materiałów interesujących historyka, zarysowują kolejne etapy 
ewolucji pracy Milicji. W latach 1945-1947 główny wysiłek pochłaniała walka 
z przestępczością polityczną. Od 1948 r. na pierwszy plan wysunęło się zwalczanie 
przestępczości kryminalnej, co przyniosło całkowite wyeliminowanie tradycyjnych, 
najbardziej szkodliwych form włamań i rozboju, jak prucie kas i napady z bronią 
palną, których od 20 II 1964 r. nie zanotowano w województwie katowickim. Od 
końca lat czterdziestych zwrócono większą uwagę na przestępczość gospodarczą, 
w 1952 r. utworzono specjalną służbę do jej zwalczania. Od 1958 r. podjęto także 
na szeroką skalę walkę z przestępstwami typu chuligańskiego, głównie poprzez pro
filaktykę, roztaczanie opieki nad młodzieżą ze środowisk zdemoralizowanych. Zapo
bieganie przestępstwom, likwidowanie sprzyjających im sytuacji w ostatnich latach 
coraz bardziej wysuwa się na czoło działalności MO i SB we wszystkich dziedzinach 
ich pracy. Publikowane w książce artykuły wykazują, że źródłami podstawowych 
sukcesów w pracy organów MO i SB, obok doskonalenia technicznego, była przede 
wszystkim systematyczna praca aktywu partyjnego i stała współpraca z ludnością 
cywilną Górnego Sląska. 

Andrzej Malkiewicz 

R. H a  n k e, KARTKI Z HISTORII CHORZOWSKIEJ ORGANIZACJI STRON
NICTWA DEMOKRATYCZNEGO (Seria historyczna terenowych organizacji Stron
nictwa Demokratycznego, t. I), Warszawa 1974, ss. 116. 

Publikacja inauguruje nową serię wydawniczą, w której Wydawnictwo ,,Epoka" 
zamierza ukazać początki podstawowych ogniw Stronnictwa Demokratycznego, jego 
udział w życiu regionów czy miejscowości oraz przedstawić sylwetki działaczy i bez
pośrednich współtwórców powojennej historii i dorobku Stronnictwa. 

Po krótkim nakreśleniu zagadnienia ruchu demokratycznego i Klubów Demo
kratycznych na Sląsku, a właściwie w dawnym województwie śląskim, Autor pierw
szego tomu przedstawia sytuację miasta Chorzowa w pierwszych dniach kształto
wania się władzy ludowej. Wypełniały je pracowite działania organizacyjne w mie
ście, podejmowane w wyniku dobrej współpracy między PPR, PPS i SD. 
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Koło SD w Chorzowie, założone w pierwszych driiach lutego 1945 r., liczyło 
już w listopadzie 1132 członków, zrzeszonych w 5 podkołach. W Chorzowie, dużym 
środowisku klasy robotniczej, powstawały ogniwa SD również w kopalniach i hu
tach. Tworzyły się koła „olbrzymy" z liczbą ok. �400 członków {huta „Kościuszko"), 
rozbudowywane bez planu i wyrażnej linii politycznej kierownictwa SD. Efektem 
pracy politycznej wśród załóg było uświadomienie sobie, że właściwe miejsce dla 
robotników jest w szeregach PPR. 

Rzetelna prezentacja tematyki powstania i rozwoju chorzowskiej organizacji 
SD, a także jej problemów w okresie szczytowych osiągnięć (1945-1947), w latach 
ograniczenia działalności (po 1948 r.) oraz w czasie odbudowy (od 1956 r.) wymagały 
udokumentowanych treści. Wykorzystując określone materiały archiwalne Miej
skiej Rady Narodowej, Cechu Rzemiosł Różnych, a szczególnie Miejskiego Komitetu 
SD w Chorzowie i Wojewódzkiego Komitetu SD w Katowicach, Autor posłużył się 
w opisach wydarzeń fragmentami przemówień i protokołów, notatkami prasowymi 
oraz ciekawymi wspomnieniami działaczy SD. Bogata faktografia ilustruje dzieje 
MK SD w Chorzowie i informuje o wszechstronnym zaangażowaniu członków 
chorzowskiej organizacji w sprawy społeczno-gospodarczego rozwoju swojego mia
sta i województwa. W końcowej części publikacji zamieszczono sylwetki prze
wodniczących MK SD, kalendarium i wykaz nazwisk uczestników poszczególnych 
Zjazdów Delegatów SD oraz radnych MRN w Chorzowie, członków SD, spr·awują-
cych mandaty w okresach od I do I-V kadencji rad. 

Pewien niedostatek treści, ujętej w wieloproblemowej konstrukcji, usprawiedli
wia tytuł tej pracy, która jest rzeczywiście dobrą dokumentacją działalności SD 
w Chorzowie. 

Antoni Wróbel 

S. M ę d r  a ś, PROKURATURA NA ZIEMIACH DOLNEGO ŚLĄSKA {LATA
1945-1950) {Problemy Praworządności, R. X�, 1974, nr 7, s. 75-85). 

Artykulik ten wyszedł spod pióra byłego przebywającego obecnie na emery
turze, wiceprokuratora wojewódzkiego we Wrocławiu. Pozbiawiony jest dokumen
tacji naukowej i robi wrażenie, jak gdyby Autor był świadkiem wydarzeń, o któ
rych pisze, choć nie jest to nigdzie w tekście wprost powiedziane. Ramy chronolo
giczne pracy wyznacza decyzja Resortu Sprawiedliwości w Lublinie ze stycznia 
1945 r. o organizacji organów sądowo-prokuratorskich na Dolnym Śląsku z jednej 
strony oraz ustawa z 20 III 1950 r. o Prokuratorze Rzeczypospolitej Polskiej z dru
giej strony. W miarę wyzwalania ziemi dolnośląskiej powstawały sądy i prokura
tury okręgowe. W sumie zorganizowano ich w tym o�resie 8: w Brzegu, Głogowie, 
Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Oleśnicy, Świdnicy i Wrocławiu. Każdy z tych 
okręgów obejmował swoim zasięgiem sąsiednie powiaty. Już 28 V 1945 r. w Sądzie 
Grodzkim we Wrocławiu odbyła się pierwsza sprawa karna z udziałem prokuratora. 
Trudne to były czasy i trudne warunki pracy. W powiatowych prokuraturach często 
brak było tekstów ustaw czy kodeksów niezbędnych w codziennej, odpowiedzialnej 
pracy (przepisywano je niekiedy ręcznie!). 

Niemal równocześnie z powoływaniem prokuratury powszechnej powstała we 
Wrocławiu Prokuratura Sądu Karnego dla ścigania zbrodniarzy hitlerowskich i zdraj
ców. Narodu Polskiego. 

S. Mędraś zwraca uwagę na zjawisko występowania w pierwszych powojennych
latach na Dolnym śląsku większej liczby czynników kryminogennych niż w woje-
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wództwach centralnych. Podaje liczby ilustrujące ten stan rzeczy. Np. w 1946 r. 
odnotowano na Dolnym Sląsku 641 zabójstw, w 1947 r. - 134, a w 1948 r. - 256. 

Ale próżno np. szukać wyjaśnienia gwałtownego skoku liczby zabójstw w 1948 r. 

w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie ma też odpowiedzi na wiele innych pytań. 
A szkoda. Chociaż charakter publikacji, jej objętość z góry przekreślały możliwość 
pełniejszego przedstawienia zagadnienia tytułowego, niemniej zasygnalizowała ona 

pewien zestaw problemów z zakresu funkcjonowania dolnośląskiej prokuratury 

w pierwszych latach Polski Ludowej, czekających dalej na swego badacza. 

RomuaJd GeUes 

J. Ł a w s k i, OCHRONA GRANIC POLSKI LUDOWEJ 1945-1948, Warszawa

1974, SS. 279. 

Autor w ośmiu rozdziałach przedstawił złożone sprawy związane z genezą, orga

nizacją i przebiegiem ochrony granic państwowych PRL i z zapewnieniem bezpie
czeństwa napływającej do rejonów nadgranicznych ludności polskiej. Zadanie za

bezpieczenia granic powierzone zostało wyczerpanym walkami jednostkom I i II 
Armii WP. 

Rozdział I, w którym została omówiona geneza nowego kształtu terytorialnego 
Polsk!i, nie wnosi w zasadzie nic nowego w stosunku do literatury naukowej. 
Ułatwia on jednak czytelnikowi zrozumienie dosyć złożonych spraw związanych 
z systemem organizacyjnym i przebiegiem ochrony pogranicza w pierwszych latach 

powojennych. Skomplikowana sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa wywierała 
bezpośredni wpływ na stabilizację życia w rejonach nadgranicznych, szczególnie 
nad Odrą i Nysą Łużycką, gdzie warunki były najtrudniejsze, a zagrożenie ze stro

ny podziemnych ugrupowań reakcyjnych i faszystowskich stosunkowo silne. Roz
dział II pokazuje rolę LWP w tych rejonach w ochronie granic, zaprowadzaniu 
porządku i zapewnieniu bezpieczeństwa polskiej ludności napływowej. Wydaje się 
jednak, że w problematyce ochrony granic ominięta została rola osadników woj
skowych. Zdemobilizowani żołnierze byli bowiem w tym trudnym okresie oparciem 

nie tylko dla powstających władz administracji cywilnej, ale również aktywnie 
włączali się w przedsięwzięcia związane z ochroną strefy nadgranicznej, wykony

wane przez oddziały • WP rozmieszczone wzdłuż południowo-zachodniej granicy 
kraju. 

Sprawna i skuteczna ochrona granic przez oddziały frontowe do czasu utwo

rzenia we wrześniu 1945 r. Wojsk Ochrony Pogranicza została przedstawiona w roz
dziale III. Tutaj charakteryzuje Autor poszczególne etapy ochrony granic, zmiany 
w dyslokacji wojsk, doskonalenie form i metod pracy WP. Skuteczna ochrona gra
nicy, szczególnie od południa i zachodu, miała bezpośredni wpływ nie tylko na 

przyśpieszenie pozytywnych przemian społeczno-politycznych i gospodarczych za
chodzących w całym kraju, ale także w bezpośredni sposób warunkowała powo
dzenie przedsięwzięć związanych z zasiedleniem i zagospodarowaniem obszarów 
nad Odrą, Nysą i Bałtykiem. 

Pozostała część opracowania, obejmująca rozdziały IV-VIII, jest syntetycznym 
omówieniem nowego jakościowo etapu w ochronie granic PRL, związanego z utwo
rzeniem WOP. W tej zasadniczej części pracy zostały scharakteryzowane wstępne 

założenia organizacyjne tych wojsk i ich metody pracy. Z uwagi na specyficzną 
sytuację wewnętrzną panującą w kraju bezpośrednio po zakończeniu wojny oraz 
na napięte stosunki międzynarodowe zadania stawiane przed WOP miały nie tylko 
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wojskowe, ale i polityczne znaczenie. Ich charakter warunkował z kolei wysokie 

wymagania w zakresie obsady kadrowej na stanowiska dowódcze, co jest przed
miotem rozważań w rozdziale V. Z wymienionych powodów „kierowani na granicę 
przez Departament Personalny WP oficerowie należeli do grupy najbardziej do
świadczonych, posiadających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne" (s. 119). 

Nie pominięto również złożonych spraw związanych z działalnością społeczno
polityczną WOP, która szczególnie w warunkach południowo-zachodniego pograni
cza spełniała ważną rolę w procesie stabilizacji politycznej oraz integracji polskiej 

ludności napływowej (rozdział VI). 
Dalsze doskonalenie form ochrony granic i wynikające z tego doświadczenia 

zaprezentowane zostały w rozdziałach VII i VIII. Stanowią one wnikliwe pod
sumowanie problematyki związanej z ochroną granic, których trwałość była wa

runkiem powodzenia w kształtowaniu powojennej państwowości polskiej. 
W sumie poprawność metodologiczna i konstrukcyjna pracy, wykorzystanie bo

gatych materiałów archiwalnych, opracowań monograficznych, prasy oraz relacji 
twórców i kontynuatorów tego procesu, duży zestaw ilustracji, tabel i szkiców -
oto dodatkowe czynniki, podnoszące wartość poznawczą opracowania. Z wymie
nionych względów książkę J. Ławskiego należy zaliczyć do interesujących i potrzeb
nych opracowań naukowych, dotyczących jednego z węzłowych problemów po
wojennej historii Polski i LWP. 

Bronisław Gralak 

ARCHIWUM HISTORII MEDYCYNY, t. 37, 1974, z. 4 „Zeszyt Sląski", s. 425-519. 

Po raz pierwszy bodaj odnotowujemy na łamach „Sobótki" ten tytuł. Pismo 
jest organem Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Założone w 1924 r., 
w ostatnich latach ukazuje się bardzo regularnie jako kwartalnik, a jego strona 

merytoryczna i edytorska jest nader staranna. Ze względu na niski nakład, jak 
i sposób kolportażu jest to wydawnictwo trudno dostępne. We Wrocławiu nie 
można go nigdzie kupić, nawet w księgarni medycznej. 

W ostatnich latach problematyka śląska dość często pojawiała się na łamach 
„Archiwum". Jeden z ubiegłorocznych zeszytów poświęcono jej w całości (Zeszyt 
Sląski). Dział artykułów zawiera trzy rozprawki: K. Brożka, Z dziejów grupy 
zawodowej lekarzy na Górnym Sląsku (1900-1950); D. Moski, Lekarze polscy na 
Górnym Sląsku w czasie okupacji hitlerowskiej, i S. Knapika, XXV lat Sląskiej 

Akademii Medycznej im. Ludwika Waryńskiego. 

Według K. Brożka spośród lekarzy rekrutowała się najliczniejsza i najaktyw
niejsza grupa polskich działaczy w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Autor 
wzmiankuje o studiach lekarskich we Wrocławiu synów śląskich rodzin chłopskich 
i robotniczych, którzy na uczelni „nie poddali się germanizacji, prowadzili walkę 
o utrzymanie polskości w tajnych stowarzyszeniach akademickich". Podkreślamy
ten fakt dlatego, gdyż stwarza on okazję do zwrócenia uwagi na publikację S. Brzo
zowskiego 1, zamieszczoną w innym czasopismie, o polskich studiach lekarskich
we Wrocławiu w pierwszej połowie XIX w., tematycznie związaną bardzo blisko
z omawianym artykułem.

W okresie brunatnej okupacji pozostałym na Górnym Sląsku polskim leka
rzom (wielu opuściło ten teren w 1939 r. wraz z wycofującą się Armią Polską) nie
obca była gehenna szykan, aresztowań, obozów itp. Ci zaś, którzy uniknęli represji, 

1 S. B r z o z o w s  k i, Polskie studia lekarskie na Uniwersytecie Wrocławskim
(1811-1863) (Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, R. XIX, 1974, nr 3, s. 539-545). 
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mogli wykonywać swój zawód, pozostając jednak pod nieustanną kontrolą lekarzy 
niemieckich i policji. Dłużej zatrzymuje się Moska na sprawie Volkslisty na Śląsku, 
będącej „jedną z najbardziej perfidnych metod wynaradawiania i rozbijania narodu 
polskiego" 2. 

Z inicjatywy wojewody śląsko-dąbrowskiego gen. A. Zawadzkiego powołano 
do życia w 1948 r. Akademię Lekarską (od 1949 r. śląska Akademia Lekarska 
im. Ludwika Waryńskiego, a od 1950 r. śląska Akademia Medyczna im. Ludwika 
Waryńskiego). Jej dzieje są przedmiotem artykułu S. Knapika, profesora Akademii 
Medycznej. 

W kolejnym dziale materiałów i doniesień F. Nowak przedstawił dzieje aptek 
górnośląskich. Powstawały one na tym terenie stosunkowo w niewielkiej liczbie 
(w XIV w. 2 - w Nysie i Raciborzu, w XV w. ·3 - w Opolu, Raciborzu i Głub
czycach). Od XIV do XV1I w. były zaledwie 24 apteki. Dynamiczny wzrost pla
cówek aptecznych towarzyszył dopiero rozwojowi przemysłu górniczego i hutni
czego w XIX i XX w. Tekst wzbogacają 2 tabele, w których zgromadził Nowak 
podstawowe informacje dotyczące aptek. 

Interesujące zestawienie bibliograficzne polskich czasopism lekarskich na Gór
nym Sląsku i na Śląsku Cieszyńskim, poprzedzone krótkim wprowadzeniem, opra
cował F. Szymiczek. Godny podkreślenia jest dział biografii zasłużonych polskich 
lekarzy i farmaceutów żyjących i działających na terenie śląska. F. Nowak opra
cował biografię lekarzy W. Olszaka oraz T. Regera, znanego działacza politycz
nego, sylwetki zaś M. Hagera, H. Jarczyka, L. Lisiewckiego, A. Mielęckiego, S. Ro
żanowicza zaprezentowali K. Brożek i F. Szymiczek. Zeszyt zamykają sprawozda
nia PTHM w Katowicach w latach 1965-1974 oraz z 15-letniej działalności Kato
wickiej Sekcji Historii Farmacji, recenzje, przegląd polskiego piśmiennictwa z za
kresu historii medycyny oraz kronika. 

Trud włożony w przygotowanie „Zeszytu Sląskiego" zasługuje na życzliwe 
uznanie. 

Romuald GeHes 

,,ROCZNIK ŚWIDNICKI", R. Il, 1974, ss. 215. 

„Rocznik świdnicki" wydawany jest przez Towarzystwo Regionalne Ziemi 
Świdnickiej. Inicjatywę wydawców i szczupłego na razie grona Autorów przyjąć 
należy z uznaniem. Podstawową funkcją tego rodzaju wydawnictwa winna być 
popularyzacja szeroko pojętych tradycji regionu i wykształcanie wśród jego miesz
kańców przywiązania do swych miast i osiedli. Temu podstawowemu celowi służyć 
winno zarówno przedstawienie szczególnie dla nas ważnych ogólnych zagadnień 
historycznych, jak też mających charakter bardzo regionalny. 

Tom otwiera ciekawy artykuł L. Szwaka Swidn{ca za panowania Bolka II 
i· Agnieszki, poświęcony X11V-wiecznej Świdnicy, drugiemu po Wrocławiµ pod 
wzgędem znaczenia miastu na Śląsku. Trafiają się w nim niestety potknięcia 
(np. uznanie miar objętościowych z XI.IV w. za dzisiejsze kg, s. 8, czy używanie 
dzisiejszych określeń). 

A. Sosnowski opublikował artykuł pt. Administracja polska i sytuacja ludnoś
ciowa w Świdnicy w latach 1945-1950. Autor nie wyzyskał wszystkich źródeł oraz 
nie dotarł do wielu opracowań i czasopism. Pobieżnie więc przedstawił organizację 
samorządu terytorialnego, a zwłaszcza jego skład polityczny i socjalny do 1949 · r. 

2 W artykule Brożka i Moski trafiają się drobne powtórzenia (por. s. 432 i 439). 



Omówienia 145 

Pominięcie materiałów z zespołu Ministerstwa Przemysłu i Handlu z Archiwum 

Akt Nowych w Warszawie uniemożliwiło Autorowi przedstawienie przejmowania 

i odbudowy przemysłu w regionie świdnickim, a także działanie grupy operacyjnej 

KRM i Ministerstwa Przemysłu. Wśród pełnomocników pominięto kpt. Romana 

Dzianskiego, który pełnił funkcję pełnomocnika KRM i MP na Swidnicę już 9 V 

1945 r. 
W ciekawym artykule A. Sosnowskiego zupełnie niepotrzebny jest rys histo

ryczny dziejów Swidnicy od czasów lokacji do 1945 r. 

Problematyce świdnickiej filii Politechniki Wrocławskiej poświęcony jest arty
ku.ł H. Mońki (Politechnika Wrocławska - punkty konsultacyjne i filia w regionie 

świdnicko-dzierżoniowskim). 

Rozwój Fabryki Wagonów - Swidnica jest przedmiotem artykułu M. Przenzaka. 

Ma.Io zachowa.Io się do dziejów zakładu materiału źródłowego z pierwszych lat 

powojennych. Następne partie artykułu przeciążone są licznymi danymi, które 

zaciemniają kolejne etapy rozwoju zakładu. Część tego materiału można było 

zamieścić w aneksach. 
Historię Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Polonia" przedstawił J. Wo

jewoda. Z wizytą w słonecznej Italii - to artykuł wspomnieniowy z wojaży do 
Włoch pióra Z. Urbańskiego. O głównych kierunkach rozwoju społeczno-gospodar

czego powiatu świdnickiego do r. 1990 informuje artykuł J. Zdziechowskiego. Rocz

nik kończy Kronika r. 1973 opracowana przez D. Sajdak oraz wykaz zasłużonych 

działaczy społecznych zmarłych w 1973 r. 

Tom ma estetyczną szatę graficzną i jest stosunkowo bogato ilustrowany. Warto 
było zadbać o dokładniejsze opracowanie redakcyjne publikowanych artykułów. 

Tadeusz Czocher 

10 - Sobótka 1976, z. 1 




