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ARTYKULY I STUDIA MATERIALOWE 

Sob611ka 1'970 4 

HENRYK TOMICZEK 

ROZWÖJ ORGANIZACYJNY RUCHU SPÖLDZIELCZEGO 
NA GÖRNYM SL,\SKU DO 1939 R. • 

Periodyzacja ruchu sp6ldzielczego w okresie panowania kapitalistycz
nych stosun!k6w produkcji na G6rnym Sl,isku jest sprawq oczekujqC'l 
jeszcze na rozstrzy!§ni�cie. Dotychczas opublikowane prace dotyc:,qce 
sp61dzielczosci g6rnosl&skiej (w calosci lub w ich cz�sci) w odniesieniu 
do czas6w niewoli przyjmujq na ogcil w calosci albo nawiqzujq da 
periodyzacji zastosowanej przez W. Tomaszewskiego. Lata mi�ywojen
ne traktujq jako okres osobny •. Zgodnie z tii periodyzacjq pierwszy okres 
rozpoczyna si� w czasie wojny francusko-pruskiej i trwa kilkanascie lat. 
Byl to czas pierwszych prob sp6ldzielni spozywc6w, kt6re wtedy poja
wily si� na wszystkich ziemiach polskich, a szczeg6lnie szeroko, choc 
malo pomyslnie, wystartowaly na G6rnym Sl&sku. Okres nast�pny liczy 
si� od powstania Banku Ludowego w Bytomiu w 1895 r. i trwa do konca 
I wojny swiatowej. Byl to okres udanej dzialalnosci sp61dzielczosci 
oszcz�dnosciowo-pozyczkowej wzorowanej przede wszystkim na poznan
skich tzw. sp61kach kredytowych. Podejmowano wtedy r6wniez pr6by 
tworzenia innego rodzaju sp61dzielni. Mimo trudnych na G6rnym Slqsku 
warunk6w dzialalnosci byl to i tutaj okres pomyslnego rozwoju sp6l
dzielni polskich. Okres ten konczy si� w momencie ostatecznego ustalenia 

• Opracowanie oparte jest na materiale Zr6dlowym zebranym przez autora w to
ku przygotowywania pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. dra S. Inglota na 

Uniwersytecie Wroclawskim. TreSC opracowania dotyczy w zasadzie terenu bylej 
rejencji opolskiej, jednak od 1922 r. - :z uwagi na bazr: material6w - ogranicza 
si� do terenu tzw. katowickiej czE:Sci miE:dzywojennego woj. Shtskiego. 

1 W. To m a s z e w s k i, P6l wieku polskich sp6lek zarobkowych i gospodar
czych w W. Ks. Poznaftskim, Prusach Zachodnich i na G6rnym Slqsku, t. 1 -II, Po
zna11 1912. S. O c hoc i ll s k i, Podstawy i zasady wielkopolskiej sp6ldzielcz0Sci 
kredytowej do 1918, Poznall 1965, s, 10; S. Z y g a, Potskie banki ludowe na G6rnym 
Slqsku pod panowaniem niemieckim 1895-1939, Warszawa 1967, s. 44. 

l - Sobötka 4no 
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granic po I wojnie swiatowej z chwil& wyzwolenia si,: cz,:sci G6rnego 
Sl&ska z niewoli politycznej. Okres trzeci obejmuje lata od 1922 do 1939 
lub do 1945 z podzialem na podokresy: inflacja - do 1924 r., stabilizacja 
i rozw6j - do 1929 r., wielki lkryzys - do 1936 r. (z pewn& stabilizacj& 
; wahaniami od 1934 do 1936 r.), ponowny stopniowy wzrost - do 1939 r. 

W pogl'!dach na przedzialy mi,:dzy okresami i na podzial okres6w 
na kr6tsze odcinki czasowe zachodz& r6znice. Dot&d nie ustalono jedno
znacznie, jak& dat,: uznac za pocz&tek ruchu (1861, 1869 lub 1871 r. czy 
wczesniej). Niekiedy granic,: mi,:dzy okresami pierwszym i drugim 
przesuwa si,: na 1900 r., uzasadniajqc to takimi okolicznosciami, jak udane 
akcje za!ozycielskie bank6w ludov.,ych 2 w Raciborzu i Kr6lewskiej Hucie, 
kt6re ugruntowaly powodzenie tej formy, jak wprowadzenie w zycie 
ostatecznej wersji niemieckiej ustawy o sp6ldzielniach z 1889 r. S& auto
rzy przesuwaj&cy koniec podokresu inflacji z 1924 r. na 1927 r. a Wi,:k
szosc autor6w prawie zupe!nie pomija Jata II wojny swiatowej. 

Na G6rnym Sl&sku sp6!dzielcza forma organizacji pojawila si,: nie
znacznie p6zniej niz na zachodzie Niemiec. Jako pierWSZI\ na G6rnym 
SJ&sku utworzono w 1861 r. sp6!dzielni,: kredytow& pod nazw& Towa
rzystwo Zaliczkowe (Vorschussverein) w Kozlu. Wspomina! o niej Niemiec 
E. Sontag w referacie wyg!oszonym w Towarzystwie Naukowym w Poz
naniu w 1911 r. • Jak wynika z tego zr6dla, Towarzystwo w Kozlu 
obchodz&c pi,:cdziesi,:ciolecie swego istnienia zrzesza!o ponad 3000 czlon
k6w i posiadalo powazny maj'!tek w!asny, kt6rego wartosc przekraczala 
3 mln marek. K,.erownikiem sp6!dzielni w owyrri -czasie by! Niemiec 
Spitz. Sontag jako dzia!acz skrajnie antypolskiego Towarzystwa Kres6w 
Wschcidnich Rzeszy Niemieckiej (Ostmarkenverein) usi!owa! przedstawic 
Towarzystwo w Kozlu jako jeden ze „srodk6w obronnych" Niemc6w 
przeciwko Polakom na Görnym Sl'!sku. Tez� o niemieckosci Towarzystwa 
opieral g!öwnie na fakcie przynaleznosci Towarzystwa do niemieckiego 
zwiljzku rewizyjnego sp61dzielni oraz na kierowniczej roli Niemca w To
warzystwie. Sontag nie mög! jednak ukryc tego, ze „wi,:cej niz 700/o 
czlonköw Towarzystwa stanowi& Polacy·•. Towarzystwa zaliczkowe orga-

2 „Endecja g6rnoS1c:l:ska posiadaia taki.e coS w rodzaju spoleczno-ekonomicznego 

programu maksimum - programu kooperatywizmu". M. 0 r z e c h o w s k i. Naro

dowa Demokracja na G6rnym Slqsku (do 1918 r.), Wroclaw 1965, s. 129. 

s J. Po p kie w i c z, F. Ry s z k a, Przemysl cieiki G6rnego Slqska w gospodar
ce Polski mi�dzywoiennei (1922-1939), Opole 1959, s. 148 i 434. 

' E. Sontag na bazie tego referatu oglosil obszerny artykul Abwehrmassnahmen 
des Deutschtums in Oberschlesien auf finanziellem Gebiet (Ostland, 1912, s. 27-41). 

W prowincji Slc1skiej najstarsze bylö towarzystwo w Legnicy, zaloione w 1856 r. 



Sp6ldzielczoSC na G6rnym Shisku 563 

nizowane na G6rnym Sl'!sku 5 przez Niemc6w przyjmowaly na czlonk6w 
zar6wno Niemc6w, jak i Polak6w 6, udzielaj1jc im kredytu. 

Wyraznie polskim tworem pocz1jtkowej fazy rozwoju sp6ldzielczosci 
na G6rnym 8!1jsku byly sp6ldzielnie spozywc6w, zwykle prowadZ1jce 
r6wnoc'zesnie dzialalnosc oszcz�dnosciow'l. Nazywano je r6:imie: sklepami 
ludowymi, konsumami ludowymi lub sp6!kami spozywc6w. G!6wnym ich 
inicjatorem by! Karo! Miarka. Trzeba tu od razu zaznaczyc, ze konsumy 
miarkowskie nie byly pierwsz'l na G6rnym Sl'!sku for� sp6!dzielcz'l 
organizowan'l wyl'lcznie przez Polak6w. J ezeli nie liczyc form wczes
niejszych zaliczanych raczej do tzw. form przedsp6!dzielczych 1, to juz 
w 1869 r. w Zawadzkiem utworzono sp6!dzielni� pod nazwq Towarzystwo 
Po:i:yczkowe dla Zawadzikiego i Okolicy. Niestety, istnia!o ono tylko trzy 
lata 8• G!6wnymi organizatorami byli Juliusz Ligor\. i Juliusz Szaflik. Od 
poczqtku istnienia zajmowalo si� r6wnie:i: dzia!alnosciq spozywc6w i wkr6t
ce zmieni.lo nazw� na Towarzystwo Pozyczkowe i Spozywcze. 

Miarka jako dziennikarz i wydawca byl zorientowany w sprawie za
k!adania licznych sp6ldzielni spo:i:ywc6w na zachodzie Europy i ziemiach 
polskich poza 8!1jskiem. Z jego tej inicjatywy powsta!a w 1871 r. sp6!
dzielnia pod nazwq Sp6lka Spozywcza Poczciwych Wiarus6w w Kr6lew
skiej Hucie, Sp61ka Zapisana. Ludwik Musiol twierdzi 9, :i:e Miarka wzo
rowal si� na statutach niemieckich konsum6w, te zas byly cz�sciowo 
inspirowane i wzorowane na sp6!dzielniach angielskich. W mysl opraco
wanego przez Miark� statutu wzorcowego 10 czlonkiem sp61ki m6gl byc 
ka:i:dy dorosjy czlowiek, kt6ry wplaci.l sw6j udzia! (zwany niekiedy 
„akcjq") w wysokosci przy;najmniej 15 talar6w, tj. 45 marek. Wp!ata 

5 R6wnolegle z g6rn0Sh:iskimi towarzystwami zaliczkowymi powstawaly w pro
wincji poznailskiej polskie towarzystwa poi:yczkowe (lub kasy poi:yczkowe, lub 
banki ludowe), z kt6rych jako pierwszy w 1861 r. powstal Bank Przemyslowcöw 
w Poznaniu, za niin zaS szereg nast�pnych. W 1871 r. sp6lki utworzyly Zwiqzek 
Sp6l:ek Zarobkowych i Gospodarczych (polskich) z siedzib<:t w Poznaniu. 

11 W Poznailskiem ruch podzielil siQ wkrötce na dwa kierunki: niemiecki i pol
ski, z tym i:e - jak nlieshlsznie twierdz,Et niektöre Zr6dla - niemiecki byl indyferen
tny, a polski - narodowoSciowy. W rzeczywistoSci polskie sp6ldzielnie przyjmowaly 
i Niemc6w na czlonköw. To administracja niemiecka i organizacje szowin.istyczne 
zabranialy Niemcom nalei:enia do sp6ldzielni polskich. 

1 Np. zrzeszenie chlopöw dla wsp6lnego gospodarowania w Kaälubie Wielkim 
utworzone w 1605 r. oraz kasy pogrzebowe rzemieS1nik6w zorganizowane okolo 
polowy XIX w. m.in. w Rybniku, Wodzislawiu i Zorach. 

s Jego zasady opisal S. O c h o c  i Tl s k i, Poczqtki polskiej sp6ldzielcz0Sci kredy
towej na G6rnym Slqsk'u. (Kwartalndk Opolski, 1961, nr 1, s. 2-15). 

o Udost�pniony autorowi tej pracy maszynopis artykulu L. Mu s i o l a pt. 
Konsumy ludowe Karola Miarki. 

10 Pelny tekst w: H. To m i  c z e k, Zbi6r statut6w sp6ldzielni g6rn0Slqskich 
1871-1939, Warszawa 1964, s. 14 i n. 
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udzialu mogla byc dokonana ratami, najcz,:sciej po 1 talarze na miesiqc. 
Tworzqc konsumy Miarka opieral si,: na terenowych kom6rkach zalo
:i:onego swie:i:o stowarzyszenia Judu polskiego Kasyno Katolickie, tzw. 
k6lkach katolickich 11• Czlonkowie konsumu rekrutowali si,: gl6wnie spo
sr6d czlonk6w tych k61ek. Najwi,:cej powodzenia mialy konsumy w okr,:
gu przemyslowym, w tym wielkim skupisku mas robotniczych, a tak:i:e 
w pow. pszczynskim. W Hucie Antoniny (tj. w Wirku) juz w 1874 r. 
postanowiono na walnym zgromadzeniu czlonk6w konsumu otwarcie dru
giego sklepu 12• W jednym z konsum6w - w Chropaczowie - w okresie 
od 1 IV 1874 do 31 11! 1875 r. obr6t wynosil blisko 88 000 marek. Od 
udzialu w kwocie 45 marek wyplacono w6wczas czlon!rnm po 12 marek, 
tj. okolo 23°/o dywidendy. Znaczna cz,:sc innych konsum6w nie mogla 
miec takich wynik6w. Na og61 konsumy byly organizacjami niewielkirni 
pod wzgl,:dem gospodarczym 13• 

Oczywiscie organizowanie konsum6w nie bylo latwe, szczeg6lnie ze 
odbywalo si,: w okresie zaci,:tej walki administracji pruskiej z kosciolem 
katolickim i eo za tym szlo - wzmozonej akcji przeciwko polskosci lud
nosci miejscowej na G6rnym Slqsku, wyznajqcej przewaznie katolicyzm. 
Tote:i: gl6wne przeszkody spotykaly lkonsumy ze strony miejscowych wladz 
pruskich. Wlasciciele wielkich zaklad6w przemyslowych, przewa:i:nie 
Niemcy, zar6wno powodowani ch,:ciq pomnozenia swych zysk6w, jak 
i z obawy przed radykalizacj11 polskich rnas robotniczych przystqpili do 
organizowania sklepow nazywanych konsumami przyzakladowyrni (werko
wymi) i nasladujiicych pewne formy dzialania sp61dzielni ,._ Nie brako
walo te:i: niepowodzen z przyczyny niesumiennych kierownik6w konsu
m6w, zwlaszcza jezeli zarziid konsurnu nie dogliidal nale:i:ycie adrninistra
cyjnej strony plac6wki. 

Mimo wielu niepowodzen i trudnosci Miarka w 1875 r. oswiadczyl, 
:i:e „nasze sp6lki :i:adnych strat nie poniosly". Glosi! zasad,:: .,Co stoi moc
no, trzeba pilnowac, eo si,: chwieje, podpierac. Co slabe, obalic i postawic 
mocne, nowe budowac na trwalych podstawach" IS. 

Dobre wyniki pocziitkowo uzyskiwane przez te sp6ldzielnie zach,:cily 

11 Wsp6lzaloiycielem Kasyna byl J. Ligoil. 

u Mu s i o 1, op. cit. 

u „Katolik", 1875, nr 32, cytowane za M u s i o l e m, op. cit. 

u. Niekt6re z tych konsum6w ulegly p6Zniej przeksztakeniu w prawdziwe sp6l

dzielnie spoZywc6w. Nale:ial do nich konsum przyzakladowy w Welnowcu (Hohen
lohehüte), zaloiony w 1872 r. (irodlo· Sprawozdanie Zwiqzku SpOlek Zarobkowych 

i Gospodarczych w Poznaniu za rok 1880, s. 33). Konsum ten po I wojnie Swiatowej 

naleZal do tego Zwi�zku jako sp6ldzielnia1 
a w 1924 r. zostal rozwi�zany pod na

ciskiem niemieckich wlaScicieli huty, kt6rzy nie chcieli dopuSciC do jego legalnej 

polonizacji, do jakiej dijZyla polska wiE:kszoSC jego czlonlc6w. 
1s M u s i o l, op. cit. 
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Miark� i innych dzialaczy do dalszych prac o'rgarnizacyjnych. Statystyka 
öwczesna poznaii.skiego Zwi,izku Sp6lek wyikazywala w 1874 r. 3 spö!ki 
g6rnqsl,iskii11, w 1875 r. - 6 sp6lek, w 1877 r. - 7, w 1878 r. - 1'1, 
w 1879 r. - 13, w 1881 r. - 27 spö!ek. Zgodnie z tym zr6d!em najwy;i:sza 
liczba dochodzila da 33, nie licz,ic 6, kt6re rozwi,iza!y si� przez likwidacj� 
dobrowoln,i lub konkurs upadlosci. Patron zwi,izku ks. A. Szamarzewski 
obliczy!, :i:e konsumy miarkowskie zrzesza!y 4045 cz!onköw '"· Przy zakla
daniu i prowadzeniu konsum6w Görnosl,izacy okazywali wiele zapa!u i po� 
swi�cenia, ale brak im by!o przygotowania i doswiadczenia. Nie maj,ic po
mocy organizacyjnej i gospodarczej nie zdolali wy!onic grupy dzialaczy, 
kt6rzy by ten ruch ogarn�li i nadali mu kierunek. Z braku odpowiedniej 
organizacji zwi,izkowej ruch füiskich spölek spo:i:ywcöw popad! w trudno
sci. Niekt6re konsumy upad!y po ro)m Jub kilku, niektöre jednak prze
trwafy !kilkanascie, a nawet ponad 20 lat. 

Zwi,izek Sp6!ek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu z pocZ'!tku 
zamierza! obj,ic swym wplywem tak:i:e Görny Sl,isk 17; ale jako instytucja 
mloda i nie posiadaj,ica ani dosc doswiadczenia, ani dostatecznej podstawy 
materialnej nie mög! w tym czasie otaczac opiek,i spö!ek g6rnosl,iskich, 
zwlaszcza :i:e sam mial Liczne trudnosci wewn�trzne i zewn�trzne. Mimo 
tych trudnosci Zwi,izek w Poznaniu usilowal nawi,izai: kontakt z sl,isk:imi 
spöldzielniami spo:i:ywcöw, lecz - jak podaje R. Kusztelan ts - na liczne 
listy skierowane do konsumöw nie otrzymywal zwykle :i:adnych odpowie
dzi, a przewa:i:nie odbiera! tylko „mile obiecanki". 

Patron Szamarzewski w sie;pniu 1881 r. zwiedzil okolo 20· konsumöw, 
zbieraj,ic informacje o spö!kach (spöldzielniach) spo:i:ywcöw i röwno
czesnie o kasach Raiffeisena na Görnym SJ,isku. Sprawozdanie Szama
rzewskiego uwzgl�ia r6wn:ie:i: stosunki narodowosciowe. Zosta!o ono 
opublikowane zar6W1I10 w osobnej broszurze '"· jak i (z drobnymi zmiana-

1& Sprawozdania Zwü1zku Sp6lek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu za 
rok 1880 i za rok 1881. 

17 Delegatem sp6ldzielcz0Sci g6rn0Sh1skiej na zjefdzie zaloi:ycielskim Zwi.:1-
zku byl J. Szaflik z Zawadzkiego. Niemcy nie dopuScili do legalnej dzia
lalnoSci tego Zwiqzku na G6rnym Slctsku. Przed 1900 r. zaloZyli oni kilka organiza
cji zwiqzkowych zrzeszajqcych sp6ldzielnie kiierowane przez Niemcöw, jak Zwiq_zek 
Sp6ldzielni Zarobkowych i Gospodarczych Sll;lska we Wroclawiu (1889 r.), Zwü1zek 
Spöldzielni Spo:iywc6w Prowincji Sll;lski�j we Wrocla.wiu (1890 r.), Zwiq_zek Slqskich 
Wiejskich Sp6ldzielni w Nysie (1890 r.) - od 1905 siedzib� przeniesiono do Wrocla
wia), Prowincjonalny Zwil;lzek Sll;lskich Rclniczych Sp6ldzielni we Wroclawiu (1895), 
Rewizyjny Zwiq_zek Sh4skich Spöldzielni we \Vroclawiu (1897), G6rnoS1qski Sp6ldziel
czy Bank w Bytomiu (1899). 

1s R. K u s z t e 1 a n, Sp6ldzielczo§C polska na G6rnym Slqsku (Stra:inica Zacho
dnia, nr 4, 19-2,4, s. 18-20). 

19 A. S z a m  a r z e w s k i, Slowo do konsum6w g6rno§lqskich, Poznafl 1882. 
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mi) w sprawozdaniach Zwi!poku za lata 1880 i 1881. Jak wynika z tresci 
jego sprawozdan, patron Szamarzewski nie mial przekonania do spöldzielni 
spozywcöw i dlatego doradzal, aby zajqc si� organizacjq sp61dzielni kre
dytqwych na G6rnym S!iisku. Patron przepowiadal upadek konsum6w 
i sugerowal ich likwidacj�. Wymienil on r6wnie:i: 5 g6rnosliiskich kas 
systemu Raiffeisena, kt6rych czlonkowie byli Polakami, a kt6rych zarziid 
byl wyliic:onie niemiecki. Istnialy one w powiecie opolskim, a zakladane 
byly staraniem Niemca Reimanna 2•. Szamarzewski uwzgl�dnial, :i:e w ka
sach kierownictwo bylo obce czlookom, a j1azyk urz�dowy (w statutach, 
w ksiiizkach, w dowodach rachunkowych, a tak:i:e na posiedzeniach) ani 
nie byl j�zykiem naszym, ani j�zykiem zupe!nie dost�pnym zainteresowa
nym czlonkom. Siidzil jednak, :i:e skoro czlonkowie, a nie administracja 
stanowiq sp6ldzielni�, skoro sprawiedliwosc w sprawach majiitkowych 
nakazuje poslugiwac si� j�zykiem uzywanym przez wi�kszosc czlonk6w, 
a wi�c j�zykiem polskim, lkt6rym czlonkowie czujq, myslq i przemawiajii, 
to nale:i:y te kasy jako tw6r polski om6wic w sprawozdaniu i zach�cic 
lud g6rnosliiski do zakladania takich kas. 

Wprawdzie formalnie bioriic przewidywania Szamarzewskiego eo do 
przysz!osci konsum6w sprawdzily si� i prawie wszystkie miarkowskie 
sp6ldzielnie na G6rnym S!qsku upadly jeszcze w latach osiemdziesiii
tych ubieglego wieku, wprawdzie Görmosliizacy poszli za jego radami 
i z powodzeniem zacz�li organizowac sp61dzielnie kredytowe - banki 
ludowe, ale jednak niepowodzenie sp6ldzielczosci spozywc6w nie bylo 
ostateczne, jak to przepowiadal Szamarzewski. Byl to okres przejscio
wego zalamania podobnego w istocie do zalaman, jakie w pocziitkowych 
okresach przechodzily ruchy sp6ldzielcze i w Pozmanskiem, i w Kongre
s6wce, a tak:i:e w Galicji. Z calii pewnosciii mozna dzisiaj twierdzic, ze 
zapal i wysilek Miarki oraz jego wsp61pracownik6w nie poszedl na marne, 
:i:e ziarno przez nich zasiane dalo owoce w okresach nast�pnych. Wydaje 
si�, i:i: podstawowii przyczynii pomylki patrona Szamarzewskiego w ocenie 
przyszlych perspekiyw polskiej sp61dzielczosci spo:i:ywc6w na G6rnym 
Sliisku bylo niedostateczne rozeznanie w sytuacji spolecznej, politycznej, 
a mo!i:e nawet i narodowej na G6rnym Slqsku oraz niezdawanie sobie 
sprawy z rzeczywistych rozmiar6w sp6ldzielczosci miarkowskiej na tym 
terenie. 

Statystyka pomanskiego Zwiq2>ku byla bowiem bardzo niepe!na. Wy
kazaly to badania autora tego opracowania uzupe!nione przez badania 
S. Pajiiczkowskiego, kt6re doprowadzily do ustalenia, :i:e w tym czasie 
istnialo ponad 100 sp6ldzieh,i spo:i:ywc6w typu Miarki, nie licziic konsu-

20 Kasy te popularyzowal oraz podal ich wzorcowy statut: J. C y t r o n o w s k i, 

Srodki {jak] uchroniC si� [od] tichwiarza a dZwignqC dobrobyt na Slqsku, Opale 1881. 
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m6w spozywc6w istniejiicych przy zakladach 21
. Nie jest zresztii wyklu

czone, ze dalsze prace poszukiwawcze mogii jeszcze spowodowac pewrn, 
korekt� tej liczby. Mimo prawdopodobnych brak6w 22 te nowe dane licz
bowe obrazujii zupelnie inaczej rozmiar dzie!a K. Miarki niz 6wczesna 
statystyka Zwiiizku w Poznaniu. Przeprowadzone badania pozwalajq na 
stwierdzenie, ze pocziitk6w polskiego ruchu sp6ldzielczosci spozywc6w 
szukac nalezy na G6rnym Sliisku. Badania te pozwoli!y na uwypuklenie 
czynnik6w zewn�trznych i wewn�trznych powstania sp6ldzielczosci spo
zywc6w na G6rnym Slqsku, na kt6rych tle lepiej mozna zrozumiec stano
wisko sp6ldzielc6w poznanskich w stosunku do konsum6w miarkow
skich 2'. Zas!ugi dzialaczy poznanskich wobec sp6ldzielczosci g6rnosliiskiej 
sii bezsporne, ale to nie oznacza, ze zachowawczy kierunek dominujiicy 
w sp6ldzielczosci poznanskiej nie wp!ywa! hamujiico na. rozw6j sp6l
dzielczosci, zw!aszcza spozywc6w, na G6rnym Slqsku. 

Do tego poczqtkowego okresu rozwoju sp6ldzielczosci na G6rnym 
Sliisku nalezy zaliczyc r6wniez pierwsze pr6by Niemc6w w kierunku 
zorganizowania na G6rnym Slqsku sieci sp6ldzielni majdujqcych'• si� 
pod ich wplywem i mogqcych stanowic dodatkowy srodek akcji germa
nizacyjnej ludnosci polskiej, zwlaszcza na wsi. Podstawq zrzeszenia 
w sp6!dzielniach organizowanych i kierowanych przez Niemc6w nie zaw
sze byla dobrowolnosc, np. sp6ldzielczosc nazywana melioracyjnii orga
nizowana byla przez administracj� panstwowq, W wi�kszosci g6rnoslqskich 
sp6ldzielni organizowanych i kierowanych przez Niemc6w, a zrzeszonych 
w zwiiizkach sp6!dzielni niemieckich, przewag� wsr6d cz!onk6w mieli 
Polacy. Jako przyklad mozna przytoczyc Sp6ldzielni� Mieszkaniowq 
w Chorzowie "· 0 sp6!dzielni kredytowej w �ozlu by!a juz mowa. Jeszcze 

:n H. To m i  c z e k, Poczqtki sp6ldzielcz0Sci na G6rnym Slqsku (Spolem, 1963, 

nr 24, s. 13). Rozprawa doktorska S. Pajqczkowskiego jest przygotowywana do dru
ku w Zakladzie Wydawnictw CRS w Warszawie. 

112 L. K r  z y w i c k i, Stowarzyszenia spoiywcze, Warszawa 1903, s. 154--155, 
podaje, Ze w 1901 r. spölka spo:iywc6w w RoZdzieniu zrzeszala 3138 czlonk6w, a sto
warzyszenie spoiywczo-akcyjne w Wirku a:i 9800. RoZdzier'i. zaloZyli Niemcy w 1881 r., 
ale czlonkami jego w wi�kszoSci byli Polacy. Vl wielu publikacjach „Spolem" Zwiq
zku Sp6ldzielni SpoZywc6w konsum ten uwaiany jest za najstarszq, istniejqcq dotqd, 
polskq spöldzielni� spoZywc6w na G6rnym Slqsku (jako cz�SC PSS w Katowicach), 
w tym: J. Zer k o w s k i, Najstarsze sp6ldzielnie spoZywc6w w Polsee, Warszawa 
1964, s. 86 i n. 

2a Zagadnieniu temu poSwi�cona byla wypowiedZ H. Tomiczka na konferencji 
naukowej Sp6ldzielczego Instytutu Badawczego, jaka odbyla si� we wrzeSniu 
1962 r. w Kazrimierzu Dolnym nad Wislq (zob. protok6l tej konferencji znajdujqcy 
si� w SIB w Warszawie). 

2� H. To m i  c z e k, Spoldzielczo§C budowriictwa mieszkaniowego na G6rnym 
Slqsku w dwudziestoleciu. mii::dzywojennt,m, Warszawa 1958 (1963), maszynopis 
znajdujqcy Sli� w CZSBM, w cz�Sci opublikowany w „Zagadnieniach Sp6ldzielcz0Sci 
Mieszkaniowej", 1965, z. 1. 
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bardziej stwierdzenie to dokumentuj11 stosunki narodowosciowe w wiej
skich kasach sp6ldzielczych. Cz!onkowie kas za!ozonych na G6rnym 
Sl11sku byli prawie wy!qcznie Polakami. Powszechniejszy rozw6j sp6!
dzielni wiejskich na Slqsku nast11pi! w latach dziewi<;cdziesi11tych XIX w., 
z tym ze poczqtki realizacji idei kas Raiffeisena na G6rnym Sl11sku przy
padajq na pierwsze lata osiemdziesi11te. Raiffeisen osobiscie przyjezdza! 2s 

na G6rny Slqsk, aby popularyzowac tworzenie kas. Do miejscowych 
·niemieckich popularyzator6w nalezeli dzierzawca maj11tku pod Opolem, 
rotmistrz w stanie spoczynku Reimann i nauczyciel szko!y rolniczej 
w Pr6szkowie Arndt. Powaznego wsparcia udziela!a administracja nie
miedka. Pierwsze g6rnoslqskie kasy Raiffeisena powsta!y w 1881 r. 
w Chrz11stach, w Kotorzu Wielkim, w Sio!kowicach Starych i w Za
wodziu na Opolszczyznie. Dalsze powstawa!y w nast!;pnych latach 2•. 
W 1895 r. liczba slqskich kas sp6!dzielczych zrzeszonych w zwü,zku ma
jqcym siedzib� w Neuwied nad Renem wzros!a do 146 27• W okresie przed 
I wojn11 swiatowq najwi�cej kas w prowincji sl11skiej mia!a rejencja 
opolska 28• 

Dok!adnej liczby sp6!dzielni rolniczych istniejqcych na G6rnym Slqs
ku na prze!omie XIX i XX w. nie uda!o si� ustalic. F. Swart pisa! 29, ze 
na terenie 6wczesnych wszystkich 4 prowincji wschodnich Rzeszy istnia
lo okolo 1600 kas pozyczkowych. Z tego, eo podal, wynika r6wniez, ze 
w dw6ch sposr6d tych pro,wincji (Poznanskie, Prusy Zachodnie) byly 
to - podobnie jak na Slqsku - poczqtki ruchu oraz ze rozwini�ty ruch 
sp6!dzielczy istnia! tylko w Prusach Wschodn.ich, na Warmii. 

25 WAP Katowice, zesp6l Landraturä. Rybnik, sygn. 2062. 
2& W 1890 r. 12 kas odlQczylo si� od zwic1zku generalnego w Neuwied i w opar

ciu o S1Qski zwiQzek rolnik6w utworzylo Zwic1zek Sl<1skich Wiejskich Sp6ldzielni 
w Nysie. Od 1905 r. siedzibQ zwi.rzku by! Wroclaw, z tym Ze centralna kasa te"go 
zwi.1zku pozostala w Nysie. Mniej wi�cej taka sama liczba sp6ldzielni Slc1skicr. 
nadal pozostala w ramach organizacji z siedzibQ w Neuwied. 

21 W 1895 r. ta grupa spöldzielni zorganizowala swoj<t organizacjE: zwützkOW<\ 
w postaci filü rolniczej centralnej kasy, eo stworzylo podstawy utworzenia nastE:pnie 
zwü4zku wiejskich sp6ldzielni typu Raiffeisena dla prowincji Slc:1cskiej z siedzib<t we 
Wroclawiu. 

2a OkrE:gi wroclawski i legnicki zamieszkiwane przez ludnoSC rolniciq wyznania 
ewangelickiego przypadly trzeciemu, jeszcze mlodszemu zwiqzkowi, reprezentujq
cemu na Sic1sku organizacjE: tzw. typu Offenbach: Prowincjonalnemu Zwiqzkowi 
Sic1skich Rolniczych Sp6ldzielni z siedzfüf\ we Wroclawiu, kt6ry utworzono w 1894 r. 
z inicjatywy g1:6wnego zwiqzku rolniczych stowarzyszeil lokalnych na Slc1sku; po
czqtek Zwiqzkowi dalo zrzeszenie sie 4 kas. 

211 F. S w a rt, Deutsches und polnisches Genossenschaftswesen in den Provinzen 

Ost- und Westpreussen, Posen und Schlesien in den Jahren 1910/1911 (Ostland, 
1912, s. 176-194). 
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Nast�pny okres rozwoju sp6ldzielczosci g6rnoslqskiej rozpoczq! si,:
z chwilq powstania na G6rnym Slqsku pierwszego banku ludowego •et 

i trwal do czasu ustalenia nowych granic politycznych w wyniku zakon
czenia I wojny swiatowej, tzn. do 1922 r. Okres ten nie pozostawa! bez. 
!qcznosci z okresem poprzednim, lecz rozw6j sp6!dzielczosci szed! w od
r�bnym kierunku. Wyrazniejsze powodzenie uzyska!y wsr6d G6rnoslq
zak6w wzory sp6!ek kredytowych z Poznanskiego i Pomorza. Jednq z cech 
tego okresu by!o r6wnie:i: nasilenie akcj i za!o:i:ycielskich ze strony Niem
c6w spowodowane powodzeniem polskich bank6w ludowych. W. Toma
szewski - niezupe!nie slusznie - twierdzi, :i:e g6rnoslqskie banki ludowe· 
tego drugiego okresu wyros!y z tego samego pnia i zr6d!a eo sp6!ki 
poznansko-pomorskie, "tzn. z towarzystw przemys!owych i rolniczych .. 
Istotnie, na Slqsku zak!adano wtedy towarzystwa przemys!owcöw, a takze 
powsta! zwiqzek kupc6w katolicko-polskich (w powiatach: bytomskim,. 
opolskim i raciborskim), a r6wniez rozwijaly si� niezle za!o:i:one starainiem 
m. in. ,,Katolika" zwiqzki robotnicze, ochraniajqce obok moralnych i ma
terialne sprawy swych czlonk6w. J ednak nie te okolicznosci by!y decydu
jijce. 

Znacznie wi�ksze znaczenie dla powodzenia idei sp6ldzielczej mia!a 
dzialalnosc polityczna i zwiqzkowa, np. Polskiej Partii Socjalistycznej Za

, boru Pruskiego oraz Zj ecinoczenia · Zawodowego Polskiego. Ponadto nale:i:y 
uwzgl�nic i to, :i:e wtedy te:i: do akcji wlqczy!a si� rzesza energicznych 
dzia!aczy pochodzenia miejscowego (z Poznanskiego i z Galicji). Nie bez 
znaczenia bylo nasilenie akcji germanizacyjnej mi�dzy innymi w zwiqzku 
z powstaniem w 1894 r. hakaty, a tak:i:e mo:i:liwosci organizowania pol
skich zrzeszen spo!eczno-gospodarczych wynikajqce z ustawy o sp6!
dzielniach znowelizowanej w 1889 r. Dopiero uwzgl�dnienie tych wszy
stlkich czynnik6w pozwala na zrozumienie przyczyn podj�cia i prowadze
nia nowych akcji sp6!dzielczych ze strony Polak6w na G6mym Slqsku. 
Powa:i:nq rol� odegrala polska prasa g6rnoslqska. Gl6wnym organizatorem 
utworzenia Banku Ludowego w Bytomiu byl redaktor „Katolika" Adam 
Napieralski. On te:i: zosta! przewodniczqcym rady nadzorczej. Dyrektorem 
tego BL zosta! wspomniany juz J. Szaflik. Prasa przyczyni!a si� do dal
szego upowszechnienia idei sp6ldzielczej. Rozw6j g6rnoslqskich bank6w 
ludowych byl pomyslny. W 1907 r. istnia!o 13 sp6ldzielni zrzeszajqcych 
7478 czlonk6w, w 1911 r. odpowiednie liczby wynosily 17 i 11 303, 
w 1914 r. zas 17 bank6w zrzeszalo najwyzs,:q w omawianym okresie liczb� 
czlonk6w wynoszqcq 13 299. Kapita!y w!asne, tj. udzia!y i rezerwy, wy-

30 Pi erwsza g6rnoS1,'.\ska sp6ldzielnia oszcz�dnoSciowo-poZyczkowa pod tq nazw� 

powstala w 1895 r. w Bytomiu. Tekst statutu w: To mi c z e k, Zbi6r statut6w sp6l
dzielni g6rno§l.qskich 1811-1939, s. 39 i n. 
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nosily w 1916 r. okolo 2,7 min marek, depozyty ponad 38 min, a pozyciJki 
wekslowe okolo 30 min marek 31• 

Rozwöj polskich spöldzielni gömoslqskich nie podobal si� admini
stracji pruskiej. W celu obalenia tego ruchu stosowano rözne metody. 
Przede wszystkim podejmowano pröby zdyskredytowania polskiego ruchu 
spöldzielczego, zniszczenia zaufania we wlasne sily i wypaczenia podsta
wowych zasad spöldzielczosci. Rozpocz�to od wystqpienia przeciwko Ban
kowi Ludowemu w Bytomiu. Sqd zaaresztowa! w 1904 r. ksi�gi handlowe 
za ubiegle 3 lata. Dlugotrwaly proces o rzekome naduzycia wykazal 
jedynie niedopatrzenie natury formaLnej. Jednak mimo to sqd skazal dy
rektora Ban!ku na 3 miesiqce wi�zienia, a reszt� oskar:i:onych na kary 
pieni�:i:ne. Po procesie okazalo si�, :i:e zastosowana metoda przy:niosla 
skutek odwrotny, niz rzqd pruski zamierzal osü1gnqc':. Wklady wzrastaly 
szybko, dochodzqc w 1916 r. do 14 min marek •2• Oczywiscie wladze prus
kie nie poprzestaly na tej jednej akcji, m. in. wbrew ustawie spöldziel
czej przez siebie wydanej rz,id odmöwil przyznania uprawnien rewi
zyjnych Slqskiemu Zwiqzkowi Spölek Zarobkowych i Gospodarczych 
z siedzibq w Bytomiu (przy Banku Ludowym), powstalemu w 1907 r., 
przy czym rz,id z odpowiedziq zwlekal a:i: do 1910 r. 33 Dalszym przykla
dem prob rozbicia polskiego ruchu spöldzielczego na Gömym Slqsku moze 
byc': ,,troska" rz,idu niemieckiego o to, aby polscy duchowni jak najlepiej 
spehriali swoje funkcje w kosciele. W zwi,izku z tym dbano usilnie o prze
strzeganie dekretu watykanskiego kongregacji kcmsystorialnej z 18 XI 
1910 r. zabraniajqcego duchownym pelnienia funkcji w spöldzielniach "· 
Istniej '! podstawy do przypuszczen, ze dekret wywolany zostal przy 
udziale niemieckim. 

Powodzenie polskich banköw ludowych spowodowalo nasilenie akcji 
niemieckich zmierzajqcych do stworzenia sp61dzie1'ni kredytowych, ktöre 
by znajdowaly si� pod wplywem Niemcöw i pomagaly w prowadzeniu 
germanizacji. Niemcy niekiedy nazywali te swoje poczynania „akcj,i 
obronnq" przeciwko Polakom ••, rzekomo zagra:i:aj,icym egzystencji Niem-

a1 S o n t a g, op. cit.; Ku s z t ela n, op. cit. 
32 Obszerniej Ku s z t e 1 a n, op. cit. 

:ia Deutsches Zentralarchiv Merseburg (DZA Merseburg), Rep. 120, E XV, Adhi

bita. Obszerniej na ten temat H. T o mi c z e k, Z historii sp6ldzielcz0Sci na G6rnym 

S!qsku do 1939 (Roczniki SIB, 1965, z. 4). 

H DZA Merseburg, Rep. 120, E XV, Adhibita. F. Swart (op. cit.), podaje Ze na 

interwencj� arcybiskupa gnieZnieii.skiego zmieniono interpretacjE": dekretu, tak aby 

odnosil siE: tylko do funkcji w zarzt1dzie, a taki:e o 2 lata przesuniE":tO termin jego 

wprowadzenia w i:ycie. 
35 Cytowany wyi:ej artykul E. Sontaga. Z tej samej pozycji napisany jest arty

kul tego autora Die polnischen Volksbanken in Oberschlesien (Grenzboten, R. LXIX, 
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c6w na G6rnym Slqsku. W miastach - po wielu r6i:nych i w zasadzie 
nieudanych pr6bach - Niemcy dui:ym nak!adem sH i srodk6w, przy 
wykorzystaniu mozliwych nacisk6w, przystqpili do organizowania nie
mieckich bank6w ludowych (Deutsche Volksbank). Pierwszy z nich po
wsta! w 1908 r. w Katowicach z inicjatywy Towarzystwa Kres6w Wschod
nich. W nast�pnych latach - do wybuchu I wojny swiatowej - po
wstalo jeszcze na G6rnym Slqsku kilka dalszych niemieckich bank6w 
ludowych: w Mys!owicach, Kr6lewskiej Hucie (Chorz6w), Zabrzu, Gli
wicach, Siemianowicach. Pcmadto w Volksbanki przekszta!cO'llo niekt6re 
dawniej istniejqce sp6ldzielnie kredytowe, jak w Bytomiu, Rybniku, 
Wielkich Hajdukach (Chorz6w) i Zorach. Niemieckie banki ludowe pro
wadzily zdecydowarni walk� z polskosciq. Jak podaje R. Kusztelan 36, 
sp6ldzielnie niemieckie tego typu dokumentowa!y sw6j polityczny cha
rakter, zaznaczajqc np. w statutach, ze dwie trzecie skladu rady nad
zorczej powinni stanowic czlonkowie Ostmarkenvereinu "· 

W latach 1900-1922 inspirowany przez Niemc6w ruch sp6ldzielczosci 
wiejskiej na G6rnym Slqsku znacznie przewyzszyl starsze towarzysl:wa 
zaliczJkowe ••, i to zar6wno pod wzgl�dem liczby czlonk6w, jak i zakresu 
.dzialalnosci handlowej 39• Ponadto istnialy na terenie prowincji sl,iskiej 
nieliczne i nie majqce wi�kszego znaczenia sp6ldzielnie oszcz�dnosciowo
-pozyczkowe nie nalezqce do zwi,izk6w wyzej wymienionych grup sp6!
dzielni, np. male sp6ldzielnie rzemieslnicze. 

Wiejskie kasy oszcz�dnosci i pozyczek prawie zawsze byly r6w:niez 
sp6ldzielniami maszynowymi dostarczaj&cymi swoim czlonkom do rly;
pozycji maszyny rolnicze zbyt drogie dla poszczeg6lnych rolnik6w, jak 
rozsiewacze do nawoz6w, mlynki do saletry chilijskiej, brony lqkowe, 
mlocarnie parowe, siewniki itp. R6wnoczesnie sp6ldzielnie te organizowa!y 
wsp6lny zakup •• srodk6w niezb�dnych do produkcji rolnej, jak nawozy 
sztuczne, pasze, nasiona, maszyny rolnicze, w�giel. Ni�kt6re z nich zajmo
wa!y si� r6w:niez · zespolowym zbytem zboi:a. W sr6d sp6ldzielni (zw!aszcza 

1910), a takZe inne jego artykuly, np. Die Bilanzen der Volksbanken in Oberschlesien 

(Ostland, 1912, s. 194-199). 
ae K u s z t e 1 a n, op. cit. 

37 Nie naleZy przy tym zapominaC, Ze wSr6d czlonk6w niemieckich bank6w ludo
wych powai.ny odsetek stanowila ludnoSC narodowoSci polskiej, gdy tymczasem czlon
kostwo Niemc6w w polskich bankach ludowych nalei.alo do rzadkoSci. 

ss Towarzystwa zaliczkowe zrzeszone w niemieckim Zwiqzku Sp6lek Zarobko
wych i Gospodarczych Slqska mialy siedzibE: gl6wnie w miastach, niekiedy po kilka 
w jednym mieScie. Ich wielkoSC i znaczenie gospodarcze byly r6Zne. 

39 Specyfik,l kas bylo prowadzenie nie tylko dzialalnoSci oszcz�dnoSciowo-poi.y
czkowej, lecz takZe w dziedzfoie rolniczego zaopatrzenia i zbytu. 

40 R6wnieZ w miejskich sp6ldzielniach kredytowych niekiedy spotkaC mo:Zna siE: 
bylo z organizowaniem wsp6lnego zaopatrzenia, np. w w�giel. 
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typu Offenbach) rolniczych istnialy niekiedy lokalne sp61dzielnie zajmu
jqce si� wylqcznie zaopatrzeniem, czasem lqczonym ze zbytem produkcji 
rolnej. Bardziej rozpowszechnione byly sp6ldzielnie posiadajqce w wi�k
szej rniejscowosci targowej magazyn zbozowy, paszowy, nawozowy itp., 
zatrudniajqce fachowego \<ierownika handlowego. 

Na Slqsku w zwiqzku z rozwojem przemyslu powstaly dosc liczne sp6!
dziel,nie spozywc6w zrzeszone w zwiqzkach niemieckich. We Wroclawiu 
istniala wielka sp61dzielnia spozywc6w" zrzeszajqca w 1910 r. 94 000 
czlonk6w, majqca 21,5 min marek obrotu. Wi�kszosc pozostalych sp61dziel
ni znajdowala si� na terenie g6rnoslqskiego okr�gu wielkiego przemyslu' 
i miast dolnoslqskich. Z duzq ostroznosciq Niemcy podchodzili do zalk!ada
nia sp6!dzielni spozywc6w, nie chqc {poprzez popieranie tej grupy sp6!
dzielni) gospodarczo oslabiac niemieckiego naplywowego stanu sredniego, 
b�dqcego ostojq polityki germanizacyjnej na G6rnym Slqsku. Musieli 
przy tym obawiac si�, ze do sp6ldzielni spozywc6w weszlaby duza liczba 
robotnik6w miejscowych narodowosci polskiej, skoro statuty deklarowaly 
neutralnosc politycznq, narodowq i religijnq. Sp6!dzielczosc slqska prowa
dzila w omawianYP' okresie r6wniez inne zaklady, np. nieliczne gorzelnie 
i kroehmalnie oraz nieco liczniejsze suszarnie ziemniak6w. Kr6tko przed 
wybuchem I wojny swiatowej sp6ldzielczosi: przystqpila do budowania 
linii lub rozbudowywania miejskiej sieci elektrycznej. Nowy rodzaj 
sp6!dzielczosci na Sliisku stanowily w tym okresie sp61dzielnie l�karskie, 
organizujiice wybieg byd!a na pastwisko w lecie w rniejsce caloroc2Jnego 
karmienia w oborach. 

Polacy g6rnosliiscy r6wniez w tym okresie podejmowa!i ponowne 
pr6by orga!l1izowania w!asnych, nie zrzeszonych w zwiiizkach niemieckich, 
sp6ldzietni spozywc6w (Gliwice, Rybnik, Zory). Tworzyli tez sp6!dzielnie 
parcelacyjne. W 1911 r. powstala sp6ldzielnia rolniczo-handlowa „Rolnik" 
w Gorzycach 42 w pow. rybnickim. A. Napieralski zainicjowal zorganizo
wanie mleczarni sp6!dzielczej 43 w Wilkowie w pow. prudnickim. Jezeli 
chodzi o prowincjonalne organizacje kas sp61dzielczych, to istnialy trzy 
zwiqzki rewizyjne, o kt6rych byla juz mowa. Ich zadania polegaly w za
sadzie na rewizj i i doradztwie w stosunku do zrzeszonych sp61dzielni. 
Ponadto istnialy sp6!dzielcze banki zwiqzkowe i centrale sp61dzie!czego 
obrotu towarowego. 

41 A. Kerspern w axtykule Ruch spöldziei.czy budownictwa mieszkaniowego 

w Polsee (Cooperation, marzec 1963, s. 32-36) chyba przez omylk� sugeruje, jakoby 

to byla sp6ldZ'l.elnia polska. Autorowi tego opracowania nie udalo si� sprawdziC. 

ilu Polak6w nale:.i:alo do tej sp6ldzielni. 

,2 WAP Wroclaw, Rejencja Opolska - Wydzial PB, 151. 
43 R. Sc h at t o n, JJie FinanzpoHtik der polnischen Minderheit in Deutsch.land„ 

Berlin 1931 s. 38. 
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Pod wzgl,:dem narodowosciowym sp6l:dzielnie g6rnosl,iskie w omawia
nym okresie (do 1922 r.) nie byly tak wyraz!)ie podzielone, jak mogloby 
si,: wydawac na podstawie samych nazw zwi,izk6w sp61dzielni. W cyto
wanym ju:i: wy:i:ej artykule F. Swart pisal na ten temat "· :i:e „w zwi,iz
kach niemieckich zrzeszaj,icych sp6!dzielnie miejskie reprezentowane s,i 

obie narodowosci, a wsr6d wiejskich kas po:i:yczkowych znajduje si� po
wa:i:na liczba calkowicie polskich". Jego zdaniem, podstaw� szacunk6w 
mo:i:e stanowic fa!kt, ze pismo zwi,izkowe sl,iskich sp6ldzielni typu Raiffei
sena (,.Breslauer Raiffeisenbote") w '1906 r. ukazywalo si,: w dw6ch 
wersjach: 8100 egzemplarzy w j,:zyku niemieckim i 2100 egzemplarzy 
w j,:zyku polskim. Zdanie to nie wydaje si<a sluszne. Obliczona wedlug 
stosunku liczbowego tych wersji liczba Polak6w wsr6d czlonk6w sp6!
dzielni bylaby znacznie ni:i:sza ad faktycznej ". 

Z koncem I wojny swiatowej g6rnosl,iski ruch sp61dzielczy wszed! 
w nowe, odmienne warunki :i:ycia. W ci�zkich chwilach powojennych, 
w okresie plebiscytowo-powstaniowym, a nast,:pnie inflacyjnym, powaz
n,i rol,: odegrala sl,iska sp6!dzielczosc spo:i:ywc6w. Szczeg6lne znaczenie 
mialy w6wczas zwlaszcza dwie wielkie sp6ldzielnie spozywc6w: .,Przy
szlosc" z siedzib,i w Myslowicach (nast,:pnie w Mate§ D,ibr6wce), zorga
nizowana z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej, i „Zjednoczenie" 
z siedzib,i w Katowicach, utworzona pod opiek,i Narodowej Partii Robot
niczej (Zjednoczenia Zawodowego Polskiego). Obie rozpocz<:to organizo
wac w 1919 r. Sp61dzielnie te zalkladaly sklepy na terenie calego G6rnego 
Sl,iska, pierwsza z nich doszla do 16, a druga do 36 sklep6w. Mo:i:na jeszcze 
odnotowac, ze ju:i: w 1919 r. w Katowicach powstal Zwi,izek Polskich 
Stowarzyszen Spo:i:ywc6w oraz ze pozytywne oceny sl,iskiej sp6ldziel
czosci spo:i:ywc6w w okresie powstaniowo-plebiscytowym padaly z try
buny Sejmu Sl,iskiego jeszcze w latach nast�pnych (1923---,1924). Nie 
ukonczone badamia monograficzne, utrudnione bezprzykladnymi zniszcze
niami (m. in. r6wniez dokumentacji) w czasie II wojny swiatowej, nie 
pozwalaj,i na ca!osciowe zobrazowanie liczbami ruchu sp6ldzielczego na 
G6rnym Sl,isku w latach 1919-1922. 

W tych latach nadal sw,i pozyteczn,i rol� spelnialy polskie banki lu
dowe pomagaj,ice ludnosci w przetrwaniu tego trudnego okresu. Finanso
waly one m. in. dzialalnosc r6:i:nych organizacji polskich, w tym tak:i:e 
sp6l:dzielczych. Mimo iz formalnie G6rny Sl,isk nie by! jeszcze wl,iczony 
w granice Polski, banki ludowe przeprowadzaly - i to z powodzeniem -
akcj,: subskrypcji po:i:yczki odbudowy kraju. Gl6wnie banki ludowe do-

44 S w a r t, op. cit. 

45 Jak ju:i wyi.ej stwierdzono, w okresie zaboru Niemcy nie przyznali uprawnieii 
rewizyjnych organizacji zwü\zkowej polskich sp6ldzielni g6rnoS1ijskich. Dzialaly wi�c 
tylko zwi�zki organizowane i kderowane przez Niemc6w. 
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prowadzily do powstania jeszcze w 1914 r. Zwü1zku Sp6lek G6rnoslqskich 
w Katowicach polqczonego uniq personalnq (tZ'l'.l. ze patronem obu zwiqz
k6w byla ta sama osoba) ze Zwiq7.kiem Sp6!ek Zarobkowych i Gospodar
czych w Poznaniu. Osobrn\ kart� zapisaly w tym okresie g6rnoslqskie 
k6!ka rolnicze i powolane przez nie sp6ldzielnie rclniczo-handlowe zwane 
zwykle „Rolnikami". Organizujqc te sp6ldzielnie k6lka rolnicze stworzyly 
siec powiatowych organ6w gospodarczych wspierajqcych walk� wyzwo
leli.czq na wsi, a cz�sciowo i w miescie ••. Powazny byl udzial „Rolnik6w" 
w a!kcji plebiscytowej. Jednym z cel6w „Rolnik6w" byla walka z wply
wami niemieckiego Larndbundu na wsi oraz ozywianie polskich srodowisk 
czlonkowskich w kasach Raiffeisena i ich mobilizowanie do usuwania 
drogami legalno-samorzqdowymi niemieckiego kierownictwa narzuconego 
w okresie niewoli. Dzia!alnosc handlowa „Rolnik6w" by!a r6znorodna. 
Zaopatrywa!y one ch!op6w w nawozy sztuczne, ziarno kwalifikowane, 
maszyny rolnicze, materialy budowlane, artykuly zelazne itp., a cz�sciowo 
takze w srodki konsumpcji. Jeszcze przed formalnym przylqczeniem G6r
nego Slqska do Polski powsta!y inne sp6!dzielnie, ja!k Sp6!dzielnia Ogro
do,wc6w w Wodzis!awiu 47 lub OsadJnicza Sp6lka Budownictwa w Rybni
ku 48• Przeprowadzajqce polo'nizacj� swego kierownictwa kasy oszcz�dnosci 
i pozyczek zorganizowaly w 1921 r. w Katowicach zwiqzek rewizyjny 49 

(prace organizacyjne rozpocz�to w 1917 r.). Dzia!alnosc sp6!dzielcza o'kresu 
powstaniowo-plebiscytowego na G6rnym Slqsku wciqz czeka na swego 
historyka. 

Podobnie jak w okresie plebiscytu i powstali. w ci�zkiclY warunkach 
po I wojnie swiatowej, jak i w nast�pnym okresie rnflacyjnym szczeg6lnie 
donios!q rol� w zaopatrzeniu ludnosci G6rnego Slqska odegraly sp6ldziel
nie spozywc6w, a zw!aszcza dwie najwi�ksze z nich, tj. wymienione juz 
„Przyszlosc" i „Zjednoczenie". Niestety, obie te sp6ldzielnie spozywc6w 
i wiele innych mniejszych upad!o w latach 1925-1926. Na 89 istniejqcych 
sklep6w sp6!dzielczych zlikwidowano wtedy 63. Niekt6re filie dw6ch 
wymienionych sp6!dzielni przekszta!cily si� w samodzielne sp6!dzielnie, 
np. ,,Robotni!k" w Malej Dqbröwce, ,, Odrcdzenie" w Biertultowach. Upa
dek sp6!dzielni spozywc6w najcz�sciej t!umaczy si� inflacjq. Niekiedy do
daje si� do tego nap!yw wielu tysi�cy ludzi z innych dzielnic Polski, 

4& M. in. przy „Rolnikach" tworzono drui:yny ochronne biorqce nastepnie udziat 
w powstailczych akcjach zbrojnych, np. w Rybniku pod kierownictwem Jana Szuly 
z Przegedzy. 

47 ,,Statystyka Sp6ldzielni Zwiqzku Rewizyjnego Polskich Sp6ldzielni Raiffei
sena-Stefczyka w Katowicach" (za 1931 r., s. 164). 

48 Archiwum Akt Nowych Warszawa Rada S1i6ldzielcza (RS), 986/499. 
49 J. W6jcik, Bibliografia wydawnictw sp6ldzielczych, Warszawa 1962,s.150-151. 
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ktörzy cz�sciowo nie znali stosunköw miejscowych, a cz�sciowo nie mieli 
kwalifikacji do pe!nienia obj�tych na Slqsku funkcji, w nast�pstwie czego 
ucierpia!y instytucje, do kt6rych weszli, w tym r6wniez sp6!dzielnie spo
zywcöw. 

Jednak przyczyny te nie wyczerpuj'l sprawy. Nie bez winy by!y bo
wiem partie polityc20ne, g!6wnie chadecja. Niekt6rzy cz!onkowie tych 
partii majqcy wtedy w nich duze wplywy traktowali spöldzielnie jako 
dorazne instrumenty personalnej walki o wp!ywy wsr6d robotnik6w, nie 
otaczali spöldzielni systematyczn& opiekq, nie udzielali im pomocy w mo
mentach krytycznych ••. W walkach mi�dzy dzialaczami i grupami mia!y 
tez miejsce represje policyjne wobec lewicowej •1 „Przyszlosci". Dowod.Zq 
tego interpelacje pos!6w z PSS w Sejmie Sl&skim •2, notabene inter
pelacje bezskuteczne. Nie pomoglo slqskim sp6ldzieliniom spozyw
c6w a zwlaszcza „ZjednoczEll'liu", nawi&zanie z inicjatywy NPR kon
taktu ze Zwi&zkiem Polskich Stowarzyszen Spozywc6w w Warszawie 
(pözniejsza nazwa ZSS RP, a od 1935 r. ,,Spo!em" ZSS RP) reprezentu
jqcym kierunek neutralistyczny. 'w konferencji delegatöw slqskich sp6!
dzielni spozywc6w w Katowicach w maju 1924 r. uczestniczyl dyrektocr 
zwi&zku R. Mielczarski. Wkrötce po konferencji Zwiqzek zorganizowal 
swöj oddzia! w Katowicach 53

• Pr6bowaly tez ingerowac inne zwi&zki 
zrzeszajqce spö!dzielnie spozywc6w, np. poznanski Zwiqzek Spölek Za
robkowych i Gospodarczych zorganizowal oddzia! hurtowy dla spöldzielni 
spozywc6w w Katowicach. Mimo wszystko jedynie od lutego do wrze-

50 Chadecja w programie swoim formal nie popierala sp6ldzielczoSC. J. K o w a 1-
s k i, Zarys historii polskiego ruchu. robotniczego 1918-1939, cz. I, Warszawa 1962, 
s. 195, podaje, Ze program z 1920 r. zawieral forrilalne stwierdzenie dqZenia udo 
szerokiego rozwoju kooperatyzmu". Mimo to w 1923 r. chadecja odwolala z zarzqdu, 
Zjednoczenia skierowanych tarn przed plebiscytem · GnilkE: i Pilchowskiego. Sejm 
Slqski skreSlil z preliminarza na 1924 r. sumy przewidziane na subwencjonowanie
ruchu sp6ldz.ielczeg-0. Urz�dnicy wojew6dzcy (zob. ,,Spolem", 1924, nr 8) cz�sto wyka
zywali nieprzychylny stosunek do sp6ldzielcz0Sci, popierali tylko sp6ldz'Jelnie wsp6l
pracujqce z administracjq pallstwowl:l. 

51 Zrzeszona ona byla poprzez krakowski zwiqzek „Proletariat" w Zwiqzku Ro
botniczych Stowarzyszell Sp6ldzielczych, kt6ry byl reprezentantem lewicowego nurtu. 
w 6wczesnej polskiej sp6ldzielcz0Sci spoZywcöw. ,,PrzyszloSC" byla najwi�kszq 
sp6ldzielniq w ZRSS (S. P i e  c h o w i c z, Zwiqzek Robotniczych Stowarzyszen Sp6l

dzielczych, Warszawa 1963, s. 93, 131). Do tego samego nurtu nalei:aly r6wnieZ inne 
sp6ldzielnie g6rnoS1qskie, np. chorzowski „Naprz6d". Wzmianka [J. Hempla] w bro
szurze: Jak powstal i czym je,st ZRSS, Warszawa 1919, s. 13, Swiadczy, Ze przedsta
wiciel g6rnoS1qskiej sp61dzielcz.o.Sci robotniczej Ural udzial w Warszawie w naradzie 
kooperatyw nurtu lewicowego juZ w 1919 r. 

52 Np. w 75 sprawozdaniu z posiedzenia w dniu 30 I 1924 r., szpalta 20 i n. 
5S Oddzial ten powstal z pomini�ciem istniejqcego lokalnego zwil:lzku. Ulegl li

kwidacji w 1929 r. Jak informuje H. Jackiewicz (byly lustrator), w znacznym sto
pniu likwddacja byla skutkiem defraudacji popelnionej przez kolejnego kierownika� 
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sma 1926 r. upad!o 54 6 sp6ldzielni spozywc6w, a w 1926 r. nastqpi!y dal
sze upad!osci. Niewiitpliwie jednii z przyczyn upadku sl11skiej sp6ldziel
·Czosci spozywc6w w tym okresie by!a r6wniez zla organizacja i zla gospo
darka oraz nierzadko zdarzajqce siE) przest,:pstwa gospodarcze. Nie uni
kn�!y ich nawet „Przyszlosc" i „Zjednoc,enie". Skargi dochodzi!7 nawet 
.do Rady Sp6!dzielczej przy Ministerstwie Skarbu "· 

Przyk!adem lepiej zorganizowanej sp6ldzielni spozywc6w owego okre
su jest Konsum Kolejowy w !Oitowicach. Powstawal on dwukrotnie. Kie
·dy upad! pierwszy zorganizowany w 1922 r., zaraz na pocz11tku 1923 r. 
utworzono nowii sp6ldzielni� pod tii samq nazwq 56

. Konsum ten rozwijal 
si� prawid!owo i przed wybuchem II wojny swiatowej zrzeszal ponad 
6000 czlonk6w ( 44!0/o wszystkich kolejarzy zatrudnionych w okrE)gowej 
dyrekcji PKP w Katowicach) i prowadzil 18 sklep6w. Do 1934 r. Konsum 
zrzeszony by! w poznar\.skim Zwiiizku Sp6ldzielni Zarobkowych i Gospo
.darczych, nastE)pnie w warszawskim „Spolem" ZSS RP.

Po okresie upadku i kryzysowej stagnacji az do wybuchu II wojny
swiatowej ruch sp6ldzielczosci spozywc6w na G6rnym Sl�sku przybieral 
na sile. Liczba cz!onk6w sp6!dzielni doszla do 20 000 57• Nie tylko zacz,:to 
organizowac nowe sp6!dzielnie spozywc6w, lecz takze daW111iejsze uspraw
nily swojq dzialalnosc, np. w prawdziwii i polskq sp6ldzielni� przeksztal
cono konsum Rozdzier\.-Szopienice, przejmujiic w drodze uchwal organ6w 
samorziidu jego kierownictwo od Niemc6w. 

Z wielkimi trudnosciami walczy!y przez ca!e dwudziestolecie mi,:
dzywoj enne g6rnosliiskie sp6!dzielnie wiejskie, nie wychodziic z tych 
trudnosci az do wybuchu II wojny swiatowej. Dotyczy to zar6wno 
sp6ldzielni rolniczo-handlowych, jak i kas oszcz,:dnosciowo-pozyczko
wych "· Nawet wypr6bowane banki Judowe przezywa!y trudnosci, w tym 

Po likwidacji oddzialu powolano Rad� Zwiqzku Sp6ldzielni Spoi:ywc6w RP (,,Spo
lem") Okr�gu G6rnoS1qskiego. 

M „Spolem", 1926, nr 5 i nr 21. 
55 AAN Warszawa, RS, 1585/234. 
so Dwudziestopi(ciolecie pracy Okn:gowej Sp6ldzielni Spoi:ywc6w Pracownik6w 

Komunikacji w K,atowicach, Katowice 1948, s. 11. 
s1 WAP Katowice, Uruid Woj. Slqski - Wydzial Przemystu i Handlu (UW/PH), 

1886. 

ss WAP Katowice, UW/PH, 1886. T. K l a p  k o w s k i, Sp6ldzielcze zwiqzki re
wizyjne w Polsee, Warszawa 1935, s. 10. Wi�kszoSC kas zrzeszona byla w lokalnym, 
maj&cym siedzib� w Katowicach Zwü4zku Rewizyjnym Polskich Sp6ldzielni Raif
feisena-Stefczyka, istniejqcym do czasu reorganizacji zwicizk6w rewizyjnych 
w Polsee w 1934 r. W wyniku tej reorganizacji nastqpilo zjednoczenie licznych zwü1-
zk6w terenowych i og6lnokrajowych w kilka central og6lnopo1skich, z tego po 
jednej centrali powolano dla sp6ldzielni spoZywc6w, sp6ldzielni rolniczych, sp6ldzielni 
i zrzeszell pracowniczych (budowlanych i in.). Sp6ldzielnie trzech mniejszo.Sci naro
dowych mialy swoje zwlqzki rewizyjne. 
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r6wniez spowodowane niedostatecznym poziomem swoich pracownik6w ••. 
W 1937 r. w sp6ldzielniach rolniczo-hancllowych i oszcz�dnosciowo-po
zyczkowych (wiejskich i miejskich) istniej,icych na terenie woj. sl,iskiego 
by!o ponad 30 000 cz!onk6w ••. Liczba ta znacznie wzrosla po przyl11czeniu 
w 1938 r. do Polski Zaolzia. Sk!oni!o to warszawsk'I central� Zwi11zku 
Sp6ldzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych da zorganizowania 
w 1939 r. swojego oddzia!u w Katowicach 61• W ramach sp6!dzielczosci 
wiejskiej na wzmiank� zas!ugujq jeszcze sp6!dzielnie elektryfikacyjne 
i mleczarskie. Pierwsze z nich upowszechni!y si� szczeg6lnie w pow. 
rybnickim. Odnosnie da· drugiego rodzaju po Jicznych dyskusjach zdecy
dowano si� na budow� mleczarni ma!ych, z tego jedna powstala w Paw!o
wicach, inna w Bclsznicy 62

. Niekt6re g6rnosl11skie sp6!dzielnie wiejskie, 
np. Stefczyka w Golejowie i elektryfikacyjna w Szerokiej, zorganizowa!y 
sp61dzielcze osrodki maszynowe. Wazrn1 rol� w dzia!alnosci sp6ldzielczej 
we wsiach g6rnosl11skich nadal odgrywaly k61ka rolnicze. 

Struktura spo!eczna sp61dzielczosci rolniczej ·na G6rnym Slqsku 
w dkresie mi�dzywojennym, podobnie jak sp6!dzielczosci spozywc6w, 
nie by!a jednolita. W odniesieniu do niej sluszne s11 twierdzenia w sprawie 
dw6ch g!6wnych nurt6w polskiej sp6!dzielczosci rolniczej "· Do nurtu 
bardziej spolecznie post,:powego zalicza si� przede wszystkim sp6!dzielnie 
zwi'lzk6w zrzeszonych ad 1924 r. w Zjednoczeniu Zwi11zk6w Sp6ldzielni 
Rolniczych RP, z siedzibq w Warszawie, do kt6rego przystqpi! r6wniez 
Zwi11zek Polskich Sp6ldzielni Raiffeisena-Stefczyka w Katowicach. 

Bezposrednio po I wojnie swiatowej powstalo dosc duzo sp61dzielni bu
downictwa mieszkamiowego, kt6rych cz!onkowie liczyli na uzyskanie moz
Jiwosci zakupu dzia!ek 64 i uzyskania kredyt6w. Szczeg6lnie wiele inicjatyw 
tego typu powsta!o w pow. rybnic,kim. Jednak tylko nieliczne sp6ldzielnie 
przetrwaly da 1kmi.ca okresu miE:dzywojennego. Cz�sc z nich rozwi11zala si,: 
bez rozpocz,:cia dzialalnosci w og6le. J ednym z ciekawszych doswiadcze!i. 
byla dzia!alnosc sp6!dzielni kredytowo-budowlanej pracownik6w fabryki 
Pa!i.stwowego Monopolu Tytoniowego w Wodzislawiu (Jedlowniku) "· 

s9 Np. afera w BL w RydUltowach (malwersacje kierownika) i inne. 
so „Statystyka Sp6ldzielni Zwiqzkowych" (ZSRiZ-G w Warszawie), za 1937 r., 

s. 17, 75 i 162. 

u Do tej pory od reorganizacji w 1934 r. wlaSciwy terenowo oddzial istnial 
w Krakowie. 

62 W okolicy Belsznicy w pow. rybnickim chlopi przygotowywali sie do zbudo
wania r6wnieZ sp6ldzielczego mlyna i suszarni owocöw. 

6S T. Ro m a n o  w s k i, Dwa nurty polskiej sp6ldzielczo§ci rolniczej iv okresie 

mü:dzywojennym (Trybuna Sp6ldzielcza, 1963, nr 1). 
n.i, Ze spodziewanej parcelacji majc1tk6w obszarniczych (niemieckich). öwczesne 

plany parcelacji zrealizowono tylko czeSciowo. 
t15 H. T o m i  c z e k, Z dziej6w ruchu sp6ldzielczego w ROW do 1939 (w przy

gotowaniu do druku w Slqskim Instytucie Naukowym w Katowicach). 
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W okresie kryzysu na bazie zbankrutowanej fabryki prywatnej 
w Orzeszu powsta!a w 1932 r. pierwsza i najwi�ksza na G6rnyrn SI„sku 
w omawianym okresie sp6!dzielnia pracy zorganizowana przez robotnik6w 
szklarzy. W trudnych warunkach utworzy!o si� i dzia!alo kilka innych 
sp6!dzielni pracy na G6rnyrn Slijsku. Zaraz po zakonczeniu I wojny swia
towej zorganizowalo si� tkilka sp6!dzielni inwalid6w, w tym w Kato
wicach i Wodzislawiu. Do konca okresu mi�dzywojennego (i do dzisiaj -
z siedzib'l w Katowicach) przetrwala sp6!dzielnia za!oiona w 1929 r. 
w Chorzowie. Rzemieslnicy na G6rnym SI„sku, wykorzystujljc doswiad
czenia z okres6w wczesniejszych, jui w 1928 r. przyst„pili do organizowa
nia sp6l:dzielni zaopatrzenia i zbytu (w�dliniarze w Rybniku). Pod koniec 
okresu mi�dzywojennego utworzono dalsze sp6!dzielnie tego typu, jak 
stolarzy, cholewkarzy i szewc6w, krawc6w w Katowicach i inne••. Z po
wodzeniem ide� sp6l:dzielczlj wprowadzono do szk6l: g6rnosl1jskich jako 
jedn'l z form uzupelniania procesu wychowawczego poprzez bezposredni'l 
dzialalnosc gospodarczlj i spolecznlj uczni6w w sp6l:dzielniach 67. Do naj
ciekawszych w Polsee, a nawet poza j ej granicami, naleza!y doswiadcze-
nia uczniowskiej sp6!dzielni „Przysz!osc" w gimnazjum rybnickim 
(1931-1939). 

Wreszcie nalezy wspomniec, ie w og6lnej liczbie 337 sp6ldzielni zwiljz
kowych istniejljcych w 1938 r. w woj. slljSkim bylo 36 (10%) sp6l:dzielni 
niemiedkich, w czym wi�kszosc stanowil:y sp6l:dzielnie oszcz�dnosciowo
-poiyczkowe 68• Ponadto istnialo tu 6 sp6ldzielni iydowskich, kt6re nale
zal:y da typu sp61dzielni oszcz�dnosciowo-poiyczkowych powszechnych. 

W roz:woju sp6l:dzielczosci g6rnosl1jskiej dwudziestolecia mi�dzywojen
nego moina wyr6inic kilka okres6w. Po okresie inflacji w latach 1924-
1929 sp61dzielczosc w zasadzie mia!a nieco lepsze warunki rozwoju. Og61-
nie wzros!a liczba sp6l:dzielni i liczba ich cz!onk6w, a takie wskazniki 
dzialalnosci gospodarczej. Byl to okres wzgl�dnej koniunktury gospodar
czej i wzgl�dnych swob6d demokratycznych obywateli. Nast�pny okres 
przebiega! (da 1936 r.) pod znakiem wielkiego kryzysu gospodarczego 

811 H. T o m i  c z e k, Sp6ldzielczoSC pracy na G6rnym Slqsku w okresie mü:dzy
wojennym, Warszawa 1965, s. 28 i n. 

67 Sp6ldzJelnie uczniowskie nie byly i nie sq osobami prawnymi z punktu wi

dzenia ustawy o sp6ldzielniach, s-1 one prowadzone na podstawie przepis6w wladz 
oSwiatowych. Sp6ldzielnie uczniowskie stanowily d. stanowii:l jedn.1 z form coraz 

bardziej niezbE:dnej politechnizacji procesu nauczania. 
as Nawet niekt6rzy Niemcy podkreSlali

1 
Ze sp6ldzielczoSC niemiecka w Polsee jest 

slaba, np. Rudolf Hoerniigk w artykule Ruch sp6ldzielczoSci spo.iywc6w za granicq. 

(Rundschau des Reichsbundes der deutschen Verbrauchergenossenschaften, 1937, 

nr 2•1), omawiaj&c warunki dzialalnoSci sp6ldzielni w Polsee napisal, Ze „grupy 

mniejszoSciowe w por6wnaniu z Czechoslowacj& odgrywajq znacznie mniejszq roh:". 
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oraz ograniczania demokracji. Liczne sp6!dzielnie rozwü1za!y si� lub zanie
cha!y dzia!alnosci gospodarczej i spo!ecznej. W sp6!dzielczosci spad!y obro
ty i zmala!y zyski 69

. Ostatnie trzy lata przed wybuchem II wojny swia
towej przy,nios!y pewne ornaki poprawy sytuacji gospodarczej sp6!dziel
czosci. W okresie tym powstawa!y nowe sp6!dzielnie, zast6j spowodowany 
kryzysem uleg! prze!amaniu. Przed samq wojnq, na poczqtku 1939 r., 
stan sp6!dzielczosci og6lnie biorqc przekroczy! poziom z lat przedkryzy
sowych. 

Przed wybuchem II wojny swiatowej na terenie G6rnego Slqska 
dzia!a!y spoldzielnie zwiqzkowe i sp6!dzielnie niezwiqzkowe {podlegajqce 
kontroli bezposrednio przez Rad� Sp6!dzielcz'! przy Ministerstwie Skarbu). 
Ostatnia opracowana przed wybuchem wojny statystyka 10 Rady Sp6!
dzielczej opublikowana w 1939 r. zawiera odnosnie do spoldzielczosci 
w woj. slqskim stosunkowo szczegolowe dane. Na jej podstawie zesta
wiono nast�pujqce tabele, obrazujqce: 1. liczb� sp6!dzielni zwiqzkowych 
w Polsee i w woj. slqskim z uwzgl�dnieniem podzia!u na zespo!y naro
dowosciowe w dniu 31 XII 1938 r.; 2. rozmieszczenie spoldzielni zwiqz
kowych w powiatach woj. slqskiego w dniu 31 XII 1938 r. 

Tab. 1. Liczba spöldzielni zwi:\,zkowych w :Polsee i w woj. Slc1skim 
z uwzgh;dnieniem podzialu na zcspoly narodowoSciowe w dniu 31 XII 1938 r. 

Wyszczeg6lnienie 

Sp61dzielnie zwiclZkowe 
og6lem 
w tym w woj. Sl<lSkim 

Sp6ldzielnie polsk.ie 
w tym w woj. Sl<lSkim 

Sp61dzielnie niemieckie 
w tym w woj. Sl<lSkim 

Sp6tdzielnie fydowskie 
w tym w woj. Sl<lSkim 

Liczba 

13 798 

337 

8 562 

295• 

773 

36 

782 

6 

* z tego spoZywc6w - 46, mieszkaniowych - 9, mieszkaniowo-budowlanych 
- 1, wzajemnej pomocy - 10, oszcz�dnoSciowo-poZyczkowych powszechnych - 47, 
rolniczych - 131, pracowniczych - 17 , innych - 3; rolniczo-handlowych - 4, za
kupu i zbytu-3, mleczarskich - 5,rolniczo-pomocniczych-10, rzemieSlnik6w-7, 
pracy - 2. 

&i W 1928 r. udzial spöldzielczoSci handlowej w obrotach w Polse:e wynosil 
6,60/o, a w 1934 r. spadl do 5ri/o. 

70 „Statystyka sp6ldzielni w Polsee'\ za r. 1937-1938, s. 5, 8, 38, 42 i 69. W ze
stawieniach Rady pominit::to sp6ldzielnie uczniowskie w szkolach, ktöre - jak wyZej 
wyjaSniono - nie sq osobami prawnymi. 
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Tab. 2, Rozmieszczenie spöldzielni zwi<\,zkowych w powiatacb woj. Sl�
skiego w dniu 31 XII 1938 r. 

W tym zwi:µki rewizyjne 
Og6!em 

polskie niemieck.ie i;ydowskie 

Woj. Sl<lskie 337 295 36 6 

w tym powiaty: 
Bielski grodzki 18 12 5 

Bielski 29 25 3 

Chorzowski grodzki 18 11 2 

Cieszyllski 64 62 

Frysztadzki 

Katowicki grodzki 29 23 5 

Katowicki 22 19 3 

Lubliniecki 20 19 

Pszczyllski 40 35 

Rybnicki 66 62 4 

Swi.;:tochlowicki 13 II 2 

Tarnog6rski 13 II 2 

Jak podaino w „Statystyce Spol:dzielni w Polsee" za lata 1937-1938 
(s. 61), w woj. slqgkim w koncu 1938 r. bylo 121 sp6ldzielni niezwi.qzko
wych, z czego czynnych bylo 26, nieczylrmych - 8, w likwidacji zywej -
86, a w likwidacji martwej - 1. Sposr6d tych 121 sp6ldzielni niezwi'!Z
kowych 46 przypadalo na sp6ldzielnie kredytowe, 6 na rolnicw-handlowe, 
3 na mleczarskie, a reszta na inne typy. Poniewaz sp6ldzielnie niezwiqzko
we nie zawsze nalezycie spelnialy SW'! rol�. naklaniano je do wstqpienia 
do zwi'!zku rewizyjnego lub do likwidacji. W Warszawie istniala nawet 
specjalna organizacja Mi�dzyzwiqzkowa Sp6ldzielnia Powiernicza, kt6rej 
celem bylo przede wszystkim likwidacja sp6ldzielni niezwiqzkowych 71• 

Ostatnia przedwojenna statystyka Rady Sp6ldzielczej nie zawiera 
danych odnosnie .do stanu poszczeg6lnych rodzaj6w sp6ldzielni w powia
tach, dlatego na podstawie innych material6w zestawiono jalko kontynua
cj� i uzupelnienie powyzszych tabel nast�pujqcq tab. 3, kt6ra ilustruje 
stan organizacyjny ruchu sp6ldzielczego w jednym z powiat6w g6rno
slqskich - rybnickim � przed II wojn'! swiatow'! 72• 

Jak widac z cytowanych zestawien liczbowych oraz z niecytowanych 
liczb dotyczqcych stanu gospodarczego spol:dzielni zwiqzkowych, og6lny 
stan sp6ldzielcwsci g6rnoslqski�j z koncem okresu mi�zywojennego na 

11 Zwiqzek Sp6ldzielnt i Zrzeszen Pracowniczych RP, Sprawozdanie za r. 1935, 

s. 6. 

12 Tabele nie obejmuj� sp6ldzielni niemieckich. Istnia.ly takie 4 i zrzeszaly 630 
czlonk6w. Tabela nie obejmuje teZ sp6ldzielni uczniowskdch, sp61ek wodnych itp. 
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Tab. 3. Stan organizacyjny spöldzielni w pow. rybnickim 

przed wybuchcm wojny Swiatowcj 

Liczba 

Sp6ldzielnie 
sp6ldzielni czlonk6w 

Og61em w Powiecie 77 11328 

w tym: 

Spoi:ywc6w 8 2084 

Oszcz.'-poi:yczkowe rolnicze 31 * 2 675 

Oszcz.-po±yczkowe PoWszechne 7 3 626 

Rolniczo-handlowe 209 

Mleczarskie 266 

Ogrodnicze 1 •• 51 

Elektryfik:acyjne 19 2196 

Budownictwa mieszkaniowego 4 93 

Pracy, zaop. i zbytu rzemieSlnik6w 128 ... 

• Ponadto istnialo eo najmniej 6 spöldzielni, kt6rych li

czba czlonk6w nie jest znana. 

"'"' Miala siedzibE: poza Rybnickiem. Podaje sie liczbE: 
czlonk6w tylko z terenu pow. rybnickiego. 

**"' Liczbe czlonk6w moZna podaC jedynie w stosunku do 

2 sp6!dzielni (spoSröd 5). 
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tle calego kraju by! stosunkowo s!aby. U_derzaj&co niska by!a liczba 
sp6!dzielni spozywc6w. Nieco lepsze ni:i: w innych powiatach g6rnoslqskich 
byly wska:i:niki rozwoju ruchu sp6!dzielczego w pow. rybnickirn. Warto 
te:i: podkreslic nisk& liczb� sp6ldzielni niemieckich na G6rnym Slqsku. 
Jednak stan organizacyjno-gospodarczy sp6!dzi�lni niemieckich by! ko
rzystniejszy ni:i: sp6!dzielni polskich (wy:i:sze srodki w!asne, wyzsze obro
ty). Poziom usp6!dzielczenia Sl&ska na tle ca!ej Polski ilustrujq nast�pu
jqce wskazniki: w 1933 r. na 1 sp6!dzielni� przypada!o w Polsee 33 km• 
powierzchni oraz 2733 mies'zkar\.c6w, a w woj. slqskim - 11,2 km2 po
wierzchni oraz 3453 mieszkar\.c6w 73• Te same wska:i:niki obliczone w od
niesieniu do powiatu rybnickiego na podstawie ostatniej tabeli wynosz& 
11,5 km• powierzchni oraz 2833 mieszkar\.c6w. Potwierdzajq

. 
wi�c wniosek 

og6lny wynikajqcy z podanych tabel. 
Szczeg6!owej analizy stanu gospodarczego poszczeg6lnych typ6w sp6!

dzielni w szczuplych ramach tego opracowania nie spos6b dokonywac. 
Z tych samych wzgl�d6w kcmieczne jest pomini�cie opisu takich zagad
•nier\., jak dzia!alnosc zwi&zk6w sp6!dzielni, dzialalnosc organizacji przed
sp6!dzielczych i parasp6!dzielczych (w tym k6!ek rolniczych} i innych 7•. 

1s Kla p k o w s k i, op. cit., s. 22 (tabl. VII). 
1,1, Nieco obszern,iej czeSC tych spraw omöwil H. To m i  c z e k, Sp6ldzielczo§ci 

na G6mym Slqsku do 1922, Opole 1967, II wydanie. 
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Og6lnie mozna powiedziec, ze stosunki gospodarczo-finansowe w okresie 
poprzedzajqcym wybuch II wojny odbily si� tljemnie na wszystkich spol
dzielniach g6rnoslqskich, jednak najbardziej ucierpialy spoldzielnie 
oszcz�dnosciowo-pozyczkowe, kt6rych zamrozone sumy trudno bylo uru
chomic i tym samym przywr6cic normaln'l sprawnosc platnicz'! tych 
plac6wek. Wydatna i rychla pomoc w tym kierunku bylaby konieczna, 
gdyz samodzielne uporzqdkowanie kas spoldzielczych przy 6wczesnym 
systemie oddluzeniowym bylo niemozliwe. Plac6wki te byly zbyt waz
nym czynnikiem w zyciu gospodarczym wsi, by nie pomyslec o ich 
uzdrowieniu i nalezytym wzmocnieniu. ,Jednak realnej pomocy nie udzie
lono im przed wybuchem II wojny swiatowej ,s. 

Wybuch wojny i okupacja hitlerowska przerwala na kilka lat egzysten
cj� ruchu sp6ldzielczego na G6rnym Slqsku. Stosunek okupanta do po
szczeg6lnych spoldzielni byl r6zny. Olbrzymia wil)kszosc sp6ldzielni ule
g!a calkowttej likwidacji, powierzonej niemieckim powiernikom, tzw. 
treuhänderom. Majqtek wielu sp61dzielni oddano w prywatne wladanie 
zasluzonym zwolennikom Hitlera. Cz�sc dzia!aczy sp6!dzielczych stra
ci!a zycie na frontach i w obozach, a cz�sc na zawsze opuscila kraj 76• 

Przesledzenie rozwoju ruchu spoldzielczego na G6rnym Slqsku w okre
sie panowania kapitalistycznych stosun'k6w produkcji sk!ania do kon
statacji, ze n·iekt6re problemy wymagajq jeszcze zbadania. Najwazniejsze 
postulaty w tej sprawie zostaly juz sformulowane 77• Jednym z problem6w 
badawczych jest sprawa periodyzacji rozwoju polskiego ruchu sp6ldziel
czego na G6rnym Slqsku, w tym ustalenia czasu i miejsca jego zapoczqt
kowania. Wiele przemawia za przyj�ciem 1869 r. jako poczqtku, S'! jednak 
dane i argumenty sklaniajqce do przyj�cia daty wczesniejszej. 

Ruch sp61dzielczy na G6rnym Slqsku od lat siedemdziesiqtych minio
nego wieku do 1939 r. byl uwarunkowany obiektywnq rzeczywistosciq, 

7:; Koncepcji
. 

udzielania takiej pomocy bylo wiele. Pisano na ten temat w cza
sopismach, np. "Rolnik Slqski". Pewne materialy zachowaly si«:: w iröd!ach, np. 
WAP Katowice, UW/PH, 1886. Na przeszkodzie ich realizacji stam;ly zar6wno 6w
czesne stosunki spoleczne, jak i brak Srodköw gospodarczych. 

711 M. in. zgimtl patron Zwiqzku Polskh!h Sp6ldzielni Raiffeisena-Stefczyka ks. 
Wladyslaw Robota z Gieraltowic, a takZe wyjechal i po wojnie zm'arl na emigracji 
przewodniczqcy Rady „Spolem" ZSS RP Okn;gu G6rnoS1qskiego dr Andrzej Michna 
z Malej Dqbr6wki. 

11 40 rocznica powstania Zwiqzku Sp6ldzietni Polskich w Niemczech (Stuclia, 
materialy i przyczynk:i SIB, Warszawa 19681 

zwlaszcza s. 103 i n.). W Instytucie 
Slc;lskim w Opolu jest przygotowywana do drukU broszura na temat stanu i po
trzeb badawczych, kt6rej treSC obejmuje r6wniei: okres do 1939 r. 
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w jakiej dzialat. Chyba na G6rnym Slqsku trzeba szukac kolebki pierw
.szego masowego ruchu sp6ldzielczosci spozywc6w na ziemiach polskich. 
Podane w artyUmle przykladowe zestawienie spöldzielni w pow. rybnickim 
dowodzi wielokierunkowosci zastosowania formy sp61dzielczej na G6rnym 
-S!11sku w omawianym okresie. Sp61dzielczosc byla cz<;sci'! ruch6w spo
lecznych na G6rnym Sl11sku, a kierunki dzialania i cele sp61dzielni za
le:ime byly od srodowisk, w kt6rych powstawaly i dzialaly organizacje 
-sp6ldzielcze. Pod wzgl,;dem udzialu w zyciu gospodarczym spöldzielnie 
nie przekroczyly poziomu og6lnokrajowego, a niekiedy odstawaly od nie
·go, reprezentuj11c kilka, w najlepszym zas razie kilkanascie procent 
w og6lnych obrotach danej gal<;zi dzialalnosci. Byly one jednak reakcj'! 
na wyzysk prywatnokapitalistyczny i tamq hamuj'!C'! ten wyzysk. Z tra
dycji historyc:onej i ze specyfiki struktury spoleczno-narodowej g6rno
sl11skiego ruchu sp61dzielczego do 1939 r. wynika wielka waga element6w 
·narodowych, potrzeba udzialu w walce o wyzwolenie i nast,;pnie o prze
ciwstawienie si<; mit;dzywojennemu naporowi niemczyzny oraz o upow
szechnienie r6znorodnych form zaradnosci zbiorowej, sp61dzielczej. R6w
noczesnie jednak zauwaza si<; tez wplyw element6w zachowawczych 
zwi11zanych przewaznie z ideologi'l chrzescijanskiej demokracji w sensie 
og6lnospolecznym i z ideologiq neutralistycznq w sensie spöldzielczym. 

Mimo niezbyt imponuj11cych - zwlaszcza w por6wnaniu z sytuacj'! 
-dzisiejsz11 - liczb dotycz11cych stanu organizacyjnego i gospodarczego 
polski ruch sp61dzielczy w calym omawianym okresie strunowil na G6rnym 
·s111sku jedn11 z wazniejszych form zycia spolecznegc i gospodarczego 
ludnosci polskiej, zwlaszcza ze zgodnie z zalozeniami statutowymi sp61-
dzielnie polskie wi11zal prac<; gospodarczq na rzecz zrzeszonych czlon
k6w z ich spolecznym dzialaniem dla dobra ludnosci polskiej. Formy 
-sp61dzielcze stwarzaly warunki ujawniania i umacniania polskosci oraz 
ugruntowywania wiary we wlasne sily. 

Dzialalnosc sp6ldzielcza stwarzala dla pewnej grupy Polak6w g6rno
sl11skich mozliwosci szerszego dzialania, nabierania doswiadczenia i wy
bicia si,;. Scisle powi11zanie sp6ldzielni ze srodowiskiem stabilizowalo jej 
pozycj<; w nim na dlugo. Sp6ldzielnie integrujqc Polak6w gospodarczo 
stworzyly r6wnoczesnie caly system oporu i obrony wobec imperialistycz
no-germanizacyjnej polityki niemieckiej, eo w pewnym stopniu oddzia
lywalo na wzmocnienie rodzimego, g6rnosl11skiego elementu polskiego. 

Nie bez znaczenia dla rozwoju ruchu sp6ldzielczego na G6rnym Slqsku 
byly wzajemne stosunki z administracj'! panstwow11 i samorz11dem tery
torialnym. Oczywiscie w okresie niewoli instytucje te byly wrogie spöl
dzielczym poczynaniom ludnosci polskiej i wspöldzialaly w akcjach prze
ciwko sp6ldzielniom nie sluz11cym interesom niemieckim. W okresie mi<;
-dzywojennym administracja popierala inicjatywy sp6ldzielcze, zdarzaly 
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si� j ednak wypadiki zwalczania sp6ldzielni ze wzgl�6w politycznych. 
Pozytywnie ocenic mozna wplyw Sqd6w rejestrowych. 

W realizacji cel6w spoleczno-gospodarczych ruch sp6!dzielczy na G6r
nym Slqsku w omawianym w artykule okresie nie zdol:al osiqgnqc konsoli
dacji dopuszczalnej w 6wczesnych warunkach. Zdarza!y si� wypadki 
wsp6!pracy mi�dzy sp6!dzielniami r6znych typ6w, ale by!y one raczej 
sporadyczne. Najcz�sciej o nawiqzywaniu takiej wsp6lpracy decydowaly 
lokalne warunki, a zwlaszcza powiqzania personalne. Systematycznej i pro
gramowej wsp6!pracy mi�dzysp6!dzielczej nie by!o 78• Powaznym hamul
cem w upowszechnianiu idei wsp6lpracy mi�dzyspö!dzielczej na G6rnym 
Slqsku w okresie mi�dzywojennym by!o znane powszechnie, negatywne 
wobec takiej wsp6lpracy stanowisko kiemwnictwa Unii Zwiqzk6w Sp6!
dzielczych w Poznaniu, kt6re uwazalo sp6ldzielczosc za form� przejscio
W'l, potrzebnq dop6ty, dop6ki Polacy nie zdob�dq przewazajqcego wp!ywu 
na zycie gospodarcze 79• Mimo swej sporadycznosci podj�te pr6by wsp6!
pracy mi�zysp61dzielczej byly swiadectwem mozliwosci tkwi'lcych w so� 
lidarnym wsp6!dzia!aniu, zach�caly do wysilik6w i wytrwa!osci w pracy 
sp61dzielczej. 

Waznii rol� odgrywalo szkolenie sp6ldzielcze. Organizowa! je nie 
zatwierdzony przez administracj� pruskq 5lqski Zwiqzek Sp61ek Za
robkowych i Gospodarczych w Bytomiu, nast�pnie istniejqcy w latach 
I wojny swiatowej Zwiqzek Sp6!ek G6rnoslqskich w Katowicach, a w 
okresie mi�dzywojennym - Zwiiizek Rewizyjny Polskich Sp6!dzielni 
Raiffeisena-Stefczyka w Katowicach, G6rnoslqska· Rada Okr�gowa Zwiiiz
ku Sp6ldzielni Spozywc6w w Katowicach i inne. Opr6cz szkolenia orga
nizowanego przez �wiqzki r6wniez w sp6!dzielniach prowadzono r6zne 
akcje szJkoleniowe i dokszta!cajiice, w tym takze dla czlonk6w samor2qdu 
spöldzielczego (czlonk6w rad nadzorczych, komisji). Ze szkoleniem cz!on
k6w po!qczony by! udzial w walnych zebraniach sp6!dzielni, zwiqzkowych 
zjazdach delegat6w i naradach, gdzie wyglaszano pogadanki i referaty 
na tematy og6lne i aktualne. Trzeba tez uwzgl�dnic udzial organizacji sp6!
dzielczych w upowszechnianiu czytelnictwa ksiqzek i czasopism facho
wych, a takze og6lnych. Juz w 1869 r. Towarzystwo,Pozyczkowe (i Spo
zywcze) w Zawadzkiem posiada!o niemal'l bibliotek� polskq. Nie przeslj-

1s W. K u b i c z, Zagadnienia sp6ldz.ieia0Sci na Slqsku (Zj azd dzialaczy gospo
darczych i spolecznych woj. Sl&skiego w dn. 17 IX 1933 w Katowicach, Kr61ewska 
Huta 1933, s. 95-97). Pr6ba zorganizowania rady opiekuilczej dla sp6ldzielni woj. 
Slq_skiego nie powiodla si� (WAP Katowice, Slc:1,ska Izba Rolnicza, 130). 0 dzialalnoSci 
zwiq_zk6w sp6ldzielni: H. To mi c z e k, Z historii sp6ldzielcz0Sci na G6rnym Slqsku. 
do 1939, Warszawa 1965, s. 13. i n. 

79 S. A d a m  s k i, N ajbliisze zadania sp6ldzielcz0Sci zorganizowanej w Zwiqzku.. 

Sp6ldzielni Zarobkowych i Gospodarczych, Poznaii. 1924, s. 10-13. 
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dzajqc mozna twierdzic, ze stale praca i dzialalnosc sp6ldzielcza by!y 
organicznie po!,iczone ze szkoleniem cz!onk6w i pracownik6w. 

Sp6ldzielczosc na G6rnym Sliisku do 1939 r. stanowi!a szkol� zespolo
wego dzia!ania ekonomicznego i myslenia kategoriami spolecznymi. Nawet 
przy pewnych swych brakach i wielkim zr6znicowaniu tendencji prawie 
wszystkie sp61dzielnie by!y odcinkiem frontu walki ze skrajnym wyzy
skiem kapitalistycznym, by!y formii oporu wobec germanizacji i walki 
o wyzwolenie narodowe, a potem o utrzymanie wywalczonej niepodleg!os
ci, o upowszechnianie nowych form dzia!ania spo!eczno-gospodarczego. 
Na G6rnym Slqsku sp6!dzielczosc wychowa!a sporii grup� dzia!aczy go-
spodarczych, kt6rzy czujqc po polsku mysleli r6wnoczesnie szerszymi, 
spolecznymi kategoriami. Ich wartosci organizacyjne i spoleczne szczeg61-
nie przydatne staly si� po II wojnie swiatowej, kiedy wi�kszosc dorobku 
sp6!dzielczego poprzednich peikolen lezala w gruzach i kiedy trzeba bylo
dorobek ten od podstaw odbudowac, aby nast�pnie m6c go rozbudowac. 
W pracy tej przyda!y si� dawne tradycje sp61dzielcze. Stanowi!y one
baz� osiiigni�c sp6ldzielczosci na ziemi sliiskiej w Polsee Ludowej, stwa
rzajq tez wraz z osiiigni�ciami ostatnich 25 lat dobre perspektywy na 
przyszlosc. 

DIE GENOSSENSCHAFTSJ!EWEGUNG IX OBERSCHLESIEN BIS 1939 

Der Verfasser versucht die wesentlichen Entwicklungsstadien der Genossen
schaftsbewegung in Oberschlesien in der Zeit der kapitalistischen Produktions

verhältnisse zu charakterisieren. Es werden folgende Zeitabschnitte unterschieden : 1. 
1861-1895/1900/

1 
2.1900-1922 sowie 3.1922-1939. Für die beiden ersten Zeiträume· 

wurde das Territorium der ehemaligen Regenz Oppeln berücksichtigt, für den drit
ten beschränkt der Verfasser seine Untersuchung auf den sog. Katowicer Teil der 
Wojewodschaft Schlesien aus der Zwischenkriegszeit. 

In der ersten Phase hatte die einheimische polnische Bevölkerung von Ober
schles!ien zahlreiche Konsumgenossenschaften gegründet. Obwohl diese Tätigkeit 
mit Misserfolg endete, erweist der Verfasser, dass man in Oberschlesien die Wiege· 

der ersten auf polnischem Boden massenha.ften Konsumgenossenschaftsbewegung
suchen müsse. Im zweiten Stadium dominierten die Spar-und Darlehnsgenossen
schaften (Banki Ludowe-Volksbanken) Im letzten Zeitabschnit umfasste die
Genossenschaftsbewegung neue Bereiche der wirtschaftlichen und sozialen Tätig

keit, wobei der Verfasser die führende Rolle den Kosumgenossenschaften zuspricht. 
Im Artikel wird die Bedeutung der Genossenschaftsbewegung im nationalen 

Befreiungskampf in der Zeit vor 1922 sowie für die Erhaltung und Festigung der na
tionalen Unabhängigkeit nach 1922 betont. Ferner wird auf die Rolle dieser Bewe
gung, insbesondere ihrer Schulungsarbeit für die sozialen Umgestaltungen hinge
wiesen. Die Indexzahlen der wirtschaftlichen Tätigkeit der Genossenschaftsbewegung 
in Oberschlesien bis 1939 waren nicht hoch, doch muss diese Tätigkeit als Schule 
gemeinschafUicher Arbeit und sozialen Denkens hoch eingeschäfzt werden. Die
Bewegung hatte viele Menschen für die Arbeit in den Genosenschaften in Volks
polen vorbereitet. 
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KAROL FIEDOR 

CHARAKTER POMOCY PANSTWA NIEMIECKIEGO DLA WSCHODU 

W LATACH 1919-1933 1 

Po podpisaniu traktatu wersalskiego wykrystalizowaly si� w Niem
czech dwie kcmcepcje obalenia jego postanowien: pierwsza na drodze 

„pokojowej", druga przy pomocy or�za. Koncepcj� ,,pokojOVI['!" popieraly 

partie i ugrupowania polityczno-spoleczne o kierunku burzuazyjno-demo

kratycznym. Druga miala przede wszystkim zwolennik6w w sferach skraj

nej prawicy kierowanej przez Deutsch-Nationale Volkspartei (DNVP), 

a pod koniec lat dwudziestych Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter
partei (NSDAP). W pierwszych miesiqcach istnienia republiki weimarskiej 

nie bylo jednak mowy o zupelnie jawnym lansowaniu hasel rozprawienia 

si� z „wrogami" zewn�trznymi Niemiec. Totez skrajna prawica angazowa!a 

si� do kazdej akcj i, kt6ra zmierzala do wzmocmienia pozycji nacj onalizmu 
niemieckiego i oslabienia owych „wrog6w". W tym wypadku chodzilo 

o wschodniego s&siada Rzeszy - Polsk�. 

Temu celowi sluzyc miala pomoc pieni�:i:na panstwa przeznaczona dla 

wschodnich rubiezy Rzeszy, realizowana pod r6znymi postaciami. J ezeli 

decydowano si� na podobny krok, to brano pod uwag� nie potrzeby 
gospodarcze tych ziem, lecz przede wszystkim wzgl�y polityczne. Silny 

gospodarczo wsch6d m6gl stac si� powaznym konkurentem dla zachodnio
i srodkowoniemieckiego przemyslu. S11siaduj&c z panst"(em polskim byl -

wedlug ugrupowan prawicowych -:-- ,,nara:i:ony" na infiltracj� polskiego 

1 Wschodnie rubieZe Rzeszy albo tereny wschodnie, okreSlane jako östliche 

Gebiete lub Ostmarken, obejmowaly w zasadzie 6 prowincji wschodnich pailstwa 

pruskiego: Prusy Wschodnie (Ostpreussen), Brandenburgi� (Brandenburg), Pomorze 
(Pommern), Pogranicze (Grenzmark Posen-Westpreussen), Dolny Slqsk (Niederschle

sien), G6rny Slc1sk (Oberschlesien), stanowiqcych w sumie w latach dwudziestych 

okolo 32°/o powierzchni oraz 19°/o ludnoSci Rzeszy. Terytorialnie si�galy z wyjcttkiem 
prowincji Brandenburgii i cz�Soi Pomorza do rzeki Odry. Patrz Denkschrift „Die Not 

der preussichen Ostprovinzen". Wroclaw 1930, s. 26, oraz „Statistisches Jahrbuch für 
das Deutsche Reich", 1931, s. 5. 
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elementu i stopniowe wypieranie niemczyzny z ziem germanskich (Ur
deutsch). Ostatecznie zdecydowano si� na takq pomoc, kt6ra mog!a byc 
przyj�ta pTZez potentat6w przemys!owych zachodnich Niemiec, a r6wno
czesnie stanowic argument przemawiajqcy za rzekomym zainteresowaniem 
si� panstwa terenami na wsch6d od Odry. Bylo ·niq szeroko reklamowane 
wsparcie dla rolnictwa oraz akcje „doraznej" pomocy przeznaczonej na 
potrzeby administracyjne i rozw6j kultury niemieckiej jako jednege> 
z elerp.ent6w walki z polskosciq na wschodzie. Wyrazil to chyba najpe!niej 
jeden z przedstawicieli kapita!u zachodnioniemieckiego na konferencji 
w Düsseldorfie w kwietniu 1931 r., stwierdzaj11c m. in., ze terenom 
wschodnim nalezy si� pomoc nie tylko dlatego, ze jako zasobne mogq stac 
si� rynkiem zbytu dla przemys!owych okr�g6w Rzeszy, lecz przede wszy
stkim dlatego, iz los tych ziem decydowac b�dzie w ostatecznym rachun
ku o gospodarczej i politycznej przysz!osci Niemiec 2• 

Zgodnie z tymi za!ozeniami oficjalne czynniki r2qdowe przystqpi!y 
do realizacji plan6w pomocy dla teren6w wschodnich. Jednym z pierw
szych przedsi�wzi�c by!a polityka osadnictwa wschodniego, eo oznacza!o 
nawi11zanie do dawnych tradycji walk z polskosciq, a zw!aszcza do pro
gramu Ostmarkenvereinu z pierwszych lat jego istnienia. Odradzajqce 
si� paristwo niemieckie przej�!o wi�c dawne has!a hakatystyczne g!oszqce 
koniecznosc wzmocnienia niemczyzny na wschodzie poprzez tworzenie 
g�stej sieci osiedli wiejskich jako skutecznego bastionu przeciwko pol
skiej „nawale", choc nie mia!o jeszcze ani dostatecznie jasno sprecyzowa
nego planu ca!osci akcji antypolskiej, ani tez odpowiednich srodk6w 
pieni�znych •. Podstaw� prawn'! polityki osadniczej formulowa!y art. 10, 
ust. 4, i art. 155 konstytucji weimarskiej. Opieraj11c si� na nich wydano· 
11 VIII 1919 r. ramowq ustaw� o osadnictwie (Reichssiedlungsgesetz), 
kt6ra obowi11zywa!a na terenie ca!ej Rzeszy. 7 III 1923 r. uzupe!niono jq 
nowymi przepisami dotyczqcymi osadnictwa dla „uchodzc6w". Ten pod
stawowy dokumeni o osadnictwie zosta! rozszerzony przepisami wy
konawczymi i >nstrukcjami dla poszczeg6lnych kraj6w, pozostawiajqc im 
znacznq swobod� w wyborze dr6g i srodk6w jego realizacji •. 

Osadnictwem mia!y byc obj�te tereny, na kt6rych znajdowalo�� po-
. nad 10"/o zierni przypadajiicej na gospodarstwa raine powyzej 100 ha. 

Ziemi� dla osadnik6w mia!y typowac towarzystwa osadnicze oraz zwi11zki 
wielkich wlascicieli ziemskich. Mia!y one r6wniez prawo pierwokupu. 

2 Deutsches Zentralarchiv Merseburg, Rep. 120 C, IX, Bd. 6, dokument z 11 

IV 1931 (w dalszym ciqgu cyt.: DZA Merseburg). 

3 Archiwum Pafistwowe Wroclaw, Rejencja Opolska I, nr 2190, k. 99 (w dalszym 

cüigu cyt.: AP Wroclaw, RO 1). 
4 „Reichsgesetzblatt", 1919, s. 1429, oraz R. Rüc h e  1, 10 Jahre landwirtschaftliche:

Siedlung in Schlesien, Wroclaw 1930, s. 7. 
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uzytk6w rofnych w wypadku zmiany dotychczasowego w!asciciela ma
j'ltku, jak r6wniez w wypadku przymusowego wywlaszczenia, jezeli ten 
nie zamierza! podporz'ldkowac si� obowi'lzuj'lcym przepisom. W mysl 
ustawy o osadnictwie do oddania ziemi zobowiqzywane byly wszystkie 
gospodarstwa o powierzchni 400 morg6w pruskich uzytk6w rolnych '· 
Ustawa przewidywa!a trzy zasadnicze formy osadnictwa rolnego: a) osad
nictwo S'!siedzkie (Anliegersiedlung), b) osadnictwo nowe (Neusiedlung), 
<:) osadnictwo robotnik6w rolnych (Landarbeitersiedlung). Pierwsze po
lega!o na nabywaniu przez drobne gospodarstwa rolne ziemi pochodz'lcej 
z parcelacji wiE:kszych maj!jtk6w rolnych. Mia!o zapewnic samodzielnosc 
gospodarcz!j licznym drobnym przedsi�biorstwom chlopskim, przeksztalcic 
je w zdrowe jednostki, rozwijaj'lce si� w oparciu o posiadane zabudowa
nia gospodarcze i inwentarz rolny. Kierowa!y nim krajowe urz�dy kul
tury rolnej (Landeskulturämter) oraz podleg!e im plac6wki w terenie. 
One tez mia!y prawo nabywania ziemi oraz osiedlania nowych osadnik6w 
sprowadzanych przede wszystkim z g!�bi Rzeszy 6. Osadnictwo nowe jako 
naczelne zadainie mialo tworzenie na rozparcelowanych ziemiach nowych 
miejsc pracy dla chlop6w i rzemieslnik6w, zbudowanie na pustej do tej 
pory przestrzeni „walu" gospodarstw ch!opskich i rzemieslniczych. T!! 
form!\ osadnictwa kierowaly prowincjonalne i prywatne towarzystwa 
osadnicze (provinzielle Landgesellschaften oraz Siedlungsgesellschaften). 

Osadnictwo robotnik6w rolnych mialo na celu wyeliminowanie zagra
nicznych, a zwlaszcza polskich T!\k do pracy zatrudnionych w niemieckim 
rolnictwie i zast!jpienie ich miejscOW!\ sil'I. Do najbardziej aktywnych 
naleza!y towarzystwa dzia!ajqce na ziemiach graniczqcych z Polsk!j. I tak 
w Prusach Wschodnich wybijalo si� na czolo Ostpreussische Landgesell
schaft z siedzib!j w Kr6lewcu, na Pomorzu Zachodnim i w Meklembur
gii - Pommersche Landgesellschaft z siedzib'I w Szczecinie, w Bran
denburgii - Landgesellschaft „Eigene Scholle". Na Dclnym Sl!jsku roz
wija!o sw'I dzia!alnosc Schlesische Landgesellschaft, na Opolszczyznie zas 
Oberschlesische Landgesellschaft. Na ziemiach Pogranicza akcj!j osad
nicz!j kierowalo Sied! ungsgesellschaft Grenzmark Posen-Westpreussen 
z siedzib!j w Pile. Osadnicy teoretycznie korzystali z dogodnych pozyczek 
i przyw:ilej6w w zakresie budownictwa wiejskiego i oddluzenia nabywa
nych maj!jtk6w. Ludnosc polska, nawet osiad!a w Niemczech na sta!e, 
pozbawiona byla prawa nabywania ziemi pochodz'lcej z ·nowej a'kcji kolo
nizacyjnej '· W sumie bowiem akcja ta miala utworzyc, zw!aszcza na Po-

5 Rüche 1, op. cit., s. 7. 

6 Archiwum Akt Nowych, Ambasada Berlin, nr 529, k. 123 (w d alszym ciclgu 

cyt.: AAN, Ambas. Berlin}, oraz Rüc he 1, op. cit., s. 8. 
7 AAN, Ambas. Berlin, nr 529, k. 123. Patrz szerzej, J. St an i e 1 e w i c z, Z dzie

j6w walki o ziemi<: we wschodni.ch powiatach Pomorza Znchod11i..ego w latach 
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graniczu, w Prusach Wschodnich i na SI11sku, silne skupiska „nowego 
chlopstwa" niemieckiego, zwi11zanego z ziemiq, zdolnego do przeciwsta
wienia si� naporowi polskiemu, rozbic grupy mieszkaj11cej tarn ludnosci 
polskiej, wreszcie zahamowac odplyw ze wschodu elementu niemieckiego. 
„W ten sposob - pisal jeden z historyk6w niemieckich - utworzymy 
wa! rodzin ch!opskich na wschodzie. Obroni on i zabezpieczy pracq rqk 
i p!odnoscii;i ziemi� niemieckq od zalewu obcego narodu" '· 

Do zapoczi;itkowanej oficjalnie przez rzqd akcji kolonizacyjnej natych
miast doli;iczy!y si� prawicowe ugrupowania, m. in. Ostmarkenverein, 
Deutscher Ostbund, Heimatdienst czy tez Deutscher Schutzbund. Stalym 
punktem obrad zjazd6w owych organizacji by!y m. in. plany lkolonizacji 
wewn�trznej. Zqdano znacznego podwyzszenia sum na ow'l akcj�, uzna
nia prowincji Pogranicza, Sli;iska Opolskiego i Prus Wschodnich za tereny 
szczeg6lnie zagrozone, przyznania dodatkowych fundusz6w na budow� 
mieszkan dla miejscowych robotnik6w rolnych i zakazu sprowadzania 
polskich „obieiysas6w" do rolnictwa na ziemie wschodnie 9• 

Deutscher Ostbund (DO) zalozyl podporzqdkowane sobie dwie sp6!ki 
osadnicze Siedlungsgesellschaft Deutscher Ostbund oraz Siedlungsge
nossenschaft Ostmark. Obie instytucje zajmowaly si� nabywaniem i sprze
dai'l ziemi na rubieiach wschodnich nie tylko „uciekinierom" z teren6w 
polskich, lecz i osadnikom z g!�bi Niemiec '°· Popierane pcrzez DO towa
rzystwa kolonizacyjne do 1931 r. zalozyly jedynie na Pograniczu, Pru
sach Wschodnich i cz�sciowo na Pomorzu Zachodnim kilkaset gospo
darstw 11. Wiele przedsi�biorczosci w tym zalkresie wykaza! r6wniez 
Deutscher Schutzbund (DS). W przeciwienstwie do DO skoncentrowal 
si� on na stronie teoretyczno-propagandowej kolonizacji. Sporo miejsca 
poswi�ca! jej w czasie corocznych zjazdow zwii;izku. Do najbardziej zna
nych nalezal niewqtpliwie zjazd k!odzki z maja 1926 r. W referatach 
wygloszonych w czasie obrad nakreslono dalszy kierunek akcji kolo
nizacyjnej, posiadajqcej „narodowo-polityczne maczenie". Osadnictwo na 

1918-1945 (Przegll!d Zachodnio-Pomorski, 1963, nr 6, s. 8 n.); A. Br o z e k, Ostfluch.t 

na Slqsku, Katowice 1966, s. 162 n.; W. W r z e s  i 11 s k i, Mi�dzy drugq Rzeczqpospoli
tq a republikq weimarskq (Ko:rnunikaty Mazursko-Warmiriskie, 1966, nr 2, s. 262); 

J. Be n y s k i e w i c z, Poloienie Polak6w w Marr.hii Granicznej w latach 1919-1943� 
Zielona. G6ra1 s. 31; Z. Dwo r e c k i, Dziala1.no§C ·narodowa ludno§ci polskiej w rejen
cji pilskiej 1920-1932, Poznafl-Slupsk 1969, s. 38. 

s F. Bu r g dörfe r, Aufbau und Bewegung der Bevölkerung, Lipsk 1935, s. 179, 

cyt. za E. Kuroilskim, .,StraZnica Zachodnia", 1948, nr 9-10, s. 354. 

11 Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Deutsche Stiftung, nr 1148, dokument 

z 6 V 1926 (w dalszym cüigu cyt.: DZA Potsdam, 61 Sti. 1). 
10 M. W o  1 k o w i t z, Die bürgerlichen Parteien in Deutschland 1830-1945, t. I, 

Lipsk 1968, s. 500. 
11 K. Go s t y 11 s k i, .,StraZnica Zachodnia", 1933, nr 4, k. 538. 
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wschodzie - wedlug teoretyk6w DS -- poparte przez panstwo jest naj
skutecznieszq obronq przed polskim niebezpieczenstwem, umacnia bowiem 
niemiecki stan posiadania na tych ziemiach 12• 

Najwi�ksze nasilenie akcji osad-niczej notowano w Prusach Wschod
nich. !Gerowala niq - jak jui: wspomniano - Ostpreusische Landgesell
schaft, pozostajqClj w scislym kontakcie z miejscowq administracjq i ugru
powaniami prawicowymi. Patronowaly jej zwlaszcza lokalne kola Heimat
dienst, podnoszljc OW'l dzialalnosc do rangi wielkiego poslannictwa dzie
jowego na wschodzie, umacniajqcego tradycje osadnictwa krzyzackiego 
z okresu sredniowiecza. Wedlug urz�dowych danych w Prusach Wschod
nich do 1925 r. utworzono 2521 gospodarstw, przeznaczajqc dla nich 
26 552 ha ziemi, eo srednio wynosi!o okolo 10 ha na jednlj koloni�, oraz 
powierzchni� 4891 karlowatych gospodarstw powi�kszono do 10 ha kai:de, 
przeznaczajljc na to 9022 ha ziemi. W 1926 r. zakupiono z kredyt6w 
Rzeszy dalszych 14 400 ha ziemi pod parcelacj� wewn�trznq 13. 

Wprawdzie ni;-;ry-sponujemy dokladnymi danymi dotyczljcymi nasi
lenia osadnictwa na Pograniczu i Slqsku Opolskim w pierwszej polowie 
lat dwudziestych, ale nawet przedstawiony w Sejmie Pruskim przez 
posJ-a J. Baczewskiego obraz oddaje w pelni klimat, w jakim ta akcja 
na wyi:ej wspomnianych ziemiach si� rozgrywala. Stwierdzi! on bowiem, 
ii: sumy przeznaczone na osadnictwo po I wojnie swiatowej w ciqgu 
kilku lat znacznie przekroczyly wydatki Komisji Kol<Yllizacyjnej na akcj� 
osadniczq trwajqcq kilkadziesiqt lat ,._ 0 wzmoi:onej akcji osadniczej na 
Slqsku swiadczyla m. in. uchwala Sejmu Pruskiego z pazdziernika 1924 r. 
zalecajljca rZqdowi pruskiemu zwr6cenie baczniejszej uwagi na rozw6j 
osadnictwa w tej cz�sci rejencji, kt6ra sqsiaduje z -Polskq 1•. Zgodnie 
z tymi wskaz6wkami od kon<::a 1925 r. przystqpiono tu do zakladania pasa 
osad niemieckich majqcych skutecznie przeciwstawic si� ,,nawale" pol
Skiej 16• Pod koniec lat dwudziestych wl�dze polityczne Niemiec dqi:yly 
do „unowoczesnienia" osadnictwa, uwaZajqc, iZ · dotychczasowe formy nie 
rozwiqzaly w pelni zadan polityczno-spolecznych, jakie stawiano przed 
akici'l kolonizacyjnlj. Przystiipiono do wprowadzania w zycie nowego typu 

12 DZA, Potsdam, Büro des Reichspräsidenten-Präsidialkanzlei (w dalszym cü4gu 
cyt.: DZA Potsdam), 06.01, nr 221/1, k. 3, oraz "Katolik Codzienny", 6 VI 1926. 

1a Archiwum Par'lstwowe w Poznaniu, Polski Zwülzek Zachodni (w dalszym 
ciqgu cyt.: AP Poznat'l, PZZ), nr 509, k. 128. 

14 "Sprawy Narodowo.Sciowe", 1928, nr 1, s. 93, oraz nr 5-6, s. 615. Patrz r6w
ni-eZ „Polska Zachodnia", 5 IV 1928. Osadnictwo nä Pograniczu omawiajq: B e n  y s
k i e w i c z, dp. cit., s. 30 n., oraz D w o r e c k i, op. cit., s. 38. 

is Archiwum Pailstwowe Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego (dalej: AP 
Wroclaw), RO, nr 2190, k. 236 n. 

1& DZA Merseburg, Rep._ 120 C, Abt. 9, Fach. 3 b, nr 19, Bd. 3, pismo z !21 X 
1925. 
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osadnictwa, okreslonego jako „Wirtschaftssiedlung", w ktörym przewa
zac mialy gospodarstwa o areale do 10 ha„ przydzielane nie tylko zawo
dowym roJ,nikom, lecz röwnie:i: osobom zajmuj11cym si� rzemioslem i han
dlem. Mialo ono wedlug koncepcji w!adz przyspieszac rozwöj gospodarczy, 
terenöw wschodnich. W tym samym okresie tak:i:e narodzil si� w kr�gach 
wojskowych plan osiedlania na wschodzie osöb zwalnianych ze slu:i:by 
w Reichswehrze. K'andydatöw na nowych osadniköw miano werbowac 
przede wszystkim sposr6d synöw chlopskich i osiedlac ich wzdlu:i: grani:cy 
polskiej w zwartych zespolach. Mieli oni bowiem w pierwszym rz�dzie 
stanowic naturaln,i, najbardziej skuteczm1 zapor� przeciwko „parciu" 
slowianskiemu. Przewidywano, iz rocznie mo:i:na b�dzie osiedlac na wscho
dzie 8000-9000 wyslu:i:onych :i:olnierzy 11. Ka:i:demu zwolnionemu z wojska 
przyznawano do 9000 marek. Suma ta wystarczyc miala na zakup mwen
tarza :i:ywego i zbudowanie pomieszczen gospodarskich. Reszt� po,trzebnego 
kapitalu na zagospodarowanie si� kandydat na osadnika otrzymywal 
z tzw. ,,wojskowego funduszu kolonizacyjnego" wformie dlugoletniego 
kredytu. Masowe osadnictwo wojskowe rozwin�o si� dopiero po 1930 r., 
tj. kolejnym okresie zwolnien z Reichswehry wysluzonych rocznik6w. 
Prasa nacjonalistyczna wi,iza'!a z t11 akcj11 osadniczowojskow,i du:i:e na
dzieje: osadnik :i:o!nierz w pelni uswiadomiony narodowo m6gl w kazdej 
chwili chwycic za bron i w razie potrzeby odeprzec pierwsze natarcie 
wroga. Jedna z gazet zwi11zanych z czynnikami wojskowymi pisala:, ,,Oka
zuje si� rzecz11 konieczn11 wzmocnienie w sensie obronnym naszej nie-· 
mieckiej granicy wschodniej pod k,item widzenia dzialalnosci osiedlenczej. 
Dzialalnos� ta musi miec swiadomie charakter obronny tak pod wzgl�dem 
technicznym, organizacyjnym, jak i wyboru osadnika" 18• Dia nie obezna
nych jeszcze z prac11 na roli :i:olnierzy organizowano kursy przygotowaw
<:!Ze w maj11tkach junkierskich 1•. 

Podstawowym jednak instrumentem sprzyjaj,icym rozwojowi osad
nictwa w latach dwudziestych byly udzielane przez panstwo za posredni
ctwem towarzystw parcelacyjnych i bank6w hipotecznych r6:i:nego ro
dzaju kredyty. Jedynie fundusze Rzeszy przeznaczone na osadnictwo 
wschodnie w latach 1926-1930, tj. od momentu przej�cia kierownictwa 
kolonizacj,i wewn�trzn,i z r,ik czynniköw pruskich przez wladze central
ne, wynosi!y srednio rocznie 50 min marek. W ci,igu owych 5 lat wy
asygnowano na ten cel 250 min marek. Fundusze te mialy byc zu:i:yte 
na: a) zakup ziemi pod nowe osady (Ankaufskredit) za posrednictwem 

11 „Ostland'', 1930, nr 25. 
1s „Deutsche Wehr", cyt. za „Polskq Zachodniq", 24 II 1934. 
10 zentrales Parteiarchiv der SED (w dalsz)'·m cüigu cyt.: ZPA Berlin), Nachlass, 

nr 37, Agrarpolitik des deutschen Faschismus, s. 16 n., oraz AAN, Kon. Opole, nr 21, 
odczyt z 4 III 1933. 
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miejscowych towarzystw parcelacyjnych (L�ngesellschaften !ub Siedlung
sunternehmungen), b) przygotowanie terenöw pod osadnictwo, tj. budowi: 
drög dojazdowych do nowo powstajiicych osad, przeprowadzenie melio
racji i podniesienie stanu wartosci zakupionej ziemi, poprawi: zabu
dowari. gospodarczych (Anweisungskredit), oraz c) ulatwienie zagospodaro
wania sii: (Einrichtungskredit). Ta ostatnia pozyczka udzielana byla naj
czi:sciej robotnikom rolnym, kt6rzy zakladali gospodarstwa na swiezo 
rozparcelowanych majiitkach junkierskich. Za kazdego pobierajiicego po
zyczki: zari:czalo towarzystwo osadnicze. W ciiigu pierwszych trzech Ja t
osadnik byl calkowicie zwolniony z uiszczania odsetköw od zaiciiignii:tych 
sum. Po uplywie tego czasu zobowiiizany byl do splaty kredytöw wraz 
z odsetkami. Z pozyczek Rzeszy korzystac mogli tylko osadnicy nie
mieccy w nasti:pujiicych prowincjach: Prus Wschodnich, Pogranicza, Po� 
morza Zachodniego (w pow. bytowskim, li:borskim, miasteckim i slups
kim), Görnego Sliiska, Dolnego Sliiska (na terenach polozonych po prawej 
stronie Odry), pölnocnej czi:sci Szlezwiku-Holsztynu oraz wschodniego 
pogranicza Bawarii i Saksonii 20. 

Niezaleznie od kredytöw Rzeszy poszczegölne kraje udzielaly dodatko
wo swoim obywatelom osiedlajiicym sii: na wschodzie pozyczek. Pari.stwo 
pruskie np. w 1926 r. przyznalo 40 min marek na zabudowania gospo
darcze (Hauszinssteuerhypotheken). Korzystac z owej pomocy mogli takze 
dawniej juz osiedleni tu kolonisci. Za przykladem Prus poszly i inne 
kraje. Najczi:sciej przyznawano jednorawwii pozyczkE} w wysokosci 6000 
marek osiedlajiicym sii: poza rejonem obji:tym kredytami Rzeszy. Z re
guly odsetki od wymienionych wyzej kredytöw uzaleznione byly od 
polozenia geograficznego gospodarstwa i wahaly si<: od 1 do 40/o. Im 
dalej na wschöd bylo ono wysunii:te, tym z wiE}kszych korzystalo ulg 
i przywilejöw. Specjalne kredyty przeznaczone na budowE} mieszkari. dla 
robotniköw rolnych, np. w latach 1924-1926 rziid Rzeszy przeznaczyl na 
ten cel 62 ,5 min marek, a rziid Prus 55 min marek. Korzystala z nich 
w pierwszym rzi:dzie wielka wlasnosc rolna, ktörej czynniki polityczne 
ulatwialy przyznawanie owych pozyczek. Nie ulegalo wqtpliwosci, iz 
byla to realizacja postulatöw ugrupowari. prawicowych, domagajiicych 
sii: wyparcia polskiego robotnika rolnego z maj11tk6w junkierskich i za
stqpienia go miejscowii silii roboczii 21. Nowo zakladane osiedla przezna
czone byly bowiem dla robotniköw Niemcöw. Pod koniec lat dwudzie
stych niemieccy · robotnicy rolni mogli sii: tez ubiegac na wlasnii ri:k<: 

20 „Der Deutsche Süden", 1927, z. 12; AAN, Kon. Monachium, nr 28, raporty 
dotyczqce osadnictwa w 1926 r., oraz tamZe, Ambas. Berlin, nr 392, k. 61. 

21 Tamie, raporty dotyczc1ce osadnictwa z lat 1926-1930, oraz DZA, Potsdam, 
06.01, nr 185, k. 10 i n. 
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o pozyczk� na budow� domk6w jednorodzinnych. Musieli jednak przed 
'jej podj�ciem podpisac oswiadczenie, ze w ciqgu 50 lat we wzniesionych 
przez nich zagrodach zamieszkiwac b�dq tylko rodowici Niemcy. 

Wreszcie czwartym zr6dlem pomocy dla osadnik6w byly kredyty hipo
teczne, dlugoterminowe, udzielane na zakup grunt6w przez prowi11/:jO
nalne banki rentowe. W lutym 1928 r. zostal powolany do zycia Ziemski 
Bank Rentowy Prus (Preussische Landesrentenbank) z siedzibq w Berli
nie, kt6ry przejql funkcje dotychczas dzialajqcych prowincjonalnych ban
k6w rentowych. Potrzebne do operacji finansowych srodki pieni�,n� 
otrzymywal z budzetu panstwa. W 1930 r. z kolei utworzono Niemiecki 
Bank Osadniczy (Deutsche Siedlungsbank), kt6ry skoncentrowal w swoim 
r�u dotychczas rozproszone fundusze tak czynnik6w pruskich, jak i Rze
szy na cele osadnicze 22• 

Akcj� osadniczq propagowano przez odczyty i wiece, w czasie kt6rych 
wyst�powali najcz�sciej przedstawiciele administracji i organizacji poli
tyc2Jno-spolecznych wschodnich prowincji. M6wcy zach�cali do podejmo
wania zdecydowanych krok6w i osiedlania si� na wschodzie. I tu r6wniei: 
wybijali si� wyslannicy z Prus Wschodnich, docierajqc nawet do Hano
weru i Gelsenkirchen. Przy pomocy bylych dzialaczy z okresu plebiscytu 
usilowruno dotrzec zar6wno do chlopa, jak i robotnika w okr�gach wielko
przemyslowych. Nasilenie owej akcji przypadalo na lata wielkiego kry-· 
zysu gospodarczego 23• Wystqpienia tych dzialaczy omawiala prawicowa 
prasa. ,,Leipziger Neueste Nachrichten" pisaly w jednym ze swych arty
kul6w: ,,Gospodarcze aspekty ·osadnictwa na wschodzie winny ust�po
wac przed politycznymi racjami. Nalezy tarn budowac wal graniczny 
z rdzennie nieinieckich chlop6w, kt6rzy jak ongis kolonisci z XlII w. 

przeciwstawiq si� slrutecznie dalszemu naporowi polskosci 24• Organem 
propagujqcym koloniza.cj� wewn�trznq w omawianym okresie bylo prze
de wszystkim czasopismo „Archiv für innere Kolonisation". W jednym 
z numer6w pisano: ,,Niebezpieczenstwo slowianskie zdolamy definitywnie. 
usunqc tylko wtedy, gdy w wytrwalej, zakrojonej na dlugq met� pracy 
dqzyc b�ziemy do wzmocnienia rolniczych teren6w wschodu . 
Chlopstwo bowiem stanowi przyszlosc narodu. Totez jedynym skutecznym 
srodkiem odparcia polskiego niebezpieczenstwa j est osadzenie niemieckich 
chlop6w na tych ziemiach. Tylko planowa kolonizacja teren6w nadgranicz
nych (Hinterland) uchroni nar6d niemiecki przed zgubq" 25• Wiele miejsca 

22 AAN, Ambas Berlin, nr 592, k. 96 i 130. 
2a ,,Rheinisch-Westfalische Zeitung", 20 I 1932; "Essener Volkszeitung", 20 I 1932; 

,,General Anzeiger, 20 I 1932, cytuj� za raportem z 25 IV 1932, AAN, Kon. Kwidzyn .. 

nr 6. 
24 „Leipziger Neueste Nachrichten", 26 IV 1927. 
2:; ,,Archiv für innere Kolonisation", 1927, z. 1-3, s. 2 n. 
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akcji osadniczej poswit;caly instytuty naukowe, dopatrujf!c si<; w meJ 
skutecznej zapory przeciW1ko napieraj,icej fali slowianskiej. R6wniez 
prasa cen tralna nie szczt;dz,ic cz;,sem cierpkich uwag przy analizowaniu 
ostatecznych efekt6w gospodarczych propagowala !kolonizacj <; na wscho
dzie 26

• W sumie przewazal ton optymistyczny, dostrzegaj,icy w osadni
ctwie wschodnim powazn,i akcj<; polityczn,i, skutecznie przeciwstawiaj,ic,i 
si<; polskiemu „niebezpieczenstwu" "· Na czolo w propagowaniu osad
nictwa pod koniec lat dwudziestych wysunt;la si<; przede wszystkim prasa 
zwi,izana z organizacjami skraj1nej prawicy, a zwlaszcza „Heilige Ost
mark". Prawie w kazdym numerze tego czasopisma pojawialy sit; arty
kuly nawoluj,ice do kolonizacji wschodniej '"· 

Ideologaµ,i osadnictwa byli takze ludzie powi,izani z czynnikami rz,i
dz,icymi w Rzeszy i Prusach .oraz z prawicowymi ugrupowaniami w 
Reichstagu. Do nich m. in. nalezeli: pruski minister rolnictwa dr Steiger, 
posel partii centrum Bornfeld czy tez byly tajny radca i kierownik 
w Ministerstwie Pracy Rzeszy dr Ponfick 29

. Zwlaszcza ten ostatni w swo
ich publikacjach poswit;conych akcji osadniczej z,idal uwzgl<;dnienia 
opr6cz element6w narodowych i gospodatczo-politycznych takze religij
nych i militarnych. Swoje pogl,idy na osadnictwo ponownie sprecyzowal 
na zjazdaclr w Kr6lewcu i Wroclawiu, poswit;conych kol<l'l1izacji we
wn<;trznej 30. Tego samego zdania byl r6wniez dr E. Keup, dzialacz 
jednego z towarzystw dla popierania kofonizacji. Domagal si<; on, by 
w akcji osadniczej brani byli pod uwag<; jedynie obywatele niemieccy. 
Nalezy wedlug niego wystrzegai: si<; osadnik6w obcoplemiennych. Jest 

28 AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych P II, nr 4502, u. 77 (w dalszym 

ciclgu cyt, AAN, MSZ P II). Patrz röwnieZ „Berliner Börsenzeitung•·, 15 I 1928, 

art. pt. Bankerott? Preussen Siedlung am Ende? 
21 Np. ,,Deutsche Tageszeitung", 6 II 1928; ,,Kreuz Zeitung", 14 II 1928; ,,Schle

sische Zeitung, 22 XII 1927 oraz 25 II 1928; 11Berliner Morgenpost, 16 VI 1928; 

,.Schlesische Volkszeitung", 29 VII 1928; .,Volkswacht für Schlesien", 19 III 1929; 

„Ostdeutsche Morgenpost, 15 V 1930. Postaw� prasy niemieckiej omawia szerzej 

,,Dziennik Berlillski", 24 IX 1931. 
2s Patrz np. ,,Heilige Ostmark", 1929, z. 3, s. 35, gdzie w artykule Ostsiedlung 

G. Götsch pisal, Ze problem wy1udnienia siE: wschodu jest zastraszajc:1-cy, stcld 

jedynym ratunkiem jest osadnictwo: 
"
Deutschland ist in einem viel gefährlichen 

Sinne auf dem Wege, »Volk ohne Raum« zu werden, als dass ihm dieser Raum 

durch andere Mächte geschmälert wird: es hat keine starke Liebe mehr zu diesem 

Raum. Und nur was man liebt, kann man festhalen. Wenn der deutsch Ostboden 

bereits innerlich aufgegeben wird, so ist bis zur Eroberung durch die Polen nur ein 

kleiner Schritt. Solche Fragen werden nicht durch Maschinengewehre entschieden, 

sondern durch die Glut der Liebe und des inneren Rechtes". 
211 ,,Polska Zachodnia", 2 II 1928. 
ao Poglqdy dra Ponfilcka omawia szerzej „Polska Zachodnia", 25 I, 2 II 1928. 
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to konieczne z powod6w narodowo-politycznych, zwlaszcza w zagrozo
nych prowincjach wschodnioniemieckich "· 

Nie bez znaczenia wobec poruszanego problemu byla takze postawa 
kosciol6w, zar6wno katolickiego, jak ewangelickiego. Szczeg6lnie przed
stawiciele tego ostatniego na zebraniu w Pile 15 XI 1928 r. wypowiedzieli 
si� za poparciem akcji osadniczej, przede wszystkim na Pograniczu. Uzna
li, ze osadnictwo jest najskuteczniejsZq obromi niemieckiego stanu posia
dania na wschodzie, a kosci6l ewangelicki nie moze byc oboj�tny wobec 
naporu elementu polskiego na wsch6d, zwlaszcza wobec parcia polskich 
robotnik6w rolnych, kt6rzy przynoszq na te ziemie obcq kultur�. Musi 
on rozwijac dzialalnosc ulatwiajqcq prac� nowym osadnikom. Popierano 
tez mysl, by wysluzonych zolnierzy osiedlac na wschodzie. Zebrani za
apelowali takze do wladz kosciola katolickiego o wsp6lprac� na polu 
krzewienia idei osadnictwa wewn�trznego. W walce o ziemi� rodzinnq -
stwierdzano - nar6d niemiecki powinien zachowac jeclnosc. Om6wione 
szerzej listopadowe spotkanie w Pile bylo jedm1 z serii tego typu imprez 
i swiadczyro, ze kosci6l ewangelicki zaangazowal si� do akcji dalekiej od 
dzialalnosci religijnej. To samo robili niekt6rzy przedstawiciele kosciola 
katolickiego 32. Problem kolonizacji weWl!l�trznej wysuni�to tak:ze 
w Reichstagu. Przedstawiciele frakcji parlamentarnych, zwlaszcza 
Deutsche Volks Partei (DVP) i DNVP, zglaszali wnioski dotyczqce po
parcia owej polityki. Domaganp si� utworzenia wzdluz granicy polskiej 
pasa samodzielnych gospodarstw osadniczych. Tak poj�ty program „po
mocy" dla wschcidu cieszyl si� uznaniem nawet niekt6rych socjaldeino
krat6w. Oni r6wniez wysuwali propozycje � zwlaszcza w okresie przed
wyborczym - tworzenia skupisk osadnik6w niemieckich wzdluz granicy 
na wschodzie ". 

W latach 1931-1933 akcja kolonizacyjna jeszcze bardziej si� nasilila. 
I tym razem znalazlo to odbicie na lamach prasy. Przede wszystkim 
apelowano do mlodziezy, by ratowala niemiecki wsch6d przed naporem 
polskim. Nawet liberalnoburzuazyjne dzienniki zamieszczaly na swych 
lamach wezwania do poparcia kolonizacji wschodniej "· Przodowala na
dal „Heilige Ostmark", lansujqc hasla o wyludniai.'lcych si� terenach 
wschodnich (Raum ohne Volk)"· 

Rzqdy Rzeszy i Prus wyznaczaly coraz to powazniejsze kwoty „na 

s1 Tamie, 25 I 1928 r. 
32 AAN, Amba s. Berlin, nr 592, k. 6. 
33 Reichstag. IV Wahlperiode 1928, Antra g. nr 46, 102-108, 203, oraz AAN, Am

bas. Berlin, nr 195, k. 55. 
311. ,,Kölnische Volkszei tung", 21 VI 1931, art.: dr Kien de 1, Mehr Lebensraum 

und Siedlungsraum dem deutschen Volke und seiner Jugend. 
as „Heilige Ostmark'\ 1933, z. 1 oraz z. 2. 
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umacnianie niemczyzny na zagrozonych terenach" "· Uchwalane na zjaz
dach prawicowych organizacji kierunki osadnictwa byly skrupulatnie 
realizowane. Nadal srodki finansowe, jakie plyn�ly na wsch6d, rozdzie
lano jedynie wsr6d kolonist6w Niemc6w. Polsk11 ludnosc ostentacyjnie 
pomijano, np. do 1930 r. zaden z Polak6w obywateli niemieckich na tere
nie pogranicza nie otrzymal ziemi, choc wielu z nich o ni11 si� ubiegalo. 
Pomijano ich takze przy przyznawaniu innych ulg i zasilk6w losowych "· 
Akcj� parcelacyjn11 umiej�tnie wkomponowano w lokalne plany walki 
z polskosciq, kt6re w latach trzydziestych wyraznie byly j uz sprecyzo
wane i obejmowaly wszystkie formy zycia spolecznosci polskiej, mieszka
jiicej na ziemiach wschodnich 6wczesnego panstwa niemieckiego. Zja
wisko to trafnie scharakteryzowal E. Hörnle, jeden z najwybitniejszych 
dzialaczy ruchu lewicowego, a nast�pnie komunistyc2Jnego w Niemczech. 
Jako redaktor czasopisma dla chlop6w „Der Pflug" oraz wsp6ltw6rca 
komunistycznego Bauernhilfsprogramm ogloszonego w 1931 r. gruntownie 
znal problematyk� rolrn1 w Niemczech. W swoich pracach przeprowadzil 
m. in. gl�bok11 analiz� ruchu osadniczego do 1933 r. a, Polityka osadni
cza - stwierdzal on - miala sluzyc umacnianiu niemczyzny na wscho
dzie. Daleka byla od jakichkolwiek rozwi11zan zgodnych z interesami 
chlopstwa, choc o tej warstwie spolecznej ci11gle byla mowa 39. Dost�pne 
dzis zr6dla archiwalne w pelni t� tez� potwierdzaj11. Wymownym przy
kladem bylo werbowanie w pierwszym rz�dzie osadnik6w nie wedlug 
kryteri6w znajomosci pracy na roli, lecz wedlug przekonan politycznych 
i powi11zan z formacjami nacjonalistycznymi. Nie brano pod uwag� po
prawy materialnej sytuacji osadnika. 

Koszt zwiiizany z zalozeniem jednego gospodarstwa w granicach 10 ha 
wraz z ziemi11, zabudowaniami, inwentarzem zywym wynosi! do 30 000 
marek. Osadnilk korzystaj11cy z wy:i:ej wymienionych ulg placi! zaledwie 
'I• owej sumy. Jezeli zas uzyskal dodatkowo 6000 marek na zagospodaro
wanie si�. nowe gospodarstwo otrzymywal prawie za darmo. Nie bylo 
ono jednak jego wlasnosciii. Nie m6gl go wydzier:i:awic ani sprzedac. 
Prawo pierwokupu mialy towarzystwa osadnicze. One tez mogly wydalic 
osadnika, gdyby ten nie wywiqzal si� z przyj�tych na siebie obowi11zk6w. 
Oblo:i:ony dlugami, kt6re musial splacac przez nast�pne lata swego zycia, 
stawal si� jednym z element6w owego „Grenzkordon", oslaniajiicego te
reny wschodnie przed „polskim natarciem" 40• 

u AP Poznan, PZZ, nr 509, k. 123. 

31 B e n y s k i e w i c z, op. cit., s. 51. 

3s Wszystkie przem6wienia i artykuly E. Hörnlego znajdujq_ siE: dzisiaj w ZPA 

der SED, Nachlass E. Hörnle. 

H Patrz, ZPA Berlin, Nachlass, nr 26, Das deutsche Dorf und die anti.faschisti
sche Einheitsfront, s. 3. 

40 „Der Deutsche Süden", 1927, z. 12. Patrz r6wnieZ E. Hörnle, Nachlass, nr 39, 
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0 aspekcie politycznym osadnictwa swiadczylo r6wniez jego rozmiesz
czenie. Jakkolwiek teoretycznie obejmowalo obszar calych Niemiec, to 
w praktyce okolo 65°/o ziemi przeznaczonej na cele osadhicze przypadalo 
na pogranicze z Polsk,i. Z 61 371 gospodarstw utworzonych w okresie 
republi!ki weimarskiej na to pogranicze przypadalo az ponad 40 000 gospo
darstw, obejmuj,icych okolo 100 000 ha ziemi. Podobny stan obserwowano 
przy uzupelnianiu gospodarstw karlowatych. Szczeg6Inie silnie obsadzono 
samodzielnymi gospodarstwami rejencjll opolsk,i, niekt6re powiaty pro
wincji Pogranicza i Prus Wschodnich, zwlaszcza na Powislu, Warmii 
i Mazurach 41• Rozmoeszczenie nowo utworzonych osad w poszczeg61nych 
prowincjach Prus przedstawialo sill nast'lpuj,ico: 18,1'0/o zalozom.ych gospo
darstw w omawianych latach powstalo w Prusach Wschodnich; 14,0•/o -
na Pomorzu Zachodnim i Pograniczu; 13,20/o - w Brandenburgii, 9,5•/o -
na Dolnym Sl,isku, 8,20/o � w Meklemburgii, 8,1•/o - w Szlezwiku-Hol
sztynie. Pozostale 28,90/o przypadalo na reszt,i teren6w Rzeszy. Stan ten 
jeszcze bardziej ulegl przesuni,iciu na wsch6d w okresie hitlerowskim ••. 

Niezaleznie od aspektu politycmego osadnictwo wschodnie stanowilo 
r6wniez jedn,i z form pomocy czynnik6w rzqdzqcych dla wielkiej wlas
nosci rolnej. Kolonizacja wewnlltrzna obejmowala bowiem tereny o prze
wadze majqtk6w junkierskich. Tu wille hasla po!ityczne - tworzenie walu 
przeciwko „niebezpieczenstwu polskiemu" - zostaly wykorzystane dla 
dorazny-'!h cel6w ekonomicznych. Strumien kredyt6w przeznaczony:ch na 
osadnictwo kierowany byl do prywatnych kies posiadaczy ziemskich 
i stawal sill jeszcze jedn,i form'! zasilku dla tej grupy spolecznej. Nie 
bylo dzielem przypadku, iz wzmozon,i kolonizacjll na wspomnianych 
terenach wysuwaly sfery nacjonalistyczne, za kt6rych plecami stala wiel
ka wlasnosc zien,ska. Dia niej bowiem akcja osadnicza byla jed,.,-1ym ze 
zr6del wzbogacenia si'l. Przy parcelacji majqtk6w jw,krzy otrzymywali 
dzi'lki funduszom rzqdowym ceny, o kt6rych nie mogli nawet w normal
nych warunkach marzyc. Osadnik uzyskawszy pozyczk'l na zakup ziemi 
placil kazd,i sum'l, jak,i zqdaly od niego sp6lki parcelacyjne. Te zas repre
zentowaly interesy nie nabywcy-chlopa, lecz sprzedawcy-junkra. Na owe 
niekorzystne transakcje ziemiq zwracali juz uwag'l wsp61czesni badacze 
problematyki gospodarczej "· W polskiej literaturze szeroko omawia ten 

Zur BodenfTage und zur Lage der Bau.ernschaft in Deutschland, s. 20, oraz Bauern

siedlung und Junkerboden (1932). 

41 Dane liczbowe opracowane na podstawie: A. Petr us c h o w, Agrari;erhäi

tnisse in Deutschland und die Agrarreform, Berlin 1948, s. 87 n., oraz Centralne 

Archiwum Ministerstwa Spraw WewnE:trznych, Samodzielny Referat Niemcy (w dal

szym ciqgu cyt.: CA MSW), nr 614 287/II, k. 500 n. Bogaty material znajduje siE: 

takZe w AAN, Ambas. Berlin, nr 592. 

42 P e t r u s c h o w, op. cit., s. 87-88. 

43 Patrz, ,,Landwirtschaftliche Jahrbücher'", t. 75, Berlin 1932, s. 484. 
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problem B. Olszewski "· Pozwala!o to niejednokrotnie wielkim majqtkom 

uwolnic si,: od dlug6w i obarczyc nimi nowe gospodarstwa osadnik6w. 

Na posrednictwie mi�dzy osadnikiem a wlascicielem ziemskim dorabialy 

si,: te:i: fortun towarzystwa kierujqce owq akcjq "· Ponadto prowadzona 

z takim rozmachem praca umo:i:liwiala spcrej grupie dzialaczy· z k6l pra

wicowych zdobycie dobrze ptatnych posad "· W sumie wi,:c nadzieje 
pokladane przez chlop6w w gospodarstwach osadniczych nie spelrnily si,:, 
ani te:i: J1ie poprawity zasadJliczo losu tej warstwy spo!ecznej. Nie moglo 

byc zreszt11 inaczej. OsadJlictwo wewn�trzne mia!o okreslony wyraznie 
charakter. Nie zakladalo radykalnych zmian ekonomicznych, a tym bar

dziej rozwiqzania chlopskiego glodu ziemi. M6wiq o tym tak:i:e raporty 

szeregu landrat6w i wy:i:szych urz�dnik6w z teren6w wschodnich Niemiec 
oraz niemiecka literatura fachowa <7. 

J ednq z charakterystycznych cech rolnictwa wschodniopruskiego 
w omawianym okresie byl tak:i:e wzrost zadlu:i:eri gospodarstw rolnych 

oraz zwiqzanych z tym przymusowych licytacji, przy czym zadlu:i:enie 

to bylo o wiele wi�ksze wsr6d drobnych i srednich gospodarstw ni:i: wiel
kich majqtk6w ziemskich ••. Akcja osadnicza la.nsowana wsr6d chlopstwa 

m.iala wywolac wra:i:enie, i:i: czynniki rzqdzqce interesujq si,: stanem rol

nictwa wschodniopruskiego i dq:i:q do jego uzdrowienia. Nie troszczono 
si� o to, ze kredyty udzielane nabywajqcym ziemi,: obciq:i:aly powa:i:nie 

nowo powstaj qce gospodarstwa osadnicze. Poziom ich zadlu:i:enia z cza
sem dor6wnywal, a niekiedy przewy:i:sza! najbardziej podupadle gospo

darstwa rokne. Ju:i: w momencie powstawania dzwigaly one na sobie ba

last dlug6w, eo swiadczylo najdobitniej, i:i: wladze nie dbaly o to, by 
stanowily zdrowe i rentowne jednostki gospodarcze. Dochodzilo do bl,:d
nego kola: na splacenie starych zaleglosci zaciqgano nowe po:i:yc,iki. 

Dojscie do wladzy w Niemczech narodowych socjalist6w zahamowalo 

44 B. O 1 s z e w s k i, Interwencja paiistwa niemieckiego w roln�ctwie Slqskim 
w okresie mü:dzywojennym (Studia Slqskie. Seria Now a, t. IX, Katowice 1965). 

45 Patrz O 1 s z e w s k i, op. cit., s. 99. 

46 AAN, Kon. Opole, nr 21, s. 7. 

,1 Patrz, AP Wroclaw , Nadprezydium Prowincji .Slqskiej (w dalszym Ciclgu 
cyt.: AP Wroclaw, NPr.Sl.), nr 313 oraz nr 501. Problematyki:: ti:: omawiaj<l prace: 
F. G r i 11, Die Statistik der landwirtschaftlichen Verschuldung in Deutschland, 
Zeulenrod a 1935; L. Dr es c h e r, Entschu.Lduna der ostdeutschen Landwirtschaft 

auf Grund einer Untersuchung von ,Osthilfe, Berlin 1938; P�trus o w, op. cit.; 
H. B e  c h t e I, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands, Monachium 1956; B. B u cht a, 
Die Junker und die Weimarer Republik. Charakter und Bedeutung der Osthiife 
in den Jahren 1928-1933, Berlin 1959; E. Hör n 1 e, Ein Leben fiir die Bauernbe
freiung, Berlin 1965. 

,s B. O 1 s z e w s k .i-, Z zagadnieit zadlu.ienia rolnictwa s,Zqskiego w okresie 
mif:dzywojennym (Studia .Sl<!skie, Seria Nowa, t. VIII, Katowice B64, s. 14). 
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akcj,: osadniczq. Nowe wladze zamierzaly nadac jej inny charakter. 
Wedlug nich osadnictwo wewn,:trzne nie zapewnia!o skutecznej obrony 
przed wschodnim sqsiadem. Na razie odsuni,:to od kierowniczych stano
wisk ludzi zwiqzanych z r2qdami okresu republiki weimarskiej. Na czele 
towarzystw parcelacyjnych stan,:li nowi dzialacze. Powola'l'lo takze nowe 
kierownictwo akcjq osiedlenczq w Rzeszy (Gesellschaft zur Förderung der 
innerlichen Kolonisation), na kt6rego czele stanql minister Darre - byly 
przyw6dca ruchu chlopskiego w Niemczech "· 

Niezaleznie od dotacji na osadnictwo wschodnie czynniki r2<1dowe 
finansowaly szereg akcji o wyraznych aspektach politycznych. Ju:i: 
w 1920 r. subsydi6w finansowych dla ziem wschodnich domagali si,: 
ludzie zwiqzani z kr,:gami Reichswehry. Pik W. Heye oraz gen. Wrisberg 
zqdali mianowicie wsparcia materialnego dla prowincji Prus Wschod
nich jako terenu najbardziej przez obeq przemoc zagrozonego '"· Poparl 
ich gen. Seeckt, kt6ry w tym samym roku w czasie pobytu w owej 
prowincji wyrazil poglqd, iz ziemie te odgrywajq powa:i:nq rol,: w sy
stemie obronnym Rzeszy 51. Owym zabiegom patronowaly prawicowe 
stronnictwa polityczne. Na skutek jednak braku srodk6w pieni,:znych nie 
doczekaly si,: w pelni realizacj i. Ograniczono si,: na razie do wspierania 
powstajqcych organizacji prawicowych oraz jednorazowych subwencji dla 
teren6w plebiscytowych na Warmii i Mazurach oraz Slqska. Mia!y one 
z!agodzic „krzywdy" wyrzqdzone tym ziemiom przez „obcq przemoc" 52• 

W latach nast,:pnych rzqd pruski coraz smielej ubiegal si,: o dotacje 
pieni,:zne. Centralne w!adze zaabsorbowane problematyk'I wewn,:trznq 
kraju, a zwlaszcza „wywiqzywaniem si,:" z nalozonych nan odszkodowan 
wojennych, odsuwaly owe zabiegi na okres p6zniejszy. Premier Prus 
0. Braun nie dawal jednak za wygranq. Znalazl zrozumienie i calkowite 
poparcie w pierwszym gabinecie Marxa, wy!onionym w grudniu 1923 r., 
szczeg6lnie u ministra spraw zagranicznych G. Stresemanna. Polityk,: 
popierania wschodnich prowincji uznano za problem naczelny Rzeszy 
(Reichssache). Zaakceptowano zasadniczo pruski punkt widzenia przewi
dujqcy pomoc pieni,:zn<1 oraz zwi,:kszenie uprawnien miejscowej admini
stracji. Na czo!owe miejsce wysuwano ponownie Prusy Wschodnie 53. 
Powstaly w ten spos6b pierwsze kilkuletnie programy pomocy okreslone 
jako „Ostpreussenprogramm" lub tez ,,Wirtschaftsprogramm für Masu
ren". Przeznaczone byly na rozbudow,: portu kr6lewieckiego, niekt6rych 

49 AAN, Ambas. Berlin, nr 594-595. 
so Arc!liwum mikrofilmöw Instytutu Zachodnjego, Poselstwo Berlin, nr 23/55/26, 

raport z 15 XII 1926 r. (w dalszym ci&gu cyt.: Am IZ, Pos. Berlin). 
si „Ostpreussische Zeitung", 18 XII 1920. 
s2 AAN, Ambas. Berlin, nr 723, k. 80. 
ss Zob. Wrzes iti.s k i, op. cit., s., 280. 
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linii kolejowych itp. P.och!on�ly oko!o 300 min marek wyasygnowanych 
z fundusz6w Rzeszy ". 

Ozywily takze SW'! dzia!alnosc powo!ane w okresie wczesniejszym: 
Komisja do Spraw Wschodnich przy Parlamencie Rzeszy, na czele 
z P. Löbe 55, oraz Komisja Wschodnia Sejmu Pruskiego ••. Komisje te 
inspirowa!y r6znego rodzaju akcje niesienia pomocy „zagrozonym" przez 
„polskie niebezpieczenstwo" ziemiom wschodnim 57. Lata 1924-1926 byly 
okresem przygotowawczym do wielkiej akcji na rzecz wschodnich rubiezy. 
9 X 1925 r. odbyla si� sesja wyjazdowa Komisji Wschodniej Sejmu Prus
kiego we Wroc!awiu, w kt6rej wzi�li udzia! przedstawiciele partü poli
tycznych, rzqdu pruskiego, w!adz dolnoslqskich, wyzszych szk6! wroc
!awskich oraz miejscowej prasy. Sesj� poprzedzi! kilkudniowy objazd 
po Slqsku przedstawicieli wyzej wymienionych ugrupowan politycznych 
i instytucji. Zainteresowani zwiedzili Bytom, Zabrze, Gliwice, Racib6rz, 
G!ubczyce, Walbrzych, Nowq Rudta, Syc6w i Wroc!aw: W kazdej z tych 
miejscowosci lokalne w!adze organizowa!y spotkania z wizytujqcymi Shtsk, 
przedstawia!y stan ekonomiczny swojego regionu i domaga!y si� daleko 
idqcych dotacji. Prawie kazdy zabierajqcy glos wspomnia! o „dyktacie" 
wersalskim i „polskim niebezpieczenstwie". Te same argumenty powt6rzo
no w czasie obrad sesji zorganizowanej po zakonczeniu objazdu ziemi 
slqskiej. 

Wroc!awska sesja Komisji Wschodniej zapoczqtkowala szerokq dy
skusj1a w Sejmie Pruskim, jak i w Reichstagu ·nad przyszlymi projektami 
subsydi6w finansowych dla owych ziem "· Usunqc one mialy najbardziej 
pal!jce braki w zyciu gospodarczym i wzmocnic niemiecki element i nie
mieckq kultur1a na tych terenach. Jako koronnego argumentu uzywano 

54 AAN, Ambas. Berlin, nr 723, k. 80 n. 
55 W sklad Komisji weszlo 28 poslöw, w tym 8 socjaldemokrat6w, 6 z DNVP„ 

4 z Centrum, 31 z DVP, 2 z KPD, 2 z DDP, 1 z Wirtschaftliche Vereinigung oraz 
1 ze skrajnej prawiicy (Völkische Freiheitspartei oraz NSDAP). AP Wroclaw, Mag. 
m. Wr., III/2424, k. 45. 

56 W sklad Komisji Wschodniej Sejmu Pruskiego wchodzilo 7 pos16w z ramienia 
SPD, 10 z DNVP, 6 z Centrum, 5 DVP, 3 KPD, 2 socjaldemokrat6w oraz 1 z Wir
tschaftliche Vereinigung. AP Wroclaw, Mag. m. Wr. III/2424, k. 44 n. 

57 DZA, Merseburg, Rep. 77, Tit. 4037, nr 6, oraz Am. IZ, Pos. Berlin, nr 
2355/26, raport 15 XII 1926. 

ss AP Wroclaw, Mag. m. Wr., nr 'rII/2424. Bogaty material z owych obrad za
warty jest przede wszystkim w protokolach sesji, patrz Bericht des 23. Ausschus

ses über die Reise nach den ober- und niederschlesischen Grenzgebieten in der 
Zeit vom 5 bis 10 X 1925 (Sammlung der Drucksachen des Preuss. Landtags, 2 Wahl
periode, Bd. 8, s. 4180-4253). W tym miejscu serdecznie dziE:kuj� mgrowi Z. Sur
manowi za udost�pnienie mi material6w z przeprowadzonej przez niego gruntownej 
kwerendy ze stenogram6w obrad Sejmu Pruskiego, eo pozwolilo mi pelniej prze
SledziC omawiany problem. 



•602 Karol Fieder 

„polskiego niebezpieczenstwa" groz,icego Niemcom. W tym samym czasie 
powolano do zycia Komisj<c Robocz,i Czterech Wschodnich Prowincji z sie

-dzib,i we Wroclawiu (Arbeitsausschuss der vier Ostprovinzen), ktöra 
:reprezentowac miala na zewn,itrz interesy Pogranicza, Prus Wschod
nich oraz Dolnego i Görnego Sl,iska ••. 

Kolejn,i rund<c debat nad dotacjami dla wschodu podj�to ponownie 
w marcu 1926 r. Zainicjowali j,i poslowie z terenöw wschodnich, m. in. 
pralat Ulitzka i von Lerhenfeld. Pod wp!ywem Ostbundu domagano si� 
przede wszystkim przyjscia z pomoc,i „wysiedlonym" z ziem przyznanych 
Polsee po 1918 r. Ostatecznie wysuni�to projekt zafozenia wielkiej insty
tucji kredytowej, ktöra by poprzez swoje filie dzialaj,ice na wschodnich 
rubiezach Rzeszy zapewniala wsparcie gospodarcze tym ziemiom. Z,idano 
przyznania na ten cel 250 min marek. Czynniki rz,idowe jednak wniosek 
ten odrzucily. Decyzj� t� motywowaly tym, iz proponowana suma za
.chwialaby röwnowag� finansow,i panstwa. Poszczegölne resorty byly 
jednak zgodne eo do tego, ze trzeba podj,ic dialog z przedstawicielami 
Komisji Wschodniej oraz zaproponowac im srodki finansowe, ktöre by
nie przyniosly wi�kszego uszczerbku gospodarce ogölnokrajowej, a röw
noczesnie przyczynily si� do umocnienia ekonomicznego i kulturalnego 
terenöw granicz,icych z Polsk,i. W wyniku rozmöw wszystkich zaintereso
wanych czynniköw tak Rzeszy, jak i Prus, zwlaszcza czlonköw Komisji 
Wschodnich przy Reichstagu i Sejmie Pruskim, ustalono program dlugo
falowego dzialania, zmierzaj,icego w nast�puj,icych kierunkach: a) popie
ranie osadnictwa granicznego w ramach trwaj,icej juz akcji kolonizacji 
wewn�trznej (Siedlungsprogramm); powierzenie patronatu nad osadni
<:twem dzialaj,icej przy Reichstagu Komisji do Spraw Wschodnich; b) pla
nowe zatrudnianie przede wszystkim na terenach wschodnich pozostaj,i
cych bez pracy robotniköw tak przemys!owych, jak i rolnych (Arbeits
beschaffungsprogramm); c) udzielanie kredytöw niskoprocentowych dla 
rolnictwa terenöw wschodnich przez centralne instytucje finansowe (Kre
dithilfe); problem ten mialy opracowac i wcielac w zycie resorty mini
sterstw rolnictwa i gospodarki Rzeszy; d) dotacje na dorazne cele admi
nistracyjno-gospodarcze, tj. budow� drög, obiektöw sportowych oraz 
wsparcie dzialalnosci kulturaino oswiatowej, okreslane j'ako „Verwal
tungs-" lub tez „Ostprogramm" ••. 

Jezeli wysuni"cie na poczesne miejsce om6wionej wyzej akcji osadni
czej oraz pozyczek niskoprocentowych oznaczac mialo zainteresowanie 
si� warstw,i chlopsk,i, to opracowany „Arbeitsbeschaffungsprogramm" 
mial wywolac wrazenie zainteresowania siP. rz,idu polozeniem robotniköw. 

s, DZA Merseburg, Rep. 120 C IX, 3b, nr 19, vol. 3, dokument z 1 X 1926. 
60 DZA Potsdam, 06.01, nr 204, pismo z 17 IX 1926. 
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Krok ten wi11za! si,: niew11tpliwie ze zjawiskami gospodarczymi 6wczes
nych Niemiec. Latem 1926 r. stan bezrobocia wsr6d robotnik6w przemy
s!owych w Rzeszy nadal wzrastal, mimo iz okres ten zalicza si,: do 
sprzyjaj11cych rozwojowi niemieckiej gospodarki. Pod koniec 1925 r. 
w Niemczech notowano okolo 1 min bezrobotnych, w lutym 1926 r. juz 
okolo 2,5 min, przy czym nadal obserwowano tendencj,: do wzrostu liczby 
ludzi pozostajqcych bez pracy "· W takiej sytuacji narodzily si,: plany 
rozwiqzania bezrobocia przez kierowanie do pracy pozostajqcych bez 
srodk6w do zycia, niejednokrotnie poza ich stale miejsce zamieszkania. 
Omawia! je po raz pierwszy minister pracy Rzeszy Braun 28 VI 1926 r. 
Realizowac je mia!a specjalnie powo!ana komisja rzqdowa, w kt6rej sklad 
wchodzili ministrowie Rzeszy: finans6w, 'pracy, komunikacji i wyzywie
nia. W pierwszym rz,:dzie bezrobotnych kierowano do budowy dr6g, 
linii kolejowych, prac melioracyjnych oraz budownictwa mieszkaniowe
go dla robotnik6w rolnych. Ch,:tnym do podj,:cia pracy na roli ulatwiac 
miano uzyskanie odpowiednich kwalifikacji i nabycie gospodarstwa w ra
mach akcj i osadniczej. Calosciq prac kierowal pe!nomocnik ministerstwa 
pracy Rzeszy - dr Wei�ert "'· 

Pod koniec 1926 r. rz<1d uchwali! pierwsze dotacje przeznaczone na 
„Arbeitsbeschaffungsprogramm". Mia!y one przeksztakic si,:, tak jak 
i pomoc dla osadnik6w rolnych (Siedlungsprogramm) w akcj� dlugofalo
Wq; z myslq o proletariacie miejskim. Srodki finansowe czerpac miano 
z fundusz6w przeznaczonych dotychczas na zasi!ki dla bezrobotnych 
oraz z dotacji organizacji zwi<1zkowych. W zasadzie co roku minister 
pracy Rzeszy przedstawial Reichstagowi do zatwierdzenia odpowiednie 
kwoty na ten cel ••. 

Kolejne lata przynosi!y nowe plany pomocy bezrobotnym. Na ich ksztal
towanie si� powazny wp!yw wywieraly takze partie polityczne, m. in nie
miecka lewica. Juz w pierwszych latach ich realizacji dkazalo si�, ze zbyt 
wiele czynnik6w zamierzalo przy okazji wyciqgnqc dla siebie jak najwi�k
sze korzysci. Nie by!o takze dostatecznie przygotowanej, zwlaszcza na 
wschodzie, bazy materialowej, kt6ra by umozliwiala zatrudnienie miejsco
wych bezroibotnych. Totez juz w pierwszych programach wysuwanych przez 
poszczeg6lne ministerstwa wyraznie faworyzowano okr�gi Niemiec srod
kowych i zachodnich. Przejawialo si� to nie tylko w kierowaniu pozba
wionych srodk6w do zycia do rozbudowy przemyslu, lecz takze w ko
rzystnym dla zachodnich cz�sci Niemiec podziale srodk6w finansowych 

61 Geschichte der Deutschen ArbE?tter Bewegung, t. IV, Berlin 1966, s. 107 n. 
(dalej skr6t: GdDAB). 

62 DZA Merseburg, Rep. 87 B, nr 45, oraz DZA Botsdam, 06.01, nr 185, k. 100. 
63 DZA Merseburg, Rep. 87 B, nr 45, memorial z 19 I 1927. 
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przenaczonych na ten cel 64
• W przeciwienstwie do zachodu na terenach 

wschodnich lansowano przede wszystkim program zatrudnienia bezrobot
nych przy obiektach zwiqzanych z rolnictwem. Tu tez kierowano jako 
osadnik6w rolnych bylych robotnik6w z okr(;g6w miejskich zachodnich 
i srodkowych Niemiec. Na zjezdzie zwol:anym we wrzesniu 1928 r. przez 
dzialaczy towarzystw popierajqcych kolonizacj(; wewn�trzn'!, poswi(;co
nym kwestü przesiedlenia bezrobotnych z zachodnioniemieckich okr(;g6w 
przemyslowych, von Gay! przestrzegl zebranych przed beztroskim kiero
waniem poszukujqcych pracy w wyzej wymienionych terenach na wscho
dnie rubieze Rzeszy. Tu - stwierdzi! - trzeba tworzyc gospodarstwa 
raine, a nie upychac tylko ludzi, by rozl:adowac problem bezrobocia. 
Zwerbowani bowiem majq stac si(; elementem tw6rczym, a nie nowym 
balastem. Stqd tez potrzeba rzetelnego doboru nowych osadnik6w 65

. Mimo 
tych przestr6g w latach trzydziestych ponownie przystqpiono do werbo
wania osadnik6w sposr6d bezrobotnych na zachodzie Rzeszy. Ch,;:tni na 
wyjazd otrzymywali kredyty na nowe gospodarstwa, pozbawieni byli 
jednak praw do zasilk6w przyslugujqcych im jako pozbawionym srodk6w 
do zycia. Uzyskane fundusze z kolei przeznaczali na kupno ziemi. W ten 
spos6b pieniqdze wyasygnowane na wsparcie dla robotnik6w przedosta
waly si(; do rqk wlascicieli ziemskich. Nowo zwerbowani zas juz jako 
osadnicy zostali przykuci do ziemi z racji zaciqgni(;tych dlug6w i nie 
mogli opuscic nowego miejsca pobytu 66

• 

Bylo to gospodarczym nonsensem i tylko pozornie rozladowywalo 
trudnosci na rynku pracy. Zwracal na to uwag(; M. Sering, sygnalizo
waly niekt6re raporty z Dolnego Slqska 67. Zdecydowane kroki przeciwko 
tego rodzaju „pomocy" wladz podj�la KPD. Wiosnq 1931 r., kiedy stän 
bezrobotnych si�gal 5 min os6b i powi�kszal si� z dnia na dzien, komu
nisci zwolali w kwietniu do Essen wielki kongres pozbawionych pracy 
(Kongress der Not). Zebrani zdecydowanie wypowiadali si� za skutecznym 
rozwiqzaniem warunk6w bytowych tak robotnik6w, jak i chlop6w, prze
ciwko pr6bom odwracania uwagi od istotnych problem6w gospodarczo
-spolecznych i politycznych oraz lansowaniu hasel skrajnie nacjonali
stycznych i faszystowskich. Na tym tle doszlo 29 maja do ogloszenia 
przez KPD programu, kt6ry m6gl polepszyc polozenie materialne pozba
wionych pracy ·i cierpiqcych n�dz� zar6wno w miescie, jak i na wsi. Byl 
to 6w slynny Arbeitsbeschaffungsplan przygotowany jeszcze na plenar-

64 DZA Potsdam, 06.01, nr 185, k. 101. 
1s AAN, MSZ P II, nr 4577; k. 17. 
11 AP Wroclaw, NPrSl., nr 502, raporty ze .stycznia 1932. 
e1 Zob. Die deutsche Landwirtschaft, Berlin 1932, s. 146, oraz AP ,Wrodaw, 

NPrSI., nr 502, raport z 16 II 1932. 
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nym posiedzeniu Komitetu Centralnego 14 i 15 tegoz miesü1ca. Tßll nie
zwykle wazny dokument nie tylko przedstawil mozliwosci zatrudnienia 
bezrobotnych, lecz r6wniez i zr6dla jego finansowania. W pierwszym 
rz�dzie KPD domaga!a si� podj�cia szerokich prac przy budowie mieszkan 
tak w miescie, jak i na wsi, komunikacji, prac zwi,izanych z regulacj,i 
rzek, budow,i kana!6w sr6dlqdowych, osuszaniem grunt6w, elektryfikacjq 
kraju, urzqdzaniem osrodk6w wypoczynkowych, obiekt6w sportowych 
itp. Fundusze na ten cel czerpac miano z budzet6w do tej pory prze
znaczanych na robudow� armii, z podatk6w na!ozonych na wielki kapi
tal, przemys! i warstw� junkiersk'I 68. Plany te zosta!y odrzucone. Nadal 
usilowano realizowac „Arbeitsbeschaffungsprogramm" odpowiadajqcy nie 
potrzebom robotnik6w, lecz warstwom posiadaj,icym. Po 1933 r. jeszcze 
bardziej go obwarowano klauzulami politycznymi 69

• 

Waznym wreszcie kierunkiem dzia!ania na rzecz zierrt wschodnich 
by!a pomoc na dorazne cele administracyjno-gospodarcze oraz wsparcie 
poczynan kulturalno-oswiatowych okreslana jako „Sofortprogramm" 10. 

Tak jak i inne dotacje dla tych teren6w, finansowana by!a ona z fundu
sz6w Rzeszy corocznie uchwalanych przez Reichstag niezaleznie od sum 
przeznaczanych na osadnictwo wewn�trzne i dotacje dla bezrobotnych. 
Pierwsze wytyczne opracowano po dlugotrwa!ych dyskusjach i naradach 
pod koniec czerwca 1926 r. UwzglP,dniono w nich najpilniejsze potrzeby 
gospodarcze i kulturalne rubiezy wschodnich. Jego autorzy pisali: ,,Rzesza 
musi przyjsc z pomoq poszkodo'Yanym ziemiom wschodnim, gdyz s,i 
to ziemie niemieckie i nie mozna dopuscic do os!abienia mieszkajqcego tarn 
elementu niemieckiego" 71• 12 sierpnia podj�to w Reichstagu dyskusj�, 
tym razem nad sposobem rozdzialu kredyt6w przeznaczonych na realizacj� 
wspomnianych plan6w. Projekty by!y r6zne, domagano si� zasilk6w nie 
tylko dla rolnictwa, lecz takze rzemios!a, handlu i drobnego przemyslu 72

. 

Do kanclerza Rzeszy dra Marxa nap!ywa!y r6znego rodzaju petycje 
o przyznanie sum pieni�znych, m. in. 24 sierpnia obszerny dokument, 
podpisany przez pra!ata Ulitzk� ", przes!a!y organizacje wychodzc6w 
z G6rnego Slq.ska. We wrzesniu wspomniana juz Komisja Czterech 
Wschodnich Prowincji opracowa!a memoria!, w kt6rym Zqda!a zwr6cenia 
bacznej uwagi na zacofane powiaty Dolnego $1,iska po!ozone wzdluz 
granicy polsko-niemieckiej (na�ys!owski, sycowski, milicki), dotacji dla 

&s Patrz GdDAB, t. 4, s. 280 i n. oraz dok. 79, s. 547. 
69 DZA Potsdam, 06.01, nr 185, k. 295. 
70 TamZe, nr 204, pismo z 17 IX 1926. 
71 DZA Potsdam, Reichswirtschaftsministerium, nr 17797, k. 34 n. (w dalszym 

,ci�gu cyt.: DZA Potsdam, 31.01). 
12 TamZe, k. 34 n. 
1a TamZe, k. 273. 
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rolnictwa, pqparcia akcji osadniczej, budowy domk6w dla robotniköw 

rolnych, podj�cia prac zwüizanych z rozbudowq dr6g i kolei na terenach 
wschodnich Niemiec i wreszcie podniesienia kultury, szkolnictwa i osrod
k6w sportowych jako waznego elementu umacniania niemczyzny w pasie 

przygranicznym. Memorial 6w utrzymany w tonie patetycznym nalezal 
do tego typu dokument6w, kt6ry miejscowe wladze administracyjne 

sporzqdzaly na dorazny uzytek polityczny 74• 
Wladze centralne nie mogly pozostac oboj�tne wobec tej powodzi pe

tycji, choc zdawano sobie spraw�, ze wysuwane przez ogniwa terenowe 
postulaty Sq w wielu wypadkach niedojrzale, malo precyzyjne. Bylo to 
tym bardziej konieczne, iz zafascynowane do tej pory -problemem za

chodnich granic Rzeszy malo uwagi poswi�caly wschodnim kresom par\
stwa. Az do czas6w G. Stresemanna postawiono wolnq r�k� w uprawia-
niu „polityki wschodniej" organizacjom nacjonalistycznym. Obj�cie teki 
ministra spraw zagranicznych przez Stresemanna przynioslo na tym od
cinku zasadniczq zmian�. Nastqpi!a wkr6tce seria wyjazd6w osobistosci 

rzqdowych na tereny wschodnie, eo z kolei budzilo nadziej� na rychl'l 
popraw� sytuacji ekonomicznej tych ziem. Oczekiwano realizacji pierw-

szych przyrzeczer\. Czynniki rzqdowe byly swiadome, iz odkladanie ich. 

na okres p6zniejszy -odbiloby si� zdecydowanie ujemnie na autorytecie 

74 Tami.e, Die Schäden der Provinz N i.�derschlesien infolge der neuen Grenz
ziehung und Forderungen zu ihrer AbsLeHung, k. 222 n. Podobny dokument wy
stosowaly wladze prowincji Pogranicze, tamie, k. 358 n. Do bardziej znanych me
morial6w z omawianego okresu naleZaly: Denkschrift über die wirtschaftlichen. 
und kulturellen Zustände im Waldenburger Industriegebiet, sporz&dzony przez ma-
gistrat Walbrzycha w 1927 r. W tym samym czasie sporz&dzono Vorschläge zur 
Untersuchung und Behebung der niederschlesischen Notstände, Wroclaw 1927, zob . .  
AP Wroclaw, Mag. m.  Wr., nr 33233, k .  248. Inny dokwnent, Die Wirtschafts- und 
Komunalnot des deutschen Ostens, tamZe, nr 33234, k. 184, omawia og6lnie upoSle
dzenie wschodnich ziem niemieckich. W kwietniu 1929 r. ukazal si<: memorial pro
wincji Brandenburgii: DenkschT,ift über die Provinz Brandenburg unter besonderer 
Berücksichtigung der durch die östliche Grenze des VersaiUer Vertrages geschaf
fenen Verhälltnisse, Staatsarchiv Potsdam, Oberpräsidium Brandenburg, Rep. 1,. 
dawniej Brandenburgisches Landeshauptarchiv (w dalszym cü4gu cyt. SA Potsdam). 
W tym samym roku podobnej treSci dokumenty sporzqdzi1ly wladze prowincji dolno
Slc1skiej, Die Lage NiedersChZesiens, AP Wroclaw, WSPr $1., nr 790. Kilka innych. 
podobnych memorial6w przytacza A. B r  o Z e k, Udzial niemieckich czynnik6w ofi
cjalnych na SZqsku w przygotowaniu. memorialu ,,Die Not der preussischen Ost
provinzen" (Studia Sl&skie, Seria Nowa, t. XV, Opole 1969, s. 19). W styczniu 1930 r .. 
wystosowano na rE:ce Hindenburga memorial Die Not der preussischen Ostprovinzen,. 
Wroclaw 1930. Dokument ten opracowal J. Kokot, ,,Swiadectwa Niemieckie", z. 3� 
Poznall Warszawa 1958. W 1931 r. Samorzcld Prowincjonalny Dolnego $Ic1ska opra
cowal nowy dokument: Das Schicksal des Ostens in statistischen Bildern, patrz. 
AP Wroclaw, WSPrSI., m:: 831. W czerwcu 1931 r. ukazal siE: r6wnieZ opracowany
przez Samorzqd Prowincjonalny memorial: Von Niederschlesiens Not. 
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wladzy, wzbudzilo niewiar,: w dotychczasowe przyrzeczenia. W zwüizku 
z tym 17 IX 1926 r. minister spraw wewn�trznych Rzeszy Külz pisal do· 
karnclerza Marxa: ,,Ludnosc teren6w wschodnich oczekuje, ze po serii 
wizyt i zapewnien o dobrej woli czynnik6w centralnych przyst,ipi si� do 
konkretnej ich realizacji. Oczekuje ona z zainteresowaniem na ostateczne 
decyzje w tej sprawie. Szybkie uchwalenie »programu natychmiastowej 
pomocy« przyniesie bowiem pewne uspokojenie i wzmocni zaufanie do 
r2qdu" 75• Po raz pierwszy tez minister okres!H sum�. kt6r,i miano prze
znaczyc I)a ow,i pomoc. Wspomnial o 30 min marek. Stawalo si,: wi�c 
jasne, iz nie chodzi tu o przyjscie z pomocq gospodarc2q ziemiom polo
zonym na wsch6d od Odry, lecz o stwarzanie pozor6w, ze wladze do-· 
strzegai'l problemy ekonomiczne ludnosci tarn mieszkajqcej i staraj'l si� 
im zaradzic. Külz zreszt'l cynicznie tego nie ukrywal 76. 

W tym samym czasie r6wniez w Ministerstwie Spraw Wewn�trznych 
Prus doszlo do wymiany zdan pomi�dzy przedstawicielami prowincji 
slqskiej a czynnikami rzqdowymi Prus i Rzeszy oraz reprezentantami 
prawicowych partii poli tycznych. N adprezydent Zimmer stwierdzil w swo- · 
im wystqpieniu, ze w pierwszym rz�dzie trzeba widziec potrzeby tere
n6w szczeg6lnie zagrozonych przez parcie slowianskie. Do takich zaliczal 
powiaty nadgraniczne prowincji dolnoslqskiej sqsiadujqce wedlug niego 
w 750/o h'ldi to z Polsk,i, bqdz tez z Czechami. Jako przyklad podal 
powiat strzelinski, w kt6rym znajdowaly "Si,: czeskie kolonie piel�gnujqce 
j�zyk i kultur,: swego narodu. Ponownie domagano si� stworzenia sieci kas 
pozyczkowych i dotacji pieni�znych na cele gospodarcw-kulturalne. 
Przedstawiciele Prus zgadzali si,: w zasadzie z wywodami reprezentanta 
Dolnego Slqska, podkreslali jednak, ze w podobnej sytuacji znajduj'l 
si� i inne prowincje: Pogranicze, Prusy Wschcldnie czy nawet Pomorze 
Zachodnie. Zwracano tez uwag,:, ze zatwierdzaj,icy dotacje dla wschodu 
kierowac si,: muszq wytycznymi sprecyzowanymi w czasie marcowej 
debaty w Reichstagu, tj. wzmozenia osadnictwa wewn,:trznego i akcji 
kredytowej dla rolnictwa, pomocy dla bezrobotnych z okr,:g6w przemy
slowych oraz wsparcia dzialalnosci kulturalno-oswiatowej w poszczeg61-
nych regionach wschodnich "· 21 wrzesnia, tym razem w Ministerstwie-

75 DZA Potsdam, 06.01, nr 204, k. 131. 
1e Zob. tamie, k. 142 n. ,,Der taktische Zweck des »Sofortprogramms« war 

der Bevölkerung und den Parlamenten zu zeigen, dass sofort nach Massgabe des 
Fortschreitens der Verhandlungen die beschlusstreffenden Massnahmen zur Aus
führung gelangen. Nur durch bestimmte Ankündigung wirksamer positiver Hilfe· 
lasSen sich untragbare weitergehende Parlamentsbeschlüsse verhindern . . . Mit
leeren Händen oder mit hinhaltenden Erklärungen vor dem Ostausschluss zu. 
erscheinen, würde die Vertreter der Reichsregierung nach allen vorausgegangen 
Versicherungen baldiger Hilfe in eine politisch unmögliche Lage versetzen". 

77 DZA Potsdam, 31.01, nr 17797, k. 234-240. 
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Gospodarki Rzeszy, podobne spotkanie odby!o si,: z reprezentantami Prus 
Wschodnich, na kt6re przybyli m. in. przedstawiciele bank6w central
nych Niemiec. Okaza!o si,:, iz instytucje te nie kwapiq si,: z udzielaniem 
kredyt6w terenom wschodnim 76• 

Od wrzesnia do pa..zdziernika notowano nadal ozywiorn1 dyskusj,: na 
temat planowanej pomocy. Zwolywano coraz to nowe spotkania i narady 
tak w Ministerstwie Spraw Wewn,:trznych Prus, jak i Rzeszy. Ich rezul
taty przekazywano najwyzszym czynnikom w republice weimarskiej. 
Koordynatorem i inspiratorem owych akcji by!o pruskie Ministerstwo 
Spraw Wewao,:trznych "· Niejednokrotnie usilowano organizowac je bez 
przedstawicieli ludnosci polskiej. Na tym tle dochodzi!o tez cz,:sto do 
gwaltownej wymiany zdari. i protest6w z ich strony. Jednym z najbardziej 
znanych by!o starcie posla Baczewskiego z cz!onkami Komisji Wschod
niej Sejmu Pruskiego w dniu 7 X 1926 r. Na posiedzenie owej komisji 
·przyby! Baczewski, choc nie by! jej czlonkiem. Jako pose! zas mia! 
prawo przys!uchiwania si,: jej obradom. Obecnosc pos!a Baczewskiego nie 
by!a na r,:k,: obradujqcym, kt6rzy tez kategorycznie zaz„dali, by opusci! 
sal,: obrad, na co ten si,: nie zgodzi!. Posiedzenie musiano przerwac, 
a przedstawiciel ludnosci polskiej z!ozy! protest na r,:ce przewodnicz„cego 
Sejmu przeciwko niedopuszczalnym metodom pracy w Komisji Wschod
niej. Mia!o to niew„tpliwie swojq wymow,: •0• 

Ostatecznie 19 X 1926 r. Ministerstwo Spraw Wewn,:trznych Rzeszy 
przes!a!o Komisji Wschodniej w Reichstagu projekt doraznej pomocy 
dla niemieckiego wschodu, zw!aszcza Prus Wschodnich, G6rnego i Dol
nego Slqska, Pogranicza oraz rejencji Koszalin, okreslany jako „Sofort
programm". Przewidywa! on sum,: 32 min marek na rozw6j gospodar
czy i kulturalny wspomnianych teren6w 81• W listopadzie plany „natych
miastowej pomocy" przedstawiono pod obrady Reichstagu. W burzliwej 
debacie brali udzia! przede wsiystkim pos!owie z ziem wschodnich. Ka.z
,dy z nich .zqda! uwzgl,:dnienia potrzeb regionu, kt6ry reprezentowa! 82. 

Na poparcie te.z swoich reprezentant6w lokalne w!adze administracyjne 
ponownie rozwin,:ly akcj,: wysy!ania memoria!6w do Komisji Wschod
niej oraz rzqdu Rzeszy, np. Komisja Czterech Wschodnich Prowincji wr,:
czy!a ministrowi gospodarki Rzeszy wspomniany juz memoria! Die Schä

den der Provinz Grenzmark dotyczqcy Pogranicza, a magistrat Legnicy 

1a Tami:e, k. 242. 

10 Tami:e, k. 231. 
80 AAN, Ambas. Berlin, nr 723, pismo z 3 XI 1926. 
s1 TamZei k. 279. 
81! DZA Potsdam, 31.01, nr 17797, k. 337 n. Bogaty material przedstawiajqcy 

caloSC dyskusji nad „Sofortprogrammem" zawiera DZA Merseburg, Rep. 120 C, 
Abt. IX, Fach 2, nr 50, Bd. 1-3. 
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rezolucj<; protestacyjrn\ przeciwko znikomemu uwzglt;dnieniu potrzeb Dol
nego Sl1jska w nowych planach pomocy wschodniej. Graniczljca z panstwa
mi s!owianskimi prowincja _:_ dowodzono - narazona jest szczeg6Inie 
na infiltracj<; obcego elementu. Nie jest jeszcze nie stracone, mozna 
wszystko odrobic, trzeba jednak przyst,ipic do natychmiastowego dzia
!ania 83• Podobne dokumenty przedstawi!y w!adze wschodniopruskie. Re
zolucje domagaj,ice si<; jak najkorzystniejszego podzia!u sum w ramach 
,,Sofortprogramm" inspirowa!y miejscowe ko!a Ostbundu oraz organi
zacji gospodarczo-spo!ecznych 84• 

10 listopada Reichstag uchwali! ostateczny podzia! przyznanych fun
dusz6w na 1926 r. Z owych 32 mln marek 24 mln przeznaczono na 
obiekty o znaczeniu administracyjno-gospodarczym, a 8 min <na dodatko
we kredyty dla przemys!u, rzemios!a i rolnictwa. Akcj,i „Sofortpro
gramm" w 1926 r. obj<;tych by!o - jak juz wspomniano - 5 wschodnich 
prowincji Prus. Podzia! owych 24 mln kszta!towal sit; nast<;puj,ico ••: 
Prusy Wschodnie - 8 300 600, Gorny Slqsk - 8 021 600, Dolny Sl,isk -
4 205 000, Pogranicze - 2 205 000, Rejencja Koszalin - 552 800 marek. 
Najwit;ksze sumy przyznano Prusom Wschodnim i G6rnemu Sl,iskowi, 
tj. prowincjom o najsilniejszym skupisku ludnosci polskiej. Charaktery
styczny by! rowniez podzia! owych kwot w ramach poszczeg6lnych pro
wincji, np. na G6rnym Sl,isku 400/o przyznanej sumy przekazano na 
inwestycje koscielne. Kosci6! katolicki bowiem w tym regionie odgrywal 
powazn,i rolt;. Przy jego pomocy czynniki rz,idowe usi!owa!y oddzia!ywac 
na miejscow,i ludnosc, w 90°/o katolick,i. Pokazne sumy przeznaczono tak
ze na urz,idzenia i obiekty wznoszone wzd!uz granicy polsko-niemiec
kiej, jak drogi, dworce kolejowe, mosty, bU:dynki szkolne i obiekty spor
towe. Mia!y one tworzyc kontrast z zaniedbanymi tego typu obiektami 
po stronie polskiej i stanowic wazny element propagandowy. Ostatecznie 
pozosta!e 8 mln marek podwyzszono do 1 7 mln i przeznaczono przede 
wszystkim na pozyczkt; dla rzemios!a, handlu i cz<;sciowo rolnictwa w Pru
sach wschodnich, <na Sl&sku i Pograniczu. Totez trafnie oceni!a „Ga
zeta Olsztynska" owe zabiegi gospodarcze czynnik6w niemieckich, pisz'! c, 
iz „Sofortprogramm" jest jedn& z metod bezwzgl<;dnej walki rzqdu i na
rodu niemieckiego z polsk& mniejszosci& w republice weimarskiej 86• 

Dokonany podzia! wydawa! si<; ko!om prawicowym, zw!aszcza w Prusach 
Wschodnich, krzywdz&cy dla tych ziem. Juz w grudniu 1926 r. na !amach 
,,Ostland" zamieszczono apel do najwyzszych czynnik6w Rzeszy o popar-

83 DZA Potsdam, 31.01, nr 17797, k. 345, 357 n. 
84 Tami:e, nr 17798, k. 11 n., 76 n. 
85 AAN, Ambas. Berlin 723, k. 60. 
se „Gazeta Olsztyriska", 20 XI 1926. 
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cie i pomoc dla wschodu w jego walce o podzwigni�cie si� gospodarcze. 

Jako pierwszy odpowiedzial nan w imieniu marszalka Hindenburga sekre
tarz kancelarii prezydenta 0. Meissner, zapewniajqc, i:i: s�dziwy marsza

lek dolo:i:y wszelkich staran, aby tereny wschodnie otrzymaly nale:i:n'l, 

im pomoc B7
• 

Na wiese o podj�tej debacie na forum Reichstagu i przyznaniu wschod

nim rubiezom Rzeszy dotacji na cele gospodarcze jeszcze w grudniu tego:i: 

roku o zasilki dla „zagro:i:onych" terei,6w rozpocz�ly ubiegac si� niekt6re 

regiony zachodnich Niemiec, m. in. Bawaria, Badenia, Szlezwik-Holsztyn, 

a nawet zagl�bie nadrensko-westfalskie. Domagano si� sum na rozbudo

w� obiekt6w przemyslowych, kulturalnych i turystycznych. I tu r6wnie:i: 

zastosowano wypr6bowany ju:i: na wschod.zie spos6b przedstawiania „nie

bezpieczenstwa" z zewniitrz. Przedstawiciele Bawarii np. stwierdzali, 

:i:e ich prowincja nara:i:ona jest na „niebiezpieczenstwo czeskie" .. Kapital 

finansowy tego kraju skutecznie konkuruje z miejscowym przemyslem. 

Propaganda czeska demoralizuje nadgraniczne regiony, bawarskie oraz 

przesiqkni�te elementem slowianskim l:,u:i:yce. Referujiicy · to zagadnie

nie w Reichstagu dr Gradnauer oswiadczyl, :i:e zwlaszcza ten zakiitek 

Rzeszy podatny jest na infiltracj� organizacji serbolu:i:yckich majiicych 

swe gl6wne siedziby w Paryzu i Pradze ee. 

Akcji na rzecz poparcia zachodnich rubie:i:y Rzeszy patronowalo po

wolane do :i:ycia w 1923 r. Ministerstwo Teren6w Okupowanych (Reichs

ministerium für die besetzten Gebiete) 89
. Z jego te:i: inicjatywy opraco

wano program pomocy dla nadgranicznych teren6w zachodnich (V{est

programm). Dzialajiice i tutaj organizacje spoleczno-polityczne, tak samo 

jak i na wschodzie, przedkladaly wladzom zwierzchnim petycje, doma
gajqc si� fundusz6w dla „zagro:i:onych" gospodarczo region6w 99

• 10 XII 

1926 r. Ministerstwo Teren6w Okupowanych donosilo kanclerzowi Rzeszy, 

i:i: jest zaniepokojone rozwojem aktywnosci przedstawicieli wschodnich 

prowincji w Reichstagu. Uwzgl�dnienie wysuwanych pod adresem wladz 

centralnych ziidan mo:i:e - jak stwierdzano - powaznie zachwiac r6wno
wag� finansowii panstwa. Sq one bowiem znacznie wyzsze ani:i:eli te, 

kt6re po 1918 r. przyznano terenom niemieckim na zachodzie. Tymcza
sem - konstatowano dalej - nast�pstwa ukladu wersalskiego sq tutaj nie 

" ,,Ostland", 17 XII 1926. 
ss ANN, Ambas. Berlin, nr 723, k. 78, oraz DZA Potsdam, 31.01, nr 17797> 

k. 404 i 417. 
s, Reichsministerium für die besetzten Gebiete jak r6wnieZ Reichskommissariat 

für die besetzten rheinischen Gebiete byly podporz<1dkowane ministerstwom: Spraw 

WewnE:trznych, Finans6w i Pracy Rzeszy. Patrz ,,Reichsgesetzblatt", I, 28, XII 

1930, s. 430. 
so DZA Potsdam, 31.01, nr 17800, memorialy dotyczqce Westprogramm. 
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mrueisze niz na wschodzie, przy czym powazna cz,:sc ziem zachodnich 
Nierniec znajduje si<: pod okupacjq, eo szczeg6lnie ujemnie odbija si� na 
zyciu kulturalnym i gospodarczym rnieszkajiicej tarn ludnosci. W kon
kluzji ministerstwo przestrzegalo przed nadrniernym faworyzowaniem 
teren6w wschodnich i r6wnoczesnie dopominalo si,: uwzgl,:dnienia za
chodnich rubiezy w planach pomocy finansowej z centralnych fundusz6w 
Rzeszy 91• 

Wyzej przytoczone glosy pokrzyzowaly plany or,:downik6w popiera
nia wschodu za wszelkii cen,:. Jeszcze w styczniu 1927 r. w Kornisji 
Wschodniej Sejmu Pruskiego w czasie ustalania wst,:pnych plan6w „na
tychrniastowej pomocy" na najblizszy okres nie przewidywano podob
nych akcji dla ziem zachodnich. Domagano si� jedynie, aby sumy na 
1927 r. nie odbiegaly zasadniczo od przyznanych na ten cel fundusz6w 
z ubieglego roku. Takie tez dezyderaty przeslano do Reichstagu. Tym
czasem wladze centralne powaznie zredukowa!y kwoty przedstawione 
w projektach pomocy dla wschodu (przewidziano jedynie 15 min marek), 
przy cfym postanowiono takze rozciiigniic wsparcie pieni,:zne na Bawari,:, 
Saksoni<:, Badeni�. To zas z kolei wywolalo burz,: protest6w ze strony 
czynnik6w pruskich. Rozpocz,:to gwaltowny atak na tego rodzaju posta
nowienia. Fala protest6w narastala z dnia na dzien. Inspirowaly je 
Reichsverband der Himattreuer Ost- und Westpreus.sen, Deutscher Ost
bund, Izba Rolnicza w Kr6lewcu oraz czlonkowie Komisji Wschodniej 
Sejmu Pruskiego 92

• Zaangazowala si� do owej akcji prasa nacjonalistycz
na. Przodowal na tym polu „Ostland". Raz po raz pismo to atakowalo pro
jekty pomocy dla zachodnich teren6w. Stwierdzano wr,:cz, iz to, eo ofia
ruje si,;; dla wschodu, jest niewsp6lmierne do jego potrzeb. Tymczasem 
przekazuje si<: powazne sumy dla zachodnich ziem Rzeszy, kt6re znajdujii 
si<: w o  wiele lepszej sytuacji materialnej. W artykule Und wo bleibt der 

Osten? zarzucono wr,;;cz czynnikom centralnym Rzeszy, iz nie uwzgl<:d
nily potrzeb ziem wschodnich, a zapatrzone sii jedynie na zach6d "· , 

W nast,:pnych miesiiicach dyskusja nad „programem natychmiastowej 
pomocy" na 1927 r. przekszta!cila si<: w jawnii walk<: rni,:dzy poszczeg61-
nyrni ugrupowaniami partyjnymi ••. Podsycala jq ponowna fala „memoria
!6w" spor2qdzanych przez lokalne w!adze administracyjne. Magistrat 
Wroclawia w rezolucji do Reichstagu podkreslal, ze przydzial srodk6w 
pieni,:znych dla Dolnego Sliiska na 1927 r. jest niesprawiedliwy, gdyi: 
krzywdzi miejscowe rzemioslo i przemysl znajdujqce si<: w oplakanym 

u TamZe, nr 17797, k. 428. 
"- AAN, Arnbas. Berlin, nr 723, k. 96. 
ts „Ostland", 25 II 1927. 
u DZA Merseburg, Rep. 120 C, Abt. IX, Fach 2, nr 50, Bd. 2., Auszug aus 

dem Bericht... 17 II 1927. 
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cie i pomoc dla wschodu w jego walce o podzwigni�cie si� gospodarcze. 
Jako pierwszy odpowiedzial nan w imieniu marszalka Hindenburga sekre
tarz kancelarii prezydenta 0. Meissner, zapewniajqc, iz s�dziwy marsza
!ek dolozy wszelkich staran, aby tereny wschodnie otrzymaly nalezn11, 
im pomoc 87• 

Na wiese o podj�tej debacie na forum Reichstagu i przyznaniu wschod
nim rubiezom Rzeszy dotacji na cele gospodarcze jeszcze w grudniu tegoz 
roku o zasilki dla „zagrozonych" tere'!ÖW rozpocz�ly ubiegac si� niektöre 
regiony zachodnich Niemiec, m. in. Bawaria, Badenia, Szlezwik-Holsztyn, 
a nawet zagl�bie nadrensko-westfalskie. Domagano si� sum na rozbudo
w� obiektöw przemyslowych, kulturalnych i turystycznych. I tu r6wniez 
zastosowano wypr6bowany juz na wschodzie sposöb przedstawiania „nie
bezpieczenstwa" z zewn11trz. Przedstawiciele Bawarii np. stwierdzali, 
ze ich prowincja narazona jest na „niebiezpieczenstwo czeskie" .. Kapitat 
finansowy tego kraju skutecznie konkuruje z miejscowym przemyslem. 
Propaganda czeska demoralizuje nadgraniczne regiony, bawarskie oraz 
przesi&kni�te elementem slowianskim Luzyce. Referuj11cy, to zagadnie
nie w Reichstagu dr Gradnauer oswiadczyl, ze zwlaszcza ten zak11tek 
Rzeszy podatny jest na infiltracj� organizacji serboluzyckich maj11cych 
swe glöwne siedziby w Paryzu i Pradze 88• 

Akcji na rzecz poparcia zachodnich rubiezy Rzeszy patronowalo po
wolane do zycia w 1923 r. Ministerstwo Teren6w Okupowanych (Reichs
ministerium für die besetzten Gebiete) 89. Z jego tez inicjatywy opraco
wano program pomocy dla nadgranicznych teren6w zachodnich (West
programm). Dzialajqce i tutaj organizacje spoleczno-polityczne, tak samo 
jak i na wschodzie, przedkladaly wladzom zwierzchnim petycje, doma
gaj11c si� fundusz6w dla „zagrozonych" gospodarczo region6w 90• 10 XII 
1926 r. Ministerstwo Teren6w Okupowanych donosilo kanclerzowi Rzeszy, 
iz jest zaniepokojone rozwojem aktywnosci przedstawicieli wschodnich 
prowincji w Reichstagu. Uwzgl�dnienie wysuwanych pod adresem wladz 
centralnych z11dan moze � jak stwierdzano - powaznie zachwiac r6wno
wag� finansowq panstwa. Sq one bowiem znacznie wyzsze anizeli te, 
kt6re po 1918 r. przyznano terenom niemieckim na zachodzie. Tymcza
sem - konstatowano dalej - nast�pstwa uk!adu wersalskiego Sq tutaj nie 

s1 „Ostland", 17 XII 1926. 
ss ANN, Ambas. Berlin, nr 723, k. 78, oraz DZA Potsdam, 31.01, nr 17797. 

k. 404 i 417. 
se Reichsministerium für die besetzten Gebiete jak r6wnieZ Reichskommissariat 

für die besetzten rheinischen Gebiete byly podporzc\dkowane ministerstwom: Spraw 
Wewn�trznych, Finans6w i Pracy Rzeszy. Patrz ,,Reichsgesetzblatt", I, 281 

XII 
1930, s. 430. 

90 DZA Potsdam, 31.01, nr 17800, memorialy dotyczijce Westprogramm. 
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mniejsze niz na wschodzie, przy czym powazna cz,:sc ziem zachodnich 
Nierniec znajduje si,: pod okupacjq, co szczeg6lnie ujemnie odbija si,: na 
zyciu kulturalnym i gospodarczym rnieszkajqcej tarn ludnosci. W kon
!duzji ministerstwo przestrzegalo przed nadrniernym faworyzowaniem 
teren6w wschodnich i r6wnoczesnie dopominalo si<: uwzgl,:dnienia za
chodnich rubiezy w planach pomocy finansowej z centralnych fundusz6w 
Rzeszy 91. 

Wyzej przytoczone glosy pokrzyzowaly plany or,:downik6w popiera
nia wschodu za wszelk'! cen,:. Jeszcze w styczniu 1927 r. w Komisji 
Wschodniej Sejmu Pruskiego w czasie ustalania wst,:pnych plan6w „na
tychrniastowej pomocy" na najblizszy okres nie przewidywano podob
nych akcji dla ziem zachodnich. Domagano si,: jedynie, aby sumy na 
1927 r. nie odbiegaly zasadniczo od przyznanych na ten cel fundusz6w 
z ubieglego roku. Takie tez dezyderaty przeslano do Reichstagu. Tym
czasem wladze centralne powaznie zredukowaly kwoty przedstawione 
w projektach pomocy dla wschodu (przewidziano jedynie 15 min marek), 
przy ceym postanowiono takze rozciqgnqc wsparcie pieni<:zne na Bawari,:, 
Saksoni<:, Badeni<:. To zas z kolei wywofafo burz,: protest6w ze strony 
czynnik6w pruskich. Rozpocz,:to gwahowny atak na tego rodzaju posta
nowienia. Fala protest6w narastala z dnia na dzien. Inspirowaly je 
Reichsverband der Himattreuer Ost- und Westpreussen, Deutscher Ost
bund, Izba Rolnicza w Kr6lewcu oraz czfonkowie Komisji Wschodniej 
Sejmu Pruskiego ••. Zaangazowala si,: do owej akcji prasa nacjonalistycz
na. Przodowal na tym polu „Ostland". Raz po raz pismo to atakowalo pro
jekty pomocy dla zachodnich teren6w. Stwierdzano wr<:cz, iz to, co ofia
ruje si<: dla wschodu, jest niewsp6lmierne do jego potrzeb. Tymczasem 
przekazuje si,: powazne sumy dla zachodnich ziem Rzeszy, kt6re znajdujq 
si<: w o  wiele lepszej sytuacji materialnej. W artykule Und wo bleibt der 

Osten? zarzucono wr,:cz czynnikom centralnym Rzeszy, iz nie uwzgl,:d
nily potrzeb ziem wschodnich, a zapatrzone S'! jedynie na zach6d 93. , 

W nast,:pnych miesiljcach dyskusja nad „programem natychmiastowej 
pomocy" na 1927 r. przeksztakila si<: w jawnq walk,: rni,:dzy poszczeg61-
nyrni ugrupowaniami partyjnymi "· Podsyca!a i'l ponowna fala „memoria
!6w" sporZqdzanych przez lokalne wladze administracyjne. Magistrat 
Wroc!awia w rezolucji do Reichstagu podkreslal, ze przydzia! srodk6w 
pieni,:znych dla Dolnego Sl1jska na 1927 r. jest niesprawiedliwy, gdyz 
krzywdzi miejscowe rzemios!o i przemys! znajdujljce si,: w oplakanym 

9t TamZe, nr 17797, k. 428. 

92 AAN, Am bas. Berlin, nr 723, k. 96. 

93 „Ostland", 25 II 1927. 

94 DZA Merseburg, Rep. 120 C, Abt. IX, Fach 2, nr 50, Bd. 2., Auszug aus 

dem Bericht... 17 II 1927. 
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stanie 95. 4 maja premier rzqdu pruskiego Braun w memoriale do kanc
lerza Rzeszy wyrazil zdziwienie, iz zbagatelizowano niebezpieczenstwo 
grozqce wschodowi, dokonujqc podzialu srodköw pieni�znych niezgodne
go z potrzebami gospodarczymi niemieckich prowincji na wschöd od 
Odry 96. Obroncy röwnego podzialu zasilköw mi�dzy ziemie nad Renem 
i Odrq nie poddawali si�. Na na;adzie w Ministerstwie Spraw Wewn�trz
nych Rzeszy odbytej w maju tegoz roku stwierdzono wr�cz, iz lansowa
ny „Sofortprogramm" jedynie dla wschodnich rubiezy Rzeszy jest nie
popularny. Rz&d nie moze na ten cel przeznaczac wszystkich sum, jakie 
ma do dyspozycji. Zachodnie prowincje nadgraniczne bowiem tak samo 
narazone SI! na obcq infiltracj�, jak i ziemie s&sfaduj&ce z Polsk& czy tez 
z Czechami. Byly jednak i zdecydowane glosy, zwlaszcza przedstawicieli 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podkreslaj&ce szczegölne niebezpie
czenstwo ze strony polskiej i czeskiej. Wyrazano nadziej�. iz w nast�p
nych latach ten element b�dzie decyduj&cym czynnikiem przy rozpatry
waniu wniosköw „Sofortprogrammu" •1. Wedlug sugestii owych czynni
köw odbywal si� tez podzial srodköw pieni�znych w terenie. Korzystac 
mogla z nich j edynie ludnosc niemieclrn. J eszcze w wiE/kszym stopniu niz 
w 1926 r. uwzgl�dniano nie potrzeby gospodarcze, lecz cele polityczno
propagandowe. Spor& cz�sc funduszöw bowiem przekazano na rozbudow� 
urZ!!dzen socjalnych, obiektöw sportowych, domöw, schronisk mlodziezo
wych itp. w wi�kszych skupiskach polskich. Mialo to z kolei ulatwic re
alizacj� okreslonych koncepcji politycznych, tj. rozbijanie zwartych sro
dowisk tej mniejszosci i pozyskiwanie jej dla kultury i propagandy nie
mieckiej. 

W grudniu 1927 r. na wspölnym posiedzeniu rz&döw Prus i Rzeszy 
w obecnosci marszalka Hiindenburga zaakceptowano nowe plany dotacji 
dla niemieckiego wschodu. Jej glöwnym rzecznikiem byl s�dziwy pre
zydent. Dlatego tez t� subwencj� okreslono jego imieniem (Hindenburgs
programm). Przeznaczona ona byla w pierwszym rz�dzie dla Prus 
Wschodnich, zwlaszcza dla tamtejszego rolnictwa. Przewidywano takze 
powazne ulgi w dziedzinie komunikacji i taryf przewozowych. Zaröwno 
akcja propagandowa, jak i zdecydowane poparcie Hindenburga wplyn�lo 
na to, iz koncepcje pomocy lansowane przez prawicowe ugrupowania 
pruskie zdobywaly coraz to wi�cej zwo!enniköw i wypieraly postulaty 
gospodarcze przedstawicieli prowincji zachodnich Niemiec. Swiadczyl 
o tym wymownie podzial sum „natychmiastowej pomocy" na 1928 r. Byl 
bowiem zdecydowanie korzystniejszy dla prowincji wschodnich niz przed 

g5 DZA Potsdam, 31.01, nr 17798, k. 147, 150. 

9e TamZe, k. 117. 

97 TamZe, k. 103. 
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rokiem. I tak z og6Jnej sumy 15 min marek przypacilo w 1927 r. pro
wincjom Prus tylko 6 min, w 1928 r. z przewidzianYich 12 min az 9,5 min 
wyasygnowano clla teren6w wschodnich Niemiec, a jedynie 2,5 min clla 
zachodnich teren6w nadgranicznych 96. W maju 1929 r. Reichstag uchwa
lil now11 ustaw� okreslan11 jako „Ostpreussenhilfe". Rozszerza!a ona po
waznie dotychczasowy zakres pomocy, zw!aszcza clla Prus W schodnich. 
Przewidywala bowiem daleko id11ce ulgi podatkowe i udogodnienia frach
towe. W pierwszym rz�dzie otwiera!a clla rolnictwa mozliwosc uzyskania 
dodatkowych kredyt6w hipotecznych przyznawanych z kas zar6wno Prus, 
jak i Rzeszy, niezaleznie od sum asygnowanych na akcj� osadniczq i umo
rzenie podatk6w gruntowych. Udogodnienia frachtowe dotyczyly przewozu 
artyku!6w rolniczych na zach6d oraz przemys!owych, jak nawozy sztucz
ne, w�giel, niekt6re rodzaje pasz, do Prus Wschodnich 99. W styczniu 
1930 r. marsza!ek Hindenburg w czasie przyj�cia delegacji 6 wschodnich 
prowincji ponownie stwierdzil, iz Rzesza nadal b�dzie pami�ta!a o „za
grozonych" wschodnich rubiezach Niemiec. To samo uczyni! premier Prus 
Braun. 13 marca Hindenburg podpisa! plan Younga, odrzucajqc r6wno
czesnie polsko-niemiecki uk!ad likwidacyjny, eo by!o wyrazn,i demonstra
cjq antypolskq. Podpisa! go kilka dni p6zniej, przedstawiajqc r6wnoczesnie 
kanclerzowi Rzeszy wytyczne do programu wschodniopruskiego 100. Dia 
nikogo nie by!o tajemnic'I, iz by! to typowy przetarg mi�dzy zwolennika
mi uregulowania stosunk6w gospodarczych z Polsk11 a Hindenburgiem, 
kt6ry w zamian za to ust�pstwo wysun11! nowy plan pomocy korzystny clla 
warstwy junkierskiej. We wspomnianym dokumencie Hindenburg stwier
dza!, ze nalezy wzmocnic rolnictwo na wschodzie, bo jezeli si� tego nie 
zrobi, to nadal trwac b�dzie ucieczka z tych teren6w Judnosci wiejskiej. 
,,Jako prezydent - pisa! - nie mog� i nie ehe� dyktowac programu po
mocy i sposobu jego realizacji. Obowi11zkiem moim jest jednak zaapelowac 
da rz,idu Rzeszy, by ten jak najszybciej opracowa! i przecilozy! Reichsta
gowi tego rodzaju program. Mog� tego domagac �i� od rz11du, zw!aszcza 
ze wbrew mojemu przekonaniu podpisalem uk!ad o likwidacji oraz zgo
dzi!em si� na traktat handlowy [z Polsk11 - J<i. F.]" 101• 

Na wiadomosc o podj�tych przez Hindenburga krokach w zakresie po
mocy dla wschodu przewidzianych na 1930 r. na r�ce prezydenta i w!adz 
centralnych ponownie naplywa!y nowe memoria!y zqdajqce zasi!k6w 
pieni�znych. R6wnoczesnie przypominano, iz dokumenty te wysy!ane S'I 
w imieniu setek tysi�cy potrzebujqcych wsparcia 102• W Reichstagu grupa 

11s Tam:Ze, k. 56, 178, 185, 227. 

1111 AAN, A.mbas. Berlin, nr 723, k. 11, 82, 98. 

100 DZA Potsdam, 06.01, nr 209, k. 46. 

101 Tam:Ze, k. 60 n. 
102 Tam:Ze, k. 30, 63, 97, 213. 
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posl6w prawicowych na czele z hr. zu Eulenburg, von Richthofenem, 
drem Kleinerem i Hugenbergiem domagala si,: odpowiedzi, eo rZqd zamie
rza zrobic w sprawie uzdrowienia gospodarczego wschodu, ulzenia doli 
cierpiqcych mas na skutek dyktatu wersalskiego 10•. 

W takiej atmosferze przystiipiono do opracowania programu pomocy 
na 1930 r. Zgodnie z zaleceniem Hindenburga dotyczyc on mial przede 
wszystkim teren6w przylegajqcych do granicy polskiej '"'· Chciic uprze
dzic ewentualne ataki opozycji na tak pomyslane plany zasilk6w, mini
sterstwa Spraw Wewn�trznych i Finans6w juz wczesniej przeslaly do 
kancelarii Rzeszy wytyczne ich obrony. Przede wszystkim stwierdzano, iz 
nie mozna wszystkich ziem po!ozonych na wsch6d od l:,aby traktowac 
jako teren6w przezywajiicych kryzys gospodarczy. Opracowane przy 
wsp6!udziale czynnik6w R.zeszy i Prus za!ozenia dostatecznie jasno doku
mentowaly, ze nalezy je ograniczy.c do ziem leziicych przy granicy pol
skiej. Szczeg6lnie dotyczy to prowincji wschodniopruskiej oraz okr�g6w 
przylegajiicych do „polskiego korytarza". Obaj ministrowie podkreslali, 

' iz sq to tereny rolnicze, a najbardziej palqC'l sprawii dla wschodu jest 
pomoc dla gospodarki rolnej 10•. W maju zosta! uzgodniony pomi�dzy 
poszczeg6lnymi cz!onkami gabinetu Rzeszy kompleks zagadnien okreslany 
p6zniej jako „Osthilfegesetz". Zawarte w nim wytyczne zmierzaly w na
st�pujiicych kierunkach: konwersji dlug6w w rolnictwie prowincji wscho
dniej, udzielania d!ugoterminowych pozyczek gospodarstwom rolnym, 
rozbudowy sieci kolei, inwestycji na cele spoleczne i kulturalne. Wysokosc 
sum przewidywanych na „Osthilfe" wynosic miala 500-700 min marek 
zrealizowanych w ciiigu 5 lat. Jedynie na konwersj� dlug6w przewidywa
no 300 min, na pozyczki d!ugoterminowe - 200 min, na budow� kolei 
130 min marek. W ciiigu pierwszego roku wydatkowac miano 116 min 
marek, kt6re mialy byc sciiigni�te ze srodk6w na zapomogi dla bezrobo
tnych. Projekt ustawy przewidywa! daleko id,ice pe!nomocnictwo dla 
rziidu, kt6ry m. in. m6gl wprowadzac zmiany dotycZqce zar6wno teryto
ri6w, na kt6rych miano owq pomoc realizowac, jak i czas jej trwania. 

Prace nad projektem ustaw o „Osthilfe" otoczone byly wielkq tajem
nicii 10•. W czasie opracowywania kolejnych wersji ustawy dochodzilo do 
tarc i dyskusji pomi�dzy instytucjami rolniczymi a czynnikami rziido
wymi. 16 czerwca wreszcie rziid Rzeszy przed!ozyl Reichstagowi ostate
czny projekt pomocy dla ziem wschodnich (Gesetz über Hiljsmassnahmen 
für die notleidenden Gebiete des Osten-Osthilfegesetz)1•1. Pomocii objte 

103 Tami.e, k. 62 i 100. 

1011 DZA Potsdam, 3tl.01, nr 199. 

tos DZA Potsdam, 06.01, nr 209, k. 163. 

ioe AAN, Ambas. Berlin. nr 723, dok. 12 V 1930. 

101 DZA Potsdam, 06.01, nr 210, k. 80a. 
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mialy byc jedynie ziemie wschodnie. W ten spos6b wyeliminowano kon
kurent6w do zasi!k6w z teren6w zachodnich. Uzasadniaj„c 6w projekt 
w czasie debaty parlamentarnej, minister rolnictwa Schile stwierdzi! po
nownie, ii: nie nalezy traktowac podj�tych przez rz<jd krok6w jako kolej
nej dotacji pieni�znej dla wschodu. Jest to bowiem nowy krok w kierunku 
prawid!owego rozwiqzania zagadnieti ludnosciowych i narodowopolitycz
nych. Tylko na drodze zdecydowanej polityki popierania zywotnych spraw 
wschodnich, tj. tworzenia wa!u antypolskiego ze zdrowych gospodarstw 
rolnych, zabezpieczy si� wschodnie rubieze Rzeszy. W polityce tej -
-stwierdza! dalej minister - rz11d niemiecki idzie za przyk!adem Polski, 
kt6ra w znacznie szerszym zakresie i wi�kszym nak!adem srodk6w, niz 
to pozwala stan finansowy N iemiec, d11zy do zag�szczenia swego osadnic
twa na zachodzie, Podj�cie pomocy wschodniej jest zgodne z ·niemieckq 
racj 'l stanu 108. N iezaleznie od wyj asnieti ministra do proj ektu do!<jczono 
szczeg6!owe jego uzasadnienie. W ten spos6b niemiecka prawica wykorzy
sta!a „polskie niebezpieczenstwo" do przeprowadzenia swoich plan6w, tj� 
wyciqgni�cia jak najwi�kszych sum dla ratowania wielkiej w!asnosci rol
nej na wschodzie. Nie czekajqc na ostateczny rezultat dyskusji parlamen
tarnej nad planami nowych sum dla wschodu, 26 lipca prezydent Hinden
burg wyda! dekret stanowiqcy podstawG wcielania w zycie projekt6w 
pomocy rz<jdowej dla rolnictwa wschodnioniemieckiego 100. 14 sierpnia 
.utworzono specjalnq kom6rk� przy rz<jdzie Rzeszy zajmuj'!C'l si� wciela
niem w zycie uchwa! ,,Ostpreussenhilfe". Jej kierownikiem w randze 
ministra zosta! komisarz Rzeszy G. Treviranus (Reichskommissar für die 
Osthilfe). Wsp6!pracowa! z nim z ramienia rz<jdu pruskiego minister Hir
-tsiefer. W terenie z kolei powo!ano pelnomocnik6w dla poszczeg6lnych 
_prowincji. Funkcje te najcz�sciej powierzano nadprezydentom 110• 

Mimo odniesionych sukces6w lokalne w!adze prowincji wschodnich bez 
pr;erwy upomina!y si� o nowe sumy, podkreslaj,ic r6wnoczesnie znaczenie 
polityczne wschodnich rubiezy dla Niemiec m. Znamienna pod tym wzgl�
<lem by!a seria list6w hr. Garnier-Turawy z Opolszczyzny oraz K. Wege, 
reprezentanta Pogranicza i posla do Parlamentu Rzeszy, do Hindenburga, 
oceniaj11cych dotychczasowq pomoc pieni�zn<j dla wschodu jako niedosta
teczn<j. Obaj zarzucali 6wczesnemu rz<jdowi Rzeszy opieszalosc w reali
zacji plan6w, kt6re wysun<jl s�dziwy marsza!ek 112• W lutym 1931 r. od-

1oe ANN, Ambas. Berlin, nr 723, k. 128. 
10& "Reichsgesetzblatt", 27 VII 1930, nr 31, oraz DZA Potsdam, 31.01, nr 13605, 

l<. 111. 

110 DZA Potsdam, 06.01, nr 210, k. 161. 
111 DZA Potsdam, 06.01, nr 210 oraz 21,2. 
m K. Wege pisal m. in. "Die Landwirtschaft hat zu Euer Excellenz das feste · 

Vertrauen, dass Sie helfen wollen. Die Regierung kommt aber aus Erwägungen 
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powiedzial na nie Hindenburg, zapewniaj,ic ponownie, i.i sprawa pomocy 

dla wschodu leiy mu bardzo na sercu. Dodal jednak, ie nie wystarcZq 

tylko apele, lecz trzeba samemu whiczyc si� do realizacji owego przedsi<i

wzi�cia 113. 

W marcu 1931 r. podj<ito w Reichstagu debat<i nad ustawq o „Ost

hilfe". Bylo to w duiej mierze zaslugq G. Treviranusa, kt6ry najpelniej 

chyba 'Odczytal mysl Hindenburga. Dzi<iki niemu tei poszczeg6lne resorty 

przygotowaly material dowodowy przemawiajqcy za przyznaniem dotacji 

pieni<iznych dla wschodu. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami 

trwala kilka tygodni. 31 marca uchwalono ostatecznie ustaw<i powszechnie 

okreslanq jako „Osthilfe" "'· Miala ona spelnk dwa wyrazne cele: polity

czny, tj. utrwalenie niemczyzny na obszarach graniczqcych z Polsk'! i po

siadajqcych duiy odsetek ludnosci polskiej. Nie jest przypadkiem, ii lud

nosc polska mieszkajqca na niemieckim wschodzie byla tej pomocy pozba

wiona. Uzyskac i'I mogli ci, kt6rzy zdecydowanie opowiedzieli si<i po stro

nie niemieckiej i wyparli swego polskiego pochodzenia. Drugim celem by

la pomoc gl6wnie dla wielkiej wlasnosci ziemskiej. Nie chodzilo tu o u

zdrowienie gospodarki rolnej teren6w wschodnich. Akcja pomocy nie 

obejmowala gospodarstw drobnych, najcz�sciej krancowo zadluionych "'· 

und über Bedenken nicht hinaus. Auch was jetzt von der neuen ))Osthilfe(< bekannt 
wurde, ist nicht geeignet, neue Hoffnungen zu erwecken. Namens meiner Berufs
genossen in der Grenzmark, meinem Wahlkreise, bitte ich Euer Excellenz aufs. 
inständigste, dafür Sorge zu tragen, dass etwas Durchgreifendes geschieht und 
dass es ungesäumt geschieht. Der preussische Grosse König Friedrich hatte einen 
Krückstock, der seine Wirkung nicht verfehlte. Ich bitte Euer Excellenz diesen 
Krückstock wieder in die Hand zu nehmen und ihn zu gebrauchen, solange es 
nicht für altes deutsches Land zu spät ist". List ten zostal om6wiony na lamach 
,,Deutsche Zeitung", 21 II 1931. 

11a DZA Potsdam, 06.01, nr 212, k. 56. 
114 „Reichsgesetzblatt" I, nr 14, 8 IX 1931, Gesetz über Hilfsmassna.hm.cn für 

die notleidenden Gebiete des Ostens. Zagadnienie „Osthilfe" ma juZ stosunkowo 
bogatq literature;:. Opr6cz szeregu dysertacji doktorskich podejmowanych w Niem
czech tak przed 1945 r., jak i po II wojnie Swiatowej na uwage;: zasluguje kilka 
prac, jak np. L. D r e s c her a, Entschu.ldung der ostdeutschen Landwirtschaft 
auf Grund einer Untersuchung von Osthilfe, Berlin 1938, czy teZ B. B u c h t y, 
Die Junker und die Weimarer Republik. <;harakter und Bedeutung der Osthitfe 
in den Jahren 1928-1933, Berlin 1959. W tym okresie takZe na uniwerytecie w Halle 
(Saale) R. Elsner napisal dysertacj� doktorskq pt. Der Charakter und die Bedeutung 
der Osthiife während des Hitlerfaschismus. W poJskiej literaturze problematyke;: 
te;: podjql ostatnio B. 01 s z e w s k i, oglaszajqc w „Stud.iach Slqskich", Seria Nowa, 
t. VIII, IX, XV trzy artykuly: Z zagadnie1l. zadluienia rolnictwa Slqskiego w okre
sie mi�dzywojennym, lnterwencja pa?lstwa niemieckiego w rolnictwie Slqskim 
w okresie mi�dzywojennym oraz Miejsce Slqska w interwencjonizmie gospodarczym 

republiki weimarskiej, omawiajqc cele i zadania, kt6rym miala sluZyC „Osthilfe". 
115 Patrz szerzej O 1 s z e w s k i, Zadluienia ... , s. 19 n. 
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Nie bylo rowniez przypadkiem, iz Prusy Wschodnie, w ktörych znajdowalo 

si,: najwi,:cej maj„tköw obszarniczych, otrzymaly ze wszystkich prowincji 
wschodnich najwi<:ksze dotacje nie tylko do 1930 r., lecz i po wprowadze
niu w zycie „Osthilfe" 116. Dostrzegli to nawet wspölczesli.i badacze nie

mieccy. K. Thalheim pisal: ,,Nie mozna zaprzeczyc, iz »pomoc wschodnia« 
wplywala demoralizuj„co i niestety w wielu wypadkach doprowadzila do 
korupcji. Nie da si<: röwniez zaprzeczyc, ze przy podziale sum, ktöre na 

t� pomoc przeznaczono, wielka wlasnosc byla faworyzowana, choc to nie 
odpowiadalo ani ogölnym interesom gospodarczym, ani tei dobru naro
du" 117• Podobne zdanie wyrazal W. Volz, stwierdzaj&c niejednokrotnie, iz 
podj,:te srodki zaradcze w ramach „Osthilfe" nie przyniosly � jak si<: 
spodziewano - uzdrowienia gospodarczego us. 

Nie moglo byc zreszt„ inaczej. Totei bezposrednio po ogloszeniu 
„Osthilfe", dochodzilo do masowych wyst„pieli. protestuj„cych przeciwko 
tak pojmowanej pomocy. Inicjatorem owych protest6w byla KPD, ktöra -
jak juz wspomiano - wysun<:la jedynie skuteczny program pomocy dla 
wsi, ,,Bauernhilfsprogramm", uwzgl<:dniaj„cy w pierwszym rz<:dzie po
trzeby gospodarstw chlopskich 119• 23 kwietnia doszlo do wymiany zdan 
mi<:dzy prezydentem Hindenburgiem a kanclerzem Rzeszy Brüningiem 
w sprawie realizcji „Osthilfe". Prezydent stwierdzil, iz naplywaj„ do 
niego wiesci o zbyt biurokratycznym realizowaniu podj,:tych zadali., nie

ch<:tnym udzielaniu pozyczek przez instytucj e finansowe i wreszcie nie
zadowoleniu wsi z dotychczas podj<:tych w tym zakresie kroköw 120. Röw
niez Ministerstwo Gospodarki Rzeszy relacjonowalo, iz trzeba d„zyc do 
usuni,:cia wyst,:puj„cych w tym zakresie niedoci„gni<:c 121• W pazdzierniku 

z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewn<:trznych Rzeszy doszlo do narady 
w sprawie dalszej pomocy wschod!lliej na lata 1932-1936. Przy tej okazji 
zebrani krytycznie ustosunkowali si,: do koncepcji lansowanej przez Tre

viranusa. D„iyl on bowiem konsekwentnie do podporz.,dkowania „Ost
hilfe" swoim koncepcjom politycznym, tj. przede wszystkim walki z „nie
bezpieczenstwem" polskim 122. Kilka tygodni po owym spotkaniu, tj„ 
5 XI 1931 r., Treviranus zostal odwolany ze swego stanowiska. Na jego 
miejsce wyznaczono· deputowanego do Reichstagu, wlasciciela ziemskiego, 
H. Schlange-Schöningen. Podlegac on mial bezposrednio kanclerzowi 
Rzeszy. On tez wyst„pil z projektem, by komisarz Rzeszy do spraw Ost-

11& AP Wroclaw, WSPrSI., nr 254, raport z 11 VI 1931. 
111 K. Th a I heim, Der deutsche Osten, Berlin 1936, s. 477. 
11a W. V o 1 z, Die ostdeutsche Wirtschaft, Langensalza-Berlin-Lipsk 1930. 
119 Zob. szerzej GdDAB, t. 4, s. 29'2 i 545. 
120 DZA Potsdam, 06.01, nr 212, pismo z 23 IV 1931. 
121 TamZe, pismo z 6 V 193'1. 
m DZA Potsdam, 31.01, nr 17820, k. 7 n. 
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bilfe bqdz wyznaczone przez niego urz�dy mogly wykupywac w drodze 
_polubownej lub licytacji wszystkie obiekty rolne, kt6re wskutek nadmier

nego zad!uzenia i nierentownej gospodarki nie byly w stanie podzwign11c 
.si<: o w!asnych silach. Na rozparcelowanych majqtkach miano osiedlac 
bezrobotnych robotnik6w rolnych. Przewidywano osadzenie jedynie 
w Prusach Wschodnich 300 000-500 000 robotnik6w rolnych. Agrariusze 
wschodniopruscy zaprotestowali przeciwko tym planom. Ich postawa za
decydowala ostatecznie o upadku rz11du Brüninga. Upad!y tym samym 
plany Schlange-Schöningen. Aby ostatecznie je zdyskredytowac, okreslono 
je jako „bolszewizm osadniczy". Przeciwstawil im si� taki:e prezydent 
Hindenburg oraz 6wczesny minister spraw wewn�trznych Rzeszy, wscho
dniopruski junkier Gay!. On tez rozpoczql wielkq ofensyw,: na !amach 
prasy przeciwko pomyslom Schlange-Schöningena 123

• 

Mimo tak zdecydowanej obrony pozycji junkr6w w latach trzydzie
stych nast.1pila jednak cz,:sciowa zmiana profilu „pomocy wschodniej". 
Zapowiedziano przede wszystkim bardziej racjonalne wykorzystywanie 
miejscowych rezerw, a nie oglqdanie si� tylko na pomoc czynnik6w cen
tralnych, co nawet niekt6rzy badacze niemieccy okreslali mianem „inter
wencjonizmu" lub „pomoc11 na wniosek" •2•. Dopuszczono tez do g!osu te 
elementy, kt6re domagaly si,: rozwini,:cia wi,:kszej inicjatywy lokalnej. 
Jednym z nich by! prezydent prowincji wschodniopruskiej Siehr. �isal 
on jeszcze w 1929 r.: ,,Uzdrowienie nie inoze jedynie przyjsi: z zewn11trz, 
ludnosc winna opanowac si,:, rozpocz11c myslenie kategoriami zwyklego 
kupca lub finansisty. Pomoc panstwowa powinna dotyczyc jedynie war
sztat6w pracy, kt6re mogq si<: rentowac, natomiast gospodarstwa zbyt za

-dlu:i:one sq wlasnosciq wierzycieli i sztuczne podtrzymywanie ich op6znia 
tylko chwil,: przejscia ich w inne r<:ce, kt6re byc mo:i:e potrafi!yby lepiej 
gospodarowac" 125. W wi�kszym stopniu uwzgl,:dniac miano potrzeby go
spodarstw ch!opskich, drobnych zaklad6w rzemieslniczych oraz lokalnego 
·przemyslu, a nie tylko zadlu:i:onych wielkich latyfundi6w junkierskich 126• 

Przedstawiony w artykule material zr6d!owy nie jest jeszcze peln11 
dokumentacjq poruszonego problemu. Potrzebne Sq w tym zakresie dalsze 
gruntowne studia. I dopiero wtedy mo:i:na b,:dzie ocenic w pe!ni charakter 
,,pomocy" czynnik6w rz11dowych dla wschodu zapocz11tkowanej ju:i: 
w pierwszym okresie istnienia republiki weimarskiej, w latach nast,:pnych 
rozwijanej i wreszcie przej,:tej oraz udoskonalonej przez ekip,: rz11dz11c11 

12s DZA Potsdam
„ 

06.01, nr 212, k. 295, oraz nReichsgesetzblatt", nr 73, 7 XI 

1931. Patrz r6wniei: AAN, Amb. Berlin, nr 593, s. 59. 
12:4 E. Lu ca d o u, Strukturwandel Schlesiens. Zur Wirtschaftsgeographie des 

.Deutschen Osten, Amsterdam 1943, s. 63. 
m Cyt. za W. W r z es i I1 s k i m, Mi<:d?.y II Rzeczqpospolitq, s. 288-289. 
ue „Reichsgesetzblatt", nr 16, 14 III, nr 18, 20 III 1932. 
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Trzeciej Rzeszy. Dzis ju:i: jepnak zasygnalizowac mo:i:na, i:i: tzw. polskie 

niebezpieczenstwo bylo tu wykorzystywane przez okreslone kola nie

mieckiej prawicy dla swoich wqsko poj�tych interes6w. W imi� ,,obrony" 

kres6w wschodnich Niemiec domagano si� dotacji, kt6re przezmaczano 

zgola na inne cele. Patriotyczne hasla nawoluj,ice do obrony ojczyzny, 

krzewienia niemieckiej kultury stanowily jedynie form� skutecznego sci,i

gania sum, kt6re p!acily m. in. szerokie warstwy spoleczetistwa niemiec

Jkiego. 

VBER DEN CHARAKTER DER HILFE DES DEUTSCHEN STAATES FUR DIE 

OSTGEBIETE IN DEN JAHREN 1919-1933 

Der Verfasser hat anhand von deutschen und polnischen Archivalien, der Presse 
und Fachliteratur die sog. Hilfe des deutschen States für die Ostgebiete des Reiches 
Einer Analyse unterworfen. Mit dieser in allen Richtungen geführten Hilfe wurden 
vor allem politische Ziele verfolgt. Das betrifft sowohl das am frühesten unternom
mene Siedlungsprogramm, welches an den Kampf gegen das Polentum vom Ende 
des XIX. Jh. anknüpfte, als auch das sog. Sofortprogramm und das Arbeitsbes
chaffungsprogramm für Industrie- und Landarbeiter. An all diesen Formen der 
Osthilfe hatten sich politische Parteien, paramilitaristische und zivile Vereinigungen 
beteiligt, und dies sowohl auf zentraler Ebene als allch in allen Provinzen des 
-deutschen Ostens. Die sog. polnische Gefahr diente jedoch auf den genannten Ge
bieten dem Eigennutz bestimmter Kreise der deutschen Rechten. In den Berichten 
.an die zentralen Behörden hatten diese Kreise die sog. Rückständigkeit des deut
schen Ostens absichtlich übertrieben. Die Rückständigkeit dieser Gebiete sollte ihrer 
Meinung nach des Deutschtum schwächen und dem andrängenden polnischen Ele
ment den Weg bahnen. Deshalb verlangte man im Interesse der Verteidigung der 
Ostgebiete Geldzuweisungen, die jedoch ·nicht immer für wirtschaftliche Zwecke 
verwendet wurden. Die patriotischen Losungen, die zur Verteidigung desf Vaterlan
des und Pflege der deutschen Kultur aufriefen, waren lediglich ein wirksames Mittel 
:zur Geldeintreibung, wofür die breiten Schichten des deutschen Volkes zahlen 
mussten. 
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EDWARD PALINSKI 

DZIALALNOSC PANSTWOWEGO URZF,DU REPATRIACYJNEGO 
WE WROCLAWIU W LATACH 1945-1950 W ZAKRESIE OPIEKI 

SPOLECZNEJ 

Dotychczas nie dokona:no analizy ani te:i: oceny dzia!alnosci Panstwo
wego Urz�du Repatriacyjnego z punktu widzenia jego udzia!u w organizo
waniu oraz niesieniu pomocy spo!ecznej przybywajqcym do Wroc!awia 
i przeje:i:d:i:ajqcym przez nasze miasto po jego wyzwoleniu obywatelom 
po\skim. Niniejszy artyku! stanowi pierwsz'l prob� uj�cia problemu dzia
!alnosci tej instytucji w zakresie opieki spo!ecznej na podstawie dost�pne
go materialu zr6d!owego znajdujqcego si� we wroclawskim archiwum. 

Panstwowy Urzqd Repatriacyjny (zwany w skr6cie PUR) zosta! po
wo!any do :i:ycia dekretem PKWN. Do zakresu dzia!a:nia PUR-u 
nale:i:a!y m. in: organizacja repatriacji ludnosci z obszaru innych panstw 
na terytorim panstwa polskiego, regulowanie planowego nap!ywu re
patriant6w oraz opieka sanitarno-:i:ywnosciowa podczas przeprowadzania 
repatriacji. Szerokie kompetencje mia!y oddzia!y na obszarach Ziem 
Odzyskanych, gdzie :i:ycie niejednokrotnie dyktowalo koniecznosc zajmo
wania si� coraz to nowymi zagadnieniami. Pierwsze plac6wiki PUR-u na 
terenie okr�gu dolnoslqskiego powsta!y natychmiast po wyzwoleniu. Ju:i: 
w kwietniu 1945 r. zostal zorganizowany Oddzial Okr�gowy w Legnicy, 
a w maju Oddzia! Obwodowy we Wroclawiu z siedzih'! tymczasowq 
w Olesnicy, do miasta tego bowiem kierowane by!y transporty ludnosci, 
omijajqc zniszczony Wroc!aw. W pierwszych dniach lipca 1945 r. nast�puje 
przeniesienie Obwodowego Oddzia!u PUR do Wroclawia na Psie Pole. 
Pomieszczenia na jego siedzib� przydzielil Komendant Wojenny Armii 
Radzieckiej. Oddzial zajql 16 budynk6w, z tego jeden przeznaczony byl 
na biura Oddzialu, siedem na tak zwany Punkt Etapowy Zachodni, a po
zostale na mieszkania dla pracownik6w. 

W ramach Oddzialu zorganizowano wydzia!y: Ogölny, Prawny, Osad
nictwa, Etapowy, Transportowy, Bud:i:etowo-Gospodarczy, Zdrowia oraz 
Planowania i Statystyki. Obwodowy Oddzial PUR swoim zasi�giem obej-
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mowal miasto Wroc!aw i przyleg!e powiaty. Formalnie podlega! on Okr�
gowemu Oddzia!owi PUR w Legnicy, a de facto bezposrednio Centralnemu 
Zar2qdowi PUR w Lodzi, dokqd tez sk!adal sprawozdania ze swojej dzia
lalnosci. Na polecenie Centralnego Zarz11du PUR z dnia 10 X 1945 r. 
Obwodowy Oddzial PUR we Wroc!awiu zostal zniesicmy, a jego plac6wki 
przejql Okr�gowy Oddzial PUR. Fuzja nast11pila w pierwszej pol:owie 
listopada 1945 r. i od tej pory pozostal tylko Okr�gowy (Wojew6d:ziki) 
Oddzial PUR na Okr�g Dolnego SJ11ska z siedzibq we Wroc!awiu, ul. Psie 
Pole 33. 

Dzialalnosc PUR-u koncentrowala si� przede wszystkim w punktach 
etapowych 1. Punkty te mia!y do spelnienia wazne i odpowiedzialne obo
wi11zki. Jedne z nich, tzw. p u n k t y  e t a p o w e  w l o t o w e, byly 
przygotowane do przyj�cia repatriant6w lub reemigrant6w w momencie 
przekroczenia granicy pali.stwa. Tego rodzaju punkty dzia!aly na wscho
dzie i zachodzie pali.stwa. Do ich obowi11zku opr6cz uroczystego j.ak na 6w
czesne warunki i mozliwosci powitania powracajqcych do kraju nalezalo 
wydawanie znajdujqcym si� w transporcie gor11cych posilk6w. Jezeli 
transport pozostawal na punkcie kil'ka. dni, w6wczas posilki te wydawano 
kilkakrotnie. Opr6cz tego w punktach tych urz�dnicy PUR-u wyplacali 
zapomogi pieni�zne, a rodzinom znajduj11cym si� w ci�zkich warunkach 
materialnych wydawano zapomogi w naturze (obuwie, odziez, bielizn� itp.} 
i na dalsz11 drog� zaopatrywano je w suchy prowiant. Ponadto istnialy 
p unk t y  e t a p o w e  p r z e l o t o w e. Znajdowaly si� one przy waz
niejszych w�zlach kolejowych i do ich obowi11zk6w nalezalo wydawanie 
gor11cych posilk6w, produkt6w na dalsz:, drog� oraz - jezeli zachodzila 
tego potrzeba - udzielanie pomocy lekarskiej. Pomocy pieni�znej lub 
w naturze na punktach tych udzielano w6wczas, gdy nie uczynily tego 
punkty wlotowe. Natomiast p u n k t  y e t  a p o w e p r z e I a d u n  k o w e 
opr6cz zadali. wymienionych uprzednio przy punlktach przelotowych mialy 
obowi:,zek dokonania przeladunku repatriant6w i ich mienia z wagon6w 
szerokotorowych na wagony w:,skotorowe. I wreszcie p u n k t y e t  a p o
w e d o c e 1 o w e dziala!y tarn, gdzie transporty koli.czyly sw6j bieg, 
dostarczywszy repatriant6w do miejsca osiedlania si� . Po przybyciu 
transportu do miejsca osiedlania si� PUR calkowit:, opiek� nad repatrian
tami przekazywal plac6wkom opieki spolecznej. Wsp6!praca Wydzialu 
Pracy i Opieki Spolecznej z PUR-em dotyczyla przede wszyst!kim opieki 
nad elementem slabym, nie nadaj:,cym si� do akcji osadnictwa. Wydzial 
obowi:,zany byl do przejmowania na punktach etapowych starc6w, cho
rych, kalek, opuszczonych dzieci i niedol�znych oraz umieszczanie ich 

1 S. B an a s i a k, DzialalnoSC Osadnic.;:;a Paii:stwowego Urz�du. Repatriacyjnego 

na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947, Poznari 1963, s. 38. 
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w szpitalach, a ponadto do obj�cia opieki nad matkami z dziecmi nie· 
nadajqcymi si� do osadnictwa. 

Tak wi�c PUR zajmowal si� calosciq spraw transportowych repatrian
t6w i osadnik6w od momentu ich wyjazdu z miejsca poprzedniego zamie
szkania az do chwili przybycia do miejsca osiedlenia. Do PUR-u nalezal 
rowniez caloksztalt opieki nad osadnikami i repatriantami w ·czasie ich 
podrozy, tzn. wyzywienie, obsluga sanitarna, wydawanie pierwszych zapo
m6g pieni�znych i przydzielanie odziezy. Punkty etapowe stanowily swego 
rodzaju pierwszy przytulek w miescie dla przybywajqcych repatriant6w 
i przesiedlenc6w. Na punkcie etapowym repatrianci i przesiedlency 
mieli zapewnione zakwaterowanie na przeci11g 3 dni, a w niekt6rych wy
padkach i na dluzej; otrzymywali gor11ce posilki, dorazne zapomogi· pie
ni�zne oraz pomoc lekarskq. Zapomogi pieni�zne rozdzielano komisyjnie. 
W sklad komisji wchodzili: kierownik punktu etapowego, kasjer, przedsta
wiciel organizacji spolecznej i przedstawiciel repatriant6w. Zapomogi 
wyplacano repatriantom ze wschodu oraz z Niemiec lub innych kraj6w 
uprzednio okupowanych, przesiedlencom oraz zolnierzom zdemobilizowa
nym, kt6rych traktowano na r6wni z repatriantami 2• Wynosily one ad 
2 00 do 1000 zl na rodzin� w zaleznosci od j ej wielkosci. Podstaw11 do 
udzielania zapomogi pieni�znej byl wniosek pisemny skladany przez glow� 
rodziny. W wypadkach wyjqtkowych, powstalych po wyplaceniu zapomogi 
doraznej (choroba, dluga podr6z), mogla byc udzielona powt6rna zapomo
ga, lecz tylko do !11cznej sumy 1000 zl. 

Tab. 1. DzialalnoSC w zakresic opieki spolecznej 

pierwszego Punktu Etapowego PUR we Wroclawiu 

Okres 1 zal��:::ych 1 :!�:�:h I-W_Y_Pla_co_n_e

1

_,_•_Po_m_o_g_i _ 

os6b posilk6w liczba suma (w zl) 

do 25 VII 1945 9 333 43 692 72 2250 

sierpieii 1945 r. 6 38 0  - 178 71 200 

wrzesiell 1945 r. 1 605 21 350 587 216 300 

pa:Zdziemik 1945 r. 3 973 30600 544 182400 

listopad 1945 r. 2 966 30050 48 4 1 8 3  450 

Og61em 24257 125 692 1 865 655 600 

Pierwszy Punkt Etapowy zostal zorganizowany we Wroclawiu 25 V 
1945 r. na Psim Polu. Punkt ten posiadal dwa schroniska o og6lnej po
jemnosci 400 os6b i dwie kuchnie. Warunki pracy w nim byly trudne. 

2 Archiwum PaDstwowe Miasta Wroclawia i Wojew6dztwa Wroclawskiego we 
Wroclawiu (dalej skr6t: AP Wroclaw), PUR, nr 50, s. 64. 
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Dopiero w listopadzie 1945 r. doprowadzono do pomieszczet\. wod�, urucho
miono !azni� i komor� dezynfeikcyjnq. Na punkt ten przybywali samocho
dami repatrianci i przesiedlet\.cy ze stacji kolejowej Broch6w oraz ze stacji 
Psie Pole od momentu jej uruchomienia. Dzialalnosc tego punktu w poczq

tkowym okresie obrazuj,i dane zawarte w tab. 1 3• 

Nast�pny punkt etapowy, tzn. Punkt Etapowy Wroclaw-Miasto, zostal 
uruchomiony 5 VII 1945 r. przy ul. Paulit\.skiej 14. Dia punktu tego zaj�to 

budynek o 25 izbach. Urz,idzono tu schroniska dla repatriant6w i prze
siedlenc6w, na dworcu kolejowym Wroclaw-Nadodrze zas Punkt Informa
cyjno-Odzie:i;owy, a na Dworcu Glöwnym - Punkt Informacyjny. Dzia

lalnosc Punktu Etapowego Wroclaw-Miasto charakteryzuj'l dane zawarte 
w tab. 24• 

Tab. 2. DzialalnoSC w zakresie opieki spolecznej 
Punktu Etapowego Wrocla.w-1\Uasto ,w 1945 r. 

Okres 1 zal�::�h 1 :!::::h 1 --w_yp1a __ c_on_e_
1 

_za_p_o_m_o_g,_· _ os6b posilk6w liczba suma (w zl) 
do 25 VII 1945 r. 3 222 6000 10 900 
sierpiell 1945 r. 4 812 - 58 14700
wrzesiell 1945 r. 9 536 40 098 166 72500 paidziernik 1945 r. 17154 66922 298 112950
listopad 1945 r. 14 621 76 237 868 273 250 

Og61em 49 345 189 257 1 400 474 300 

10 VII 1945 r. uruchomiono Punkt Etapowy dla Polaköw wracajqcych 
z zachodu i poludnia. Miescil si� on we·wsp6lnym budynku z Okr,:gowym 
Oddzialem PUR przy ul. Jednosci Narodowej. Do jego dyspozycji oddano 
164 pokoje, w ktörych ulokowano okolo 600 osöb, lecz w wypadku przy
bycia wi�kszej liczby Polaköw mo:i;na bylo pomiescic do 1000 osöb. Dzia

lalnosc Punktu Etapowego Wroclaw Zachodni obrazuje tab. 3 5• 

W p6zniejszym czasie przed placöwkami PUR-u staj,i nowe zadania, 

np. osadnicze. Dlatego 23 XI 1945 r. zostaje zorganizowany Oddzial Gro
dzki PUR na miasto Wroclaw. W ramach swoich uprawniezi. prowadzil on 
w miescie akcj� osiedlet\.czii. Podlegaly mu wszystkie punkty etapowe na 

terenie miasta, a mianowicie: Punkt Etapowy przy ul. Paulizi.skiej, Punkt 
Etapowy na Psim Polu i Punkt Etapowy przy ul. Jednosci Narodowej 117. 

3 AP Wroclaw, PUR, nr 47, s. 62. 
4 AP Wroclaw, PUR, nr 50, s. 62. 
s TamZe, s. 26. 
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Tab. 3. DzialalnoSC w zakresie opieki spolecznej 
Punktu Etapowego Wroclaw Zacbodni w 194.5 r. 

Liczba Liczba 
WysokoSC 

Okres zaJatwionych wydanych 
udzielonych 

zapom6g os6b posilk6w (w zl) 

do 31 VIII 1945 r. 4 099 9 748 85, 327, 50 
wrzesiell 1945 r. 2753 7 845 85 450,00 
pafdziemik: 1945 r. 2845 7 612 58 030,00 
listopad 1945 r. 1 845 
grudzieti 1945 r. 6 625 1 670 12010,00 
1-15 I 1946 r. 139 62 4 870,00 

Og61em 18 306 26 937 1 245 687,50 

625 

Dzialalnosc etapowa Oddzialu Grodzkiego PUR w okresie do konca gru
dnia 1945 r. i za okres dw6ch miesi�y 1946 r. przedstawiaj11 dane zawarte 
w tab. 4 6• 

Tab. 4. Dzialalnosö etapowa Oddzialu Grodzkiego PUR 
w lalach 1945-1946 

Liczba 
Okres zalatwionych 

os6b 

do 31 XII 1945 r. 110 194 
styczeil 1946 r. 17 105 
luty 1946 r. 19153 

Og61em 146452 

Liczba 
wydanych 
posilk6w 

119306 
1 76 312 

295 618 

WysokoSC 
udzielonych 
zapom6g 

(w zl) 

2065 490 
332210 

1005140 

3402840 

Przez punkty etapowe Wroclawia w okresie od ich powstania do konca 
lutego 1946 r. przeszlo ponad 100 000 osöb, 527 rodzinom zas wyplacono 
pieni,:zne zapomogi dorazne na ogöln11 kwot,: ponad � min zl. Pomoc 
udzielona repatriantom i przesiedlencom przez punkty etapowe PUR-u 
w okresie pierwszych kilku miesi,:cy ich dzialalnosci swiadczy dobitnie 
o uzupelniaj11cej roli w zakresie opieki spolecznej prowadzonej w imie
niu panstwa przez PUR. Okres lat 1946--1947 w dzialalnosci PUR-u 
charakteryzuje si,: wzrostem ilosci przydzielonych swiadczen na rzecz 
przybywaj11cych do miasta przez punkty etapowe. 0 fakcie tym swiadczy 
powazny wzrost liczby osöb przebywaj11cych na punktach oraz wyplaco
nych zapomög i wydanych posilköw. W sumie w latach 1945-1947 na 

o AP Wroclaw, PUR, nr 40, s. 94 i 95. 
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punktach etapawych Wractawia wyp!acona zapam6g dataznych na !kwot� 

125 865 153 z!, razdana 5857 tan artykul6w spazywczych i 64 213 kart 

zywnasciawych araz 1676 bei ubraniawych i 30 ton sprz�tu damawego 

uzytku. Parad lekarskich udzielana 159 286 osabam 1. Lata nast�pne nie 

przyniasly zasadniczych zmian w dzia!alnasci instytucji. PUR paprzez 

m. in. punkty etapawe zajmowa! si� nadal repatriacjlj i przesiedlaniem 

obywateli palskich na tereny odzyskane przez Palske. 

Opr6cz swiadczen apiekunczych am6wionych uprzednia PUR zajmawa! 

si� - jak juz by!a wyzej mawa - r6wniez udzielaniem pamocy lekar

skiej repatriantam. Pamac ta palegala na tym, ze na punktach etapawych 

przeprowadzana adpawiednie badania. Osaby wymagajljce d!uzszega lecze

nia kierawana da szpitali bljdz da sanatari6w. Osaby starsze, zniedal�znia!e 

i scharowane, a nie pasiadajqce apieki ze strany bliskich czy radziny, kie

rowana da dam6w apieki spa!ecznej. 

Dzialalnasc PUR-U w omawianym okresie adznaczala si� na og6! spra

wnq arganizacjlj araz dba!asciq a sumienne i nalezyte sp�nianie abowiljz

k6w przez pracaw:nik6w zatrudnianych w tej instytucji. Ciekawy jest 

r6wniez fakt, iz dla paszczeg6lnych czynnosci czy tez swiadczen, jakie si� 

naleza!y ad PUR-u jega padopiecznym, opracawane by!y instrukcje. 

Okreslaly ane spos6b za!atwiania formalnasci zwiqzanych np. z uzyska

!niem zapamagi czy tez padawaly narmy wyzywienia. Istnialy nawet re

gulaminy dzialalnasci punkt6w etapawych. Fakty te sq gadne podkreslenia 

z wielu wzgl�d6w, m. in.· dlatega, ze nie majqc zadnega daswiadczenia 

w organizacji tega radzaju dzia!alnasci i czasu na staranne przygotawanie 

si� do padj�cia tak odpawiedzialnych zadan, mima wszystka pami�tano 

i zadbana a to, aby akcja prawadzana byla - jak na 6wczesne warunki 

i mazliwasci-, w spas6b jak najbardziej prawidlawy. 

W mysl apracawanych przez Ministerstwa Aprawizacji i Handlu narm 

wyzywienia dla repatriant6w atrzymywali ani 267 g chleba, 60 g mq!ki 

pszennej, 60 g !kaszy, 550 g ziemniak6w, 150 g warzyw, 60 g mi�sa, 

30 g tluszczu, 23,333 g cukru, 14,166 g kawy zbazowej i 18,333 g soli. 

Opr6cz tego dla urozmaicenia dziennega menu wydawana im sliwki araz 

sledzie jaka dary UNRRA. Natamiast dzieci, matki karmiqce i chorzy 

atrzymywali mleka w praszku, mleka skandensowane, cukierki i cukier •. 

Od lat 1949-1950 materialy zr6d!awe podaj'l jedynie wiadornasci 

o dzia!alnasci Specjalnega Punktu Przyj�cia dla Palak6w powracajqcych 

z zachadu i po!udnia, a dzialajqcega na Psim Palu 9
• Z zestawien ruchu 

repatriant6w i wyp!aconych zapom6g na Specjalnym Punkcie Etapawym 

1 AP Wroclaw, PUR, nr 100, s. 57. 

s AP Wroclaw, PUR, nr 112a, s. 37-100. 

e TamZe, s. 89. 
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Psie Pole wynika, ze w 1949 r. przyj�to tu 2959 os6b, wyp!acaj!!c zapoma
gi 2558 osobom na l!!CZil!! sum� 3 529 000 z! oraz wydaj!!c 201 634 pasilki 
(sniadania, kolacje i suchy prawiant) 10• Na padstawie uchwa!y Prezydium 
Rz!!du z 26 VII 1950 r. z dniem 28 IX 1950 r. sprawy dotycz!!ce akcji prze
siedlericzej Ministerstwu Rolnictwa zostaly przekazane przez ZarZ!!d Cen
tralny PUR. 

Om6wiona dzia!alnasc Paristwowega Urz�du Repatriacyjnega we Wra
clawiu oraz podane przyklady form jega dzia!alnosci w zakresie opieki 
spo!ecznej swiadcz!! o donioslej roli, j ak!! odegral on w organizawaniu 
i prawadzeniu opieki spo!ecznej. Dzia!alnose PUR-u w owym czasie 
odci!!iala w pawaznym stapniu Wydzia! Pracy i Opieki Spa!ec2mej Zarz!!
du Miasta ad wielu obawi!!zk6w, z kt6rymi zapewne trudna bylaby mu 
sabie paradzic przede wszystkim z braku adpawiedniega persanelu. Panad
ta miala ana ogromne znaczenie dla ludzi b�d!!cych niejednokratnie 
w wielodniowej, a nawet wielotygadniowej podr6zy. Przedstawiany rys 
dzialalnosci wraclawskiega PUR-u w zakresie apieki spa!ecznej pozwala 
zarientawac si�. jak wa:arni ral� szczeg6lnie w akresie arganizacji 
opieki spo!ecznej we Wroclawiu odegra!a ta instytucja, nias!!C pierwsz,i 
pomoc przybywaj!!cym da miasta ludziam. Pamac PUR-u w formie zapa
m6g pieni�znych, garqcych pasilk6w, opiaki lekarskiej, udzielana w owym 
czasie, miala ogromne znaczenie spoleczne w trakcie zasiedlania oraz 

zagaspadarawania miasta Wroclawia. 

DIE TÄTIGKEIT DES AMTES FOR REPATUIIERUNG IN WROCt.AW 

IM BEREICH DER S0ZIALF0RSORGE (1945-1950) 

Anhand von ArchivmateriR.lien schildert der Verfasser eine Seite der Tätig
keit des Amtes für Repatriierung (PUR) - die Fürsorge gegenüber hilfSbedürftigen 
Repatriierten, Kranken und Waisen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Arbeit 
der Wroclawer Zweigsstellen (Punkty Etapowe) gewidmet, indem die verschie
denartigen Formen dieser Fürsorge eingehend besprochen werden. 

io Tami:e, s. 37-100. 



Sob6tka 1970 4 

zyGMUNT SZKURLATOWSKI 

PRZEMIANY W GOSPODARSTWIE I RODZINIE WIEJSKIEJ 

W SILNIE UPRZE�1YSLAWIANYM POWIECIE LUBINSKIM 

W SWIETLE BADAN Z 1967 ROKU 

Tematem artykulu Sq przemiany dokonujqce si,: w gospodarstwie 

i rodzinie wiejskiej.powiatu lubinskiego w okresie silnego uprzemyslowie

nia. Ze spolecznego punktu widzenia na terenach nowo i silnie uprzemy

slawianych niezmiernie interesujqcy jest wplyw tego gwaltownego uprze

myslowienia na spoleczno-ekonomiczne przeobrazenia wsi. Chcqc przesle

dzic te przeobrazenia nalezy przyjqc okreslone zalozenia i metody badaw

cze. Na terenie LGOM-u przedmiotem analizy mogq byc nie tylko prze

miany gospodarcze pod wplywem wielkich naklad6w inwestycyjnych, 

lecz przede wszystkim przemiany w spolecznosci ludzkiej oraz w jej 

warsztacie produkcyjnym. W niniejszym artykule zajmujemy si,: przede 

wszystkim przemianami w rodzinie ch!opskiej oraz w jej warsztacie pro
dukcyjnym. 

Analizowane zjawiska nalezaloby rozpatrywac w trzech, a przynaj

mniej w dw6ch przekrojach czasowych, umozliwiajqcych obserwacj,: doko� 

nujqcych si<: przemian, przy czym poszczeg6lne przekroje winny byc 

odlegle w czasie przynajmniej o 3 lata, azeby moi.na bylo uchwycic ten

dencje w dokonujqcych si� przemianach. Taka metoda mimo swych nie

Wqtpliwych zalet rozciqgn,:laby jednak znacznie w czasie prowadzone 

badania. 

Badania nad omawianymi problemami podj,:to w 1967 r. Chcqc uczynic 

chociaz po cz,:sci zadosc wymogom metodycznym oraz szybko dysponowac 

materialem nadajqcym si� do wysnuwania okreslonych wniosk6w, kazdy 

z trzech powiat6w LGOM-u (lubinski, legnicki i glogowski) postanowiono 

badac oddzielnie, sledzqc dokonujqce si,; przemiany w poszczeg6lnych 

powiatach na przykladzie trzech wsi. 

Badania rozpocz,:to od srednio zaawansowanego w procesie uprzemy

slowienia powiatu lubinskiego. Zarazem jest to powiat, w kt6rym skon

centrowano najwi<:kszy wysilek inwestycyjny. Za kryterium wyboru wsi 
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s!uzyly: wielkosc wsi pod wzgl�em liczby gospodarstw i ludnosci, wiel
kosc arealu uzytköw rolnych i grunt6w ornych, liczba os6b zarobkui'l
cych stale poza gospodarstwem 1, warunki komunikacyjne, w tym liczba 
po!qczen PKP i PKS. Sposröd trzech grup gromad i wsi wybr8!I)o po kilka 
wsi reprezentujqcych typ wsi o okreslonych cechach, by ostatecznie po
przez dalszq eliminacjEl, rezygnujqc np. ze wsi bardzo ma!ych, do szcze
gö!owszych badan pozostawic trzy wsie. J est rzecz,i oczywistq, ze nie 
moglo byc mowy, azeby szczegölowymi badaniami ankietowymi objqc 
wszystkie wsie i gospodarstwa '· 

Ostatecznie wsie jeszcze najbardziej rolnicze reprezentuje wies Zabice 
w GRN Trzebnice, gromadzka wies Niemst6w - wsie o srednich prze
mianach, natorniast gromadzka wies Szklary G6rne - 'wsie o najsilniej
szych przernianach z racji chociazby bliskiej odleglosci od inwestycji oraz 
od Lubina, a takze bardzo dogodnej komunikacji PKP i PKS. W wymie
nionych wsiach latem 1967 r. przeprowadzono szczegölowe badania ankie
towe 3, obejmujqce w zasadzie wszystkie gospodarstwq i rodziny. Opröcz 
gospodarstw, indywidualnych ankieta dotyczyla röwniez pracowniköw 
PGR-öw w Niemstowie i w Szklarach Görnych. Lqcznie w trzech wsiach 
badania objElly 241 indywidualnych gospodarstw domowych i 1159 osöb 
o.-az 69 rodzin i 294 osoby zamieszkale na terenie PGR-öw, eo stanowi 
!qcznie 310 rodzin i 1453 osoby zamieszkale na stale na wsi. Wybrane 
wsie Sil'l rzeczy ze wzglEldu chociazby na swq wielkosc reprezentujq typy 
wsi bardziej rozwiniEltych. 

1. Zabice w GRN Trzebnice oddalone S'J najdalej sposröd wybranych 
wsi od Lubina (14 km). W 1967 r. posiada!y codzienne wielokrotne po!q
czenie PKS z Lubinem i innymi osrodkami. W 1962 r. do pracy w zawo-

1 W zakres-ie doj azd6w do pracy z braku aktualniejszych opracowafi wykorzy
stano dane dotyczqce 1962 r. Por. I. C z a r n e c k  a, Anaiiza dojazd6w do pracy 

w LGOM (1962 r.) (Zeszyty Badall. Rejon6w Uprzemyslawianych PAN, nr 15, 
Warszawa "1966, s. 135-178). Poza tym korzystalem z niepublikowanych danych 
udost�pnionych mi laskawie przez AutorkE:, za eo skladam w tym miejscu serdeczne 
podzii;:kowanie. 

2 Badania w 1967 r. na terenie powiatu lubillskiego prowadzilem na zlecenie 
KBRU PAN pod kierunkiem prof. dra Jözefa Popkiewicza w ramach zespolu 
b. Katedry Ekonomii Politycznej Politechniki Wroclawskiej. Poza podpisanym 
w zespolowych badaniach udzial braly: mgr B. Cwierz i mgr I. Kociszewska. 
Prowadzone badania obejmm.valy szerokq problematyk�. 

3 Ankiety opracowal wsp61nie wymieniony wyZej zespöl. Pelny tekst ankiet 
zob.: Ankieta gospodarstwa i rodziny - Z. S z k u r l a t o w s k i, Por6wnanie struk

tury gospodarstw chlopskich i chloporobotniczye:h we wsiach powiatu lubi1iskiego 
w 1967 r. (Zeszyty BRU PAN, nr 31, Warszawa 1968, s. 93-98); B. Cw i e r z, 
Udzial kobiet w gospodarstwach chlop3kich powiatu lubi'nskiego (tamZe, s. 242-247, 
Ankieta dla os6b doroslych); I. K o c i s z e w s k a, Ksztalcenie zawodowe mlodzieiy 

we wsiach powiatu lubi'nskiego (tamZe, s. 286-288, Ankieta dla mlodzieZy). 
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dach pozarolniczych dojezdza!o 8 os6b, w tym. 6 do Lubina, z czego 3 
osoby do K,bmbinatu, na og6lrn1 liczb<: 239 mieszkanc6w i 144 os6b w wie
ku zdolnosci do pracy. 

2. Niemst6w to wies gromadzka, oddalona ad Lubina 9-15 Ion. Jest 
to bowiem wies bardzo d!uga. Sama wies az do lez&cego na odleg!ym 
koncu PGR-u mia!a dwukrotnie w ci&gu dni roboczych polqczenie PKS 
z Lubinem. Na skraju Niemstowa natomiast przebiega trasa z Lubina do 
Prochowic i dalej w kierunku Wroc!awia z przystankiem Zwierzyniec, 
na kt6rym nie zatrzymuj'l si<: jednak autobusy pospieszne. W 1962 r. do 
pracy w zawodach pozarolniczych z Niemstowa dojezdzalo 18 os6b, w tym 
17 do Lubina, z czego 11 do Kombinatu, na og6lnq liczb<: 769 mieszkanc6w 
(razem z rodzinami z terenu PGR-u) i 400 os6b w wieku zdolnosci do 
pracy. 

3. Szklary Garne to röwniez wies gromadzka. Lezq w strefie najsil
niejszego oddzialywania inwestycji. Od Lubina wies oddalona jest 10 km. 
Posiada jednak bardzo dogodne polqczenia PKP i PKS. W 1962 r. do 
pracy w zawodach pozarolniczych dojezdza!o 58 os6b, w tym 55 osöb do 
Lubina, z czego 32 osoby do Kombinatu, na og6lnq liczb,: 608 mieszkaiJ.c6w 
i 332 osoby w wieku zdolnosci do pracy. 

Dokonuj&ce si<: przemiany badano zar6wno w trzech wybranych celo
wo wsiach, jak tez w ramach podzia!u wszystkich gospodarstw na dwie 
zasadnicze grupy. Punktem wyjscia przy grupowaniu gospodarstw byly 
zröd!a przychod6w. 

Do pierwszej grupy zaliczono rodziny utrzymujqce si<: wyl&cznie z pra
cy w gospodarstwie rolnym lub zarobkujqce jeszcze dodatkowo dorywczo 
lub sezonowo poza gospodarstwem. Rodziny takie nazwano chlopskimi. 
Szczeg6lowe badania potvlierdzily za!ozenie, ze zarobkowanie dorywcze, 
nb. wyst<:pujqce nielicznie i zanikajqce w miar<: uprzemys!owienia, nie 
wp!ywa w spos6b istotny na wielkosc i struktur<: przychod6w rodziny. 
Ten typ pracy w malym stopniu oddzia!uje jeszcze na przemiany w sa
mej rodzinie, sposobie gospodarowania, strukturze wydatk6w czy wreszcie 
pozycji spo!ec,mej rodziny na wsi. 

Do drugiej grupy zaliczono gospodarstwa pozostale, nazywajqc je mie
szanymi z powodu sta!ych r6znych, mieszanych zr6dcl przychod6w, w tym 
z gospodarstwa i pracy poza gospodarstwem. W grupie tej przynajmniej 
jedna dorosla osoba pracowa!a stale poza gospodarstwem,w zasadzie przy
najmniej od roku. Osobq t& nie musia!a byc g!owa rodziny, lecz dowolny 
doros!y jej cz!onek. Przy tak przyj<:tym grupowaniu jest rzecz11 oczywist&, 
ze grupa ta nie jest jednolita czy jednorodna pod wzgl<:dem spo!eczno
-zawodowym, jak to wyst<:puje w wypadku grupy ch!opskiej. Stosunko
wo ma!a pr6bka nie pozwoli!a jednak na rozbicie tej grupy na podgrupy, 
czy tez na wydzielenie kilku grup. Do takiego podzialu potrzebna by!aby 
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reprezentacja kilku tysüicy gospodarstw, azeby kazdy typ rodziny byl 
wystarczajqco reprezentowany, szczeg6lnie przy podziale badanych rodzin 
jeszcze '!1a grupy hektarowe. Druga grupa nie jest wi<ic jednolita pod 
wzgl1adem skladu spoleczno-zawodowego, gdyz wyst�pujq w niej zar6wno 
rodziny typowo chlopsko-robotnicze, jak tez robotnicze i inteligenckie. 

Nalezy r6wniez wspomniec o innych zasadach grupowania jednostek, 
anizeli przyjmuje to urz�owa statystyka. Stqd tez opracowana statystyka 
gospodarstw nie odpowiada statystyce gospodarstw w uj�ciu urz�dowym. 
Podstaw'l wyodr�bniooia gospodarstwa w statystyce urzfadowej jest praw
ne wfadanie ziemiq. Podstawq tworze'l'lia jednostki statystycznej w na
szych badaniach bylo na,tomiast wsp6lne prowadzenie gospodarstwa do
mowego, w tym wsp6lne przyrzqdzanie posi!k6w, a cz�sto - choc nie 
zawsze - wsp6lna kasa. W tym stanie rzeczy w jedno gospodarstwo do
mowe grupowano nieraz dwie, a nawet trzy rodziny, np. kiedy ojciec 
i syn faktyc:qlie gospodarowali wsp6lnie, mimo :i:e formalnie posiadali 
odr1abne gospodarstwa. Innymi s!owy, w niniejszym artykule podstawq 
tworzenia jednostki gospodarczej zwanej gospodarstwem domowym byl 
stan faktyczny oraz ilosc rzeczywiscie uzytkowanej w badanym roku 
ziemi bez wzgl�du na prawny stosunek uzytkownika do niej. Formalna 
statystyka urzfadowa nie oddaje bowiem rzeczywistego stanu wladania 
ziemi'l na wsi. Chociazby ze wzgl�d6w podatkowych rolnikom. wygodniej 
jest, jesli faktycznie wi�ksze gospodarstwo formalnie podzielone jest 
mi�dzy dw6ch wlascicieli: 'l'lp. ojca i syna. 

Obok podzialu badanych gospodarstw na gospodarstwa czysto ch!opskie 
i miesza'l'le w ramach kazdej z grup zestawiono je j eszcze wedlug nastfa
pujqcych grup hektarowych: bezrolri.e, 0,10-0,49, 0,50-0,99, 1,00-1,99, 
2,00-4,99, 5,00-6,99, 7,00-9,99, 10 i wi�cej hektar6w. W bada'!1ych 
wsiach z zasadzie brak bylo gospodarstw wifalkszych. Dlatego tez nie 
zachodzila potrzeba wyodr�bniania gospodarstw o powierzchni powyzej 
15 ha. J edynie kilka gospodarstw tego typu powsta!o w wyniku polqcze
nia dwu jednostek prawnie istniejqcych jako gospodarstwa oddzielne. 
Przyj�ty spos6b tworzenia grup hektarowych ma tak swe ujemne, jak 
te:i: dodatnie strony. Dlatego tez ma zwolennik6w, jak tez oponent6w •. 
Do dodat'l1ich stron nalezy niewqtpliwie pewna moznosc korelacji danych 
ze statystyk'l urzfadOW'J, ujemnq stronq jest niemoznosc badania procento
wej struktury poszczeg6lnych grup hektarowych ze wzglfadU na ich rozne 
wielkosci. 

4 W literaturze postuluje si� grupowanie gospodarstw eo 2 ha. Zob. A. S t el -

m ach o w s k i, J. Se 1 w a, Wplyw uprzemyslowienia LGOM na ustr6j rolny 

i stosunki wlasno§ciowe w rolnictwie (Zeszyty BRU PAN, nr 31, Warszawa 1968, 

s. 12). Grupowanie wg grup 0,5-1,5, 1,5-2,5 itd. stosuje F. St ok o w s k i, Powiq

zania z rolnictwem ... (Zeszyty BRU PAN, nr 30, Warszawa 1966, s. 38. 
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Wecilug podzialu administracyjnego z 31 XII 1965 r. powiat lubinski 

liczyl 790 km2• Ludnosi: powiatu w latach 1960, 1965 i 1967 wzrosla 

z 34 000 do 45 100 i 53 800, stanowiiic w 1965 r. 2,30/o a w 1967 r. 2,80/o, 
ludnosci wojew6dztwa. W latach tych nastiipil szybki wzrost ludnosci 

miejskiej, gdyz jej udzial zwi�kszyl si� z 28,4 do 42,0 i 55,00/o przy spad
ku przyrostu naturalnego z 21,2 do 17,7 i 14%0 

5
. Mimo tego spadku byl 

to jednakze a1ajwi�kszy przyrost w skali wojew6dztwa przy sredniej wo
jew6dzkiej 12,5%0 w 1965 r. i 9,9%0 w 1967 r. • 

W sklad powiatu lubinskiego wchodzilo 11 gromad wiejskich grupujq
cych 72 wsie soleckie. Poszczeg6lne wsie powiatu zaliczajq si� przewaznie 
do wsi malych, i to zar6wno pod wzgl<;dem liczby gospodarstw, jak tez 

liczby mieszkanc6w oraz powierzchni uzytk6w rolnych i grunt6w ornych. 
W 1967 r. ponad 530/o wsi powiatu stanowily wsie licziice 100-300 miesz

kanc6w, gdy juz w 1960 r. srednia krajowa wynosila 400 mieszkanc6w. 
Pod wzgl<;dem arealu uzytk6w rolnych wsie o powierzchni 100-200 ha 

stanowily okolo 400/o. Pod wzgl�dem zas arealu grunt6w ornych ponad 
35°/o wsi uzytkowalo powierzchni� 101,-200 ha. W 600/o wsi liczba gospo-· 
darstw nie przekraczala 50. Taka struktura wsi powiatu lubinskiego mu

siala r6wniez wplyniii: na wyb6r wsi do szczeg61owych badan. 

W latach 1960--1965-1967 dokonaly si� istotne przemiany w struk- · 
turze gospodarstw indywidualnych powiatu. W skali powiatu udzial go

spodarstw o powierzchni uzytk6w rolnych do 2 ha zmalal z 32,2 do 
20,10/o. Udzial gospodarstw 2-4,99-hektarowych wzr6sl z 16,8 do 20,90/o 

(srednio rocznie wzrost wynosil 0,60/o). Podobnie wzr6sl udzial gospo
darstw o powierzchni 5-7 ha, lecz nieco silniej, gdyz z 12,6 do 17,9°/o 

(srednio roci,nie okolo 0, 70/o). J eszcze silniejszy byl wzrost udzia!u go
spodarstw o powierzchni 7 -10 ha, gdyz z 24,6 do 31,70/o (srednio okolo 
10/o rocznie, przy czym w latach 1960-1965 przyrost byl nieznaczny, 

a w latach 1965-1967 stanowil srednio 3,20/o rocznie). Systematycznemu 
zmn.iejszaniu ulegl natomiast udzial gospodarstw o powierzchni powyzej 
10 ha, gdyz spacil z 13,8 do 9,4°/o, tj. srednio o 0,60/o rocznie. Przemiany 
te wskazujii, ze umocnieniu ulegly przede wszystkim gospodarstwa li
CZqce 7-1 O ha. Na spadek udzialu gospodarstw ponad 10-hektarowych 

wplyw miala przypuszczalnie r6wniez polityka w zakresie obowiii�ko

wych dostaw, eo potwierdzalyby rozmowy przeprowadzone z rolnikami 

w czasie badan. Na terenach o slabych glebach, jakim jest powiat lubinski, 

problem ten odgrywa niewiitpliwie istotnii rol�. Sugeruje to po.trzeb� 

bardziej elastycznej polityki rolnej w zakresie strukury i wielkosci ob
ciiizen. Szczeg61owo przemiany w strukturze gospodarstw indywidual-

s DolnoSlqsk.i rocznik statystyczny, 1966, s. 38. 

1 Rocznik statystyczny woj. wroclawskiego, 1969, s. 12. 
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Wykres 1. Zmiany w strukturze gospodarstw indywidualnych w powiecie lubi11skim w latach 1960, 1965, 1967 
Tab. 1. Zmiany w strukturze gospodarstw indywidualnych w powiecie lubinskim w Jata.ch 1960, 1965 i 1967 (w &i9) 

Powierzchnia og61na w ha 1960 r. 1 powiat I wojew6dz
two 

1965 r. 1 
1 

. 
1 

wojew6dz-pow1at two 
1967 r. 

powiat I wsie zbadane Og61em 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Do -1,99 32,2 36,1 29,6 37,6 20,1 25,7 2,00-4,99 16,8 20,0 20,0 18,9 20,9 13,7 5,00-6,99 12,6 13,6 14,1 14,2 17,9 9,5 7,00-9,99 24,6 21,9 25,4 22,1 31,7 32,8 10,00 i wi�ej 13,8 8,4 10,9 7,2 9,4 18,3 
nych w powiecie lubinskim na tle wojew6dztwa 7 przedstawia tab. 1 oraz
wykres 1. 

Charakteryzujqc struktµr,: gospodarstw indywidualnych w powiecie 
nalezy wspomniec o gospodarstwach podupacilych, kt6rych w 1967 r . 
. bylo w powiecie 125. Gospodarstwa podupadle wyst�pily w 500/o wsi. We 

1 Dia 1965 r. DoinoSLqski rocznik statystyczny, 1966, s. 147. Dla 1967 r. przeli-czenia wlasne wg danych Wydz. Geodezji Prezydium PRN w Lubinie z czerwca 1967 r. oraz badatl ankietowych. Por. teZ J. Di e t 1, M. T y m o s zu k, Przemiany 

"Tolnictwa i jego powiqzan z rynkiem w powiecie lubi'fiskim (Zeszyty BRU PAN, nr 24, Warszawa 1967, s. 54). 
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wsiach ankietowanych napotkano tylko jedno gospodarstwo podupacile 
notowane w statystylkach we wsi Zabice. Sposr6d zbadanych gospodarstw 
do grupy podupadaji,cych mozna zaliczyc wi�kszi, ich liczb�. Si, to 
jednostki prowadzone przez starszych w!ascicieli nie posiadaji,cych praw
nych nast�pc6w. Wspomniane gospodarstwo w Zabicach uzytkowa!y dwie 
osoby w wieku okolo 80 lat. Dose liczne dzieci usamodzielnily si� i ode
sz!y z ·niego, pozostaji,c we w!asnych gospodarstwach w tej samej wsi 
bi,dz tez we wsiach innych. Ziemi� prawie 10-hektarowego gospodarstwa 
uprawiali si,siedzi. W!asciciele pozostawili sobie jedynie krow� i 4 kury. 
Gospodarstwo posiada!o duzy budynek mieszkalny o 6 izbach i oko!o 
150 m2 powierzchni oraz okaza!e budynki gospodarskie. 

W powiecie lubinskim dokonaly si� r6wniez istotne przemiany w struk
turze zawodowej ludnosci. Udzia! ludnosci zatrudnionej wy!i,cznie poza 
rolnictwem (robotnicy i pracownicy umys!owi) wzr6s! w Skali powiatu 
z 15,70/o w 1960 r. do 20,30/o w 1966 r. W 1966 r. udzia! ten kszta!towa! 
si� zreszti, r6znie w poszczeg6lnych gromadach czy wsiach. Z pracy w rol
nictwie i stale poza rolnictwem utrzymywa!o si� w powiecie 18,50/o lud
nosci, przy czym najwi�cej dwuzawodowej ludnosci by!o w gromadach 
Szklary Garne (300/o), Rudna (250/o), Rynarcice (24,50/o), Polkowice 
(23,7-0/o), Parch6w (22,20/o). Udzial utrzymuji,cych si� z rolnictwa i z pracy 
sezonowej poza gospodarstwem by! niewielki, wynoszi,c w skali powiatu 
0,70/o i wahaji,c si� od ponizej 0,10/o do 5,10/o. W ca!ym powiecie zwraca! 
tez uwag� stosunkowo niski odsetek ludnosci utrzymuji,cej si� z nie
zarobkowych zr6de! utrzymania, wynoszi,cy w skali powiatu srednio 
1,8•/o i wahaji,cy si� w poszczeg6lnych gromadach w granicach 0,1-
4,30/o 8• 

W swietle spis6w czerwcowych z lat 1962-1967 mozemy stwierdzic 
szereg istotnych przeobrazen w rolnictwie powiatu •. Zmiany og6lnej po-

8 Przeliczenia wg danych PIS Lubin. Zob. teZ Rocznik statystyczny woj. wroc

lawskiego, 1969, s. 92---93. 
9 Przeliczenia wlasne wg Spisu rolniczego, czerwiec 1967, PIS Lubin. Zob. te:i 

Rocznik statystyczny woj. wroclawskiego, 1969, s. 253. W danych bezwzglE:dnych obu 
Zr6del ,istniejq pewne rozbie:inoSci, w tym · r6wnie:i dla analizowanego 1967 r. Roz
bie:ino.Sci te wynikahl m. in. r6wnie:i z przyjE:cia za podstaw� przeliczeri obowiij
zuj&cych do 1968 r. danych dotyczqcych powierzchni. Stc\d te:i w Statystyce powia

t6w, 1968, wydanej przez GUS, dane dla lat poprzednich ulegly pewnym zmianoin. 
W „Uwagach metodologicznych" do t. II Statystyki powiatöw, 1968, Warszawa 
1969, GUS, s. 5, stwierdzono, Ze: ,,Dane o uZytkowaniu grunt6w zostaly w rb. 
[tj. 1969 - Z. S.] opracowane po raz pierwszy przez terenowe organy statystyki 
paiidwowej na JX)dstawie dokumentacji biur geodezji i urz&dzeii rolnych ... Zmia
ny te spowodowaly koniecznoSC zweryfikowania danych dotycz&cych u:iytkowania 
grunt6w i powierzchni zasiew6w w latach 1965-1968 ... Opr6cz faktycznych zmian 
w uZytkowaniu grunt6w, kt6re nast�pily w 1968 r., przeprowadzona w 1969 r. 
weryfikacja danych dotyczqcych u:iytkowania grunt6w zawiera r6wnie:i korekt� 
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wierzchni grunt6w wysb1pily w latach 1964-1966 wskutek zmian aclmi
nistracyjnych. W omawianych latach w strukturze uzytkowania ziemi 
malal natomiast systematycznie udzial uzytk6w rolnych oraz las6w. 
Zmiany te wynikaly z przejmowania cz�sci grunt6w i las6w na potrzeby 
rozwijaj11cego si� przemys!u. Z og6lnej powierzchni grunt6w uzytki rolne 
stanowily w 1967 r. w powiecie 500/o, lasy 39,20/o, pozostale 10,80/o. 
S:aczeg6lowo procentow11 strulktur� uzytkowania ziemi w powiecie lubin
skim w latach 1962-1967 ilustruje tab. 2. 

Tab. 2. Przemiany w proccntowej strukturze u'Zytkowania gruntOw 

w powiecie lubillskim w latach 1962-1967 

Wyszczeg61nienie 11962 r. 11963 r. 11964 r. 11965 r. 11966 r. 11967 r. 
Powierzchnia } og61em ha 78963 78963 78994 78995 79035 79035 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 U:iytki rolne razero 50,4 50,2 50,2 51,9 50,2 50,0 
w tym grunty ome 39,0 38,8 38,5 39,4 37,9 37,7 

sady 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
l�ki 8,0 8,1 8,2 8,8 8,8 8,6 pastwiska 3,3 3,2 3,4 3,6 3,4 3,6-Lasy 39,8 40,6 40,6 40,7 39,7 39,2 

Pozostaie i nieuiytki 9,8 9,2 9,2 7,4 10,1 10,8 
W stosunlku do lat poprzednich w 1967 r. mastqpily r6wnie:i: przemia

ny w zakresie uzytkowania ziemi przez poszczeg6lne typy w!asnosci. 
Interesujqce nas gospodarstwa indywidualne zmniejszy!y og6lny stan pD'
siadania o 55 ha w stosunku do 1966 r. Szczeg6!owo udzial gospodarki 
indywidualnej w strukturze uzytkowania ziemi w powiecie lubinskim 
przedstawia tab. 3. 

Tab. 3. Udzial gospodarstw indywidualnych w strukturze uZytkowania ziemi 

wedlug form wlasnoSci w powiecic lubillskim w czerwcu 1967 r. 

Wys.zczeg6lnienie 1 Po wie- , Uzytki rolne 1 1 �:::: . razem I g:; [ sady I J�ki 1 ,�:�. Lasy ,:,��le 

Og61em} ha 79 035 39509 29 842 78 6 775 2 814 30 972 8 554 
% 100,0 50,0 37,7 0,1 8,6 3,6 39,2 10,8 

w tym gosp. indyw. } ha 23 635 22 272 16253 j 35 4 648 1 336 630 733 
% X 100,0 73,0 0,1 20,9 6,0 X X 

% struktury 100,0 94,2 68,8 0,1 19,7 5,6 2,7 3,1 
% powiatu 29,9 56,4 54,5 44,9 68,6 47,5 2,0 8,6 

zwblzanc;\ z u�cgleniem danych geodezyjnych ... Z tcgo wzglE:du dane dotycznce po

wierzchni uZytk6w rolnych i powierzchni zasiew6w ... nie sq w pelni por6wnywal-ne z danymi z lat 1965-1968". 
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Pewne zmiany dokonaly si<i r6wniez w strukturze zasiew6w. Mimo 
niewielkiego spadku powierzchni zasiewöw w stosunku do 1966 r. nastiipil 

w por6wnaniu z 1962 r. wzrost zasiew6w o 1,8°/o w wyniku zagospodaro
wania ugor6w i nieuzytk6w u r6Z'nych uzytkownik6w. W 1967 r. w skali 
powiatu uprawy zbozowe zajmowaly 56,80/o powierzchni, w tym 4 zboza 
54,9"/o, a pszenica 13,9°/o. Przemiany w procentowej strukturze zasiew6w 
w powiecie w latach 1962-1967 ilustruje tab. 4, udzial zas i struktur<i 

zasiew6w wazniejszych ziemioplod6w gospodarki indywidualnej przedsta
wia tab. 5. 

Tab. 4. Przemiany w strukturze zasiewöw w powiecie lubi6.skim w latach 1962-1967 
Wyszczeg6Inienie 11962 r. 11963 r. 11964 r. 11965 r. 11966 r. 11967 r. 

Og61em} ha 28350 28735 28765 28840 28968 28872 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Zboi:owe razem 55,9 56,6 56,8 56,3 57,3 56,8 w tym 4 zboza 54,2 53,5 54,9 54,6 55,4 54,9 pszenica 12,l 12,3 13,6 15,2 14,0 13,9 Stn\czkowe jadalne 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 Przemyslowe razem 6,5 6,2 6,6 6,8 6,6 7,7 w tym buraki cukrowe 1,6 1,4 2,3 2,6 2,4 2,5 rzepak i rzep_ik 3,0 3,5 2,4 3,0 3,0 3,5 Pastewne razem 19,9 19,4 20,1 20,3 19,7 20,0 w tym koniczyna 2,6 3,0 2,6 3,3 3,0 2,4 lucema 1,5 1,7 1,9 2,2 2,3 2,0 Ziemniak.i 14,8 15,5 14,3 14,4 13,7 14,2 Pozostale uprawy 2,7 2,0 1,8 1,9 2,5 l,I 

Tab. 5. Udzial zasiewöw gospodarstw indywidualnych w ogölnej strukturze zasiewöw powiatu lubiiiskiego w 1967 r. 

1 1 

W tym Wyszczeg6Inienie Og6lem 4 zboza I w ty_m I buraki I zi�m� 1 . koni- l lucema razem pszemca cukrowe mak:1 czyna 
Powiat og61ern } ha 28 872 15 866 4 024 710 4 099 681 583 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
% struktury 100,0 54,9 13,9 2,5 14,2 2,4 2,0 Gosp. indywidualne ha 16026 9560 2 703 477 2 991 296 236 
% powiatu 55,5 60,2 67,2 67,2 73,0 43,5 40,5 
% struktury 100,0 59,6 16,9 3,0 18,7 1,8 1,5 
W zakresie hodowli zwierziit w latach 1962-1967 nastiipilo korzystne 

zrnniejszenie si<i poglowia koni, gdyz o 8,90/o w stosunku do 1962 r. 
Spadek ten dotyczy! gospodarstw o powierzchni ponizej 5 ha, w tym 
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szczeg6lnie ponizej 0,5 ha. W gospodarstwach indywidualnych spadek 

·poglowia koni dotyczyl sztuk 3-letnich i starszych. 

Poglowie bydla wzroslo w tym czasie natomiast o 14,50/o, w tyrn 

kr6w o 0,50/o. Tak niski wzrost poglowia kr6w wynika! z selekcji bydla. 

Odmlodzenie wi�c stada oraz selekcj� uznac trzeba za objaw korzystny. 
W gospodarstwach indywidualnych wzrost poglowia bydla nie we wszy

stkich grupach hektarowych byl jednakowy. Dotyczyl on gl6wnie gospo-· 
darstw do 0,09 ha i o 2-5 ha, przy czym poglowie kr6w wzroslo gl6wnie 

w gospodarstwach do 0,09 i o 5-7 ha. Pierwsza grupa to rodziny bezrolne 

w zasadzie, chcqce si� um.iezaleznic od dostaw mleka czy jego zakup6w u sq

siad6w rolnik6w. Liczba bydla w tej grupie zwi�ksza si� wraz ze wzro
stem samej grupy. Wzrost w grupie gospodarstw o 5-7 ha swiadczy 
o istniejqcych jeszcze rezerwach hodowlanych. Og6lnie rzecz biorqc, 
w zakresie hodowli wystqpila tendencja do spadku poglowia kr6w na 
rzecz wzrostu bydla rzeznego. 

Hodowla trzody chlewnej wykazywala dosc duze wahania, szczeg6lnie 
w grupie macior. Og6lnie poglowie trzody zwi�kszylo si� o 8,80/o, przy 

czym w gospodarstwach indywidualnych wzrost dotyczyl gl6wnie gospo� 
darstw malych, do• 0,09 ha. Spadek poglowia macior wzrasta! w miar�· 
spadku powierzchni gospodarstwa, eo swiadczy, ze tylko wi�ksze gospo
darstwa mogq prowadzic racjonalnq zarodow'I hodowl� trzody. 

W hodowli owiec w latach 1962-1965 nast11pil spadek, a nast�pnie 
pewien wzrost. Procentowo przemiany w poglowiu zwierzqt'w powiecie 
lubinskim w latach 1962-1967 przedstawia tab. 6. 

Tab. 6. Przemiany w poglowiu zwierzl:l,t gospodarskich w powiecie lubinskim w latach 1962-1967 
Wyszczeg6Inienie 1 1962 r. 1 1963 r. 1 1964 r. 1 1965 r. 1 1966 r. 1 1967 r. 

Konie 100,0 98,4 96,2 91,6 91,6 91,1 Bydlo 100,0 102,6 107,1 108,1 114,3 114,5 w tym krowy 100,0 102,5 99,4 99,4 101,1 100,5 
Trzoda chlewna 100,0 98,4 112,1 109,0 108,8 108,8 

w tym maciory 100,0 105,1 136,4 123,9 117,5 109,6 
Owce 100,0 97,8 94,4 89,0 90,3 95,3 Kury i koguty 100,0 96,3 99,0 93,4 119,7 109,9 

Korzystny wzrost poglowia inwentarza wystqpil r6wniez w przelicze

niu na 100 ha uzytk6w rolnych, gdyz w grupie bydla z 46,5 do 53,7 sztuki, 
w grupie trzody chleWl!lej z 47,3 do 52,1 sztuki w skali powiatu. Szczeg6-
lowo obsad� mwentarza na 100 ha uzytk6w rolnych w powiecie przed
stawia tab. 7, w tab. 8 zas przedmawiono procentowy udzial gospodarki 
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indywidualnej w liczbie inwentarza w powiecie, a w tab. 9 por6wnanie 

struktury gospodarstw i liczb� zwierziit w poszczeg6lnych grupach hekta

rowych. 

Tab. 7. Przemiany w liczbie zwierz�t gospodarskich w powiecit. lubinskim 
na 100 ha uZytköw rolnych w latach 1962-1967 

Wyszczeg6lnienie 1 1962 r. 1 1963 r. 1964 r. 1 1965 r. 1 1966 r. 1 1967 r. 

Konie 10,7 10,6 10,4 9,6 9,9 9,9 Byd!o 46,5 47,9 50,0 48,9 53,3 53,7 w tym k.rowy 25,9 26,7 25,8 25,0 26,0 26,2 Trzoda chlewna 47,3 46,9 53,4 50,3 51,8 52,1 w tym maciory 4,8 5,1 6,7 5,8 5,7 5,3 
Tab. 8. Udzial gospodarstw indywidualnych w liczbie zwierz�t gospodarskich 

w powiccie lubiiiskim w czerwcu 1967 r. 

Teren 
Powiat } sztuk 1 % Gosp. sztuk indyw. }% powiatu 

Konie 
3 896 100,0 3 572 91,7 

Bydlo razem 
21 214 100,0 13838 65,2 

Trzoda w tym w tyrn Owce razem krowy maciory 10369 20 578 2 098 6 468 100,0 100,0 100,0 100,0 7 403 14 992 1 494 2 699 7i,4 72,8 71,2 41,7 
Tab. 9. Poröwnanie struktury gospodarstw i Jiczby zwierz�t go�podarskich 

w gospodarstwach indywidualnych powiatu Iubbiskiego wg grup bektarowych w 1967 r_ 

Wyszdeg6lnienie 
Gospodarstwa Konie w tym 3�letnie Bydlo w tym krowy Trzoda chlewna w tym maciory Owce 

1 razem I do 0,09 100,0 100,0 -100,0 -100,0 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1 

Powierzchnia og6lna gospodarstw w ha 
1 0,10- 1 o,50- 12,00- 1 5,00- 11,oo-o,49 1,99 4,99 6,99 9,99 110,00 i wie,cej 20,1 20,9 17,9 31,7 9,4 0,0 1,1 9,0 18,6 46,8 24,5 0,1 1,1 9,4 19,5 46,4 23,5 0,6 5,6 15,2 18,1 39,6 20,8 0,7 6,9 16,7 18,5 37,8 19,3 1,4 7,3 14,4 18,3 38,9 19,6 0,1 3,1 9,6 18,0 43,7 25,4 1,0 4,5 11,1 17,7 33,4 32,2 

W badanych wsiach ankietq obj�to l,icznie 241 indywidualnych gospo-· 

darstw domowych oraz 1159 os6b, liicznie zas z rodzinami zamieszkalymi 

w PGR-ach w Niemstowie i w Szklarach G6rnych zbadano 310 rodzin 

i 1453 osoby. Szczeg61owo liczb� i struktur� zbadanych gospodarstw z po

dzialem na gospodarstwa chlopskie i rnieszane oraz bez rodzin z PGR-ow· 

i lqcznie z nimi przedstawia tab. 10. 
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Tab. 10. Liczba i struktura rodzin w zbadanych wsiach powiatu lubiiiskiego 

(bez PGR-öw i ll;\cznie z PGR-ami) w 1967 r. 

Typ gospodarstwa 

Wies chlopsk.ie mieszaoe razem 

liczba % liczba % liczba % 

Jlez PGR-6w 

1 1 1 1 1 

Zabice 27 Sl,9 2S 48,1 S2 100,0 
Niemst6w S8 46,7 61 48,3 119 100,0 
.Szklary G6rne 2S 3S,7 4S 64,3 70 100,0 

Razem 110 4S,6 131 S4,4 241 100,0 

l..<1cznie 
:z PGR-ami 
.Zabice 27 Sl,9 2S 48,1 S2 100,0 
Niemst6w S8 41,7 81 S8,3 139 100,0 
.Szklary G6rne 2S 21,0 94 79,0 119 100,0 

Razem 110 3S,S 200 64,S 310 100,0 

W!qczenie rodzin z terenu PGR-öw powi�ksza udzial rodzin miesza

nych w ogölnej strukturze rodzin z 54,4 do 64,5•/o. Wzajemne proporcje 

_gospodarstw ch!opskich i mieszanych potwierdzajq prawid!owosc doko

nanego wyboru wsi do ankietowania. W niiar� uprzemys!owienia maleje 

bowiem udzia! gospodarstw czysto chlopskich z 51,90/o w Zabicach do 

35,7-0/o (lub 21,00/o przy ujmowaniu !qcznie z PGR-ami) w Szklarach 

Görnych. Odpowiednim zmianom ulega! tez udzial gospodarstw nazwa

.nych mieszanymi. 

Przedstawiona struktura gospodarstw z podzialem na gospodarstwa 

ch!opskie i mieszane ksztaltowala si� mieco odmiennie w poszczegölnych 

_grupach hektarowych. 

Gospodarstwa czysto c h I o p s k i e wykazywaly bardzo ma!y odsetek 

w grupach hektarowych do 5 ha. Byc moze, wynika to po cz�sci ze sto

.sunkowo malej reprezentacji w badanej pröbce. W najbardziej rolniczej 
wsi Zabice gospodarstwa chlopskie wystqpi!y dopiero w!asciwie w grupie 

-od 5 ha, przy czym prawie po!owa wszystkich gospodarstw chlopskich 

w tej wsi znajdowa!a si� w grupie 7-10 ha. Wi�kszosc pozostalych po
.siadala ponad 10 ha. W Niemstowie röwniez gospodarstwa 7-10-hektaro

we stanowily tak 2maczny odsetek (46,6°/o), by w Szklarach osiqgnqc 68°/o. 

-1:.qcznie w badanych wsiach 50,90/o gospodarstw ch!opskich miesci!o si� 
w grupie 7-10 ha. Drugq wi<:kszq grup� stanowily gospodarstwa o po

wierzchni ponad 10 ha. Grupy pozosta!e nie mia!y wi�kszego udzia!u, 

_gdyz nie przekraczal on 100/o. 
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G o  s p o d a  r s t w a m i e s  z a n  e stanowily w badanej zbiorowosci 

54,40/o gospodarstw lub 64,50/o gospodarstw lqcznie z PGR-ami. Jesli w go

spodarstwach czysto chlopskich brak oczywiscie rodzin utrzymujqcych si,: 

wy!qcznie z pracy na roli o powierzclmi w zasadzie do 2 ha, gdyz rodziny 

chlopskie uzytkujqce 0,5-2,0 ha stanowi!y jedynie 5,40/o, to w grupie go

spodarstw mieszanych ich udzia! rosnie w grupach 0,5-2,0 ha srednio do 

140/o, w grupie zas 0,10-0,49 ha do 380/o. Pojawi!y si,: tez gospodarstwa 

uzytkujqce jedynie do 0,09 ha. Z og6lnej liczby gospodarstw mieszanych 

mozna wyröznii: dwa typy gospodarstw. Pierwszy typ stainowiq gospodar

stwa o powierzchni do 2 ha, a przy uwzgl,:dnieniu PGR-öw gospodarstwa 

liczqce 0,10-0,49 ha. Grupa druga to gospodarstwa powyzej 7 ha. Osobnq 

grup,: stanowiq rodziny uzytkujqce jedynie do 0,09 ha ziemi. Struktura 

gospodarstw mieszanych kszta!towa!a si� odmiennie w poszczegölnych 

wsiach. Ogölnie mozna stwierdzic, ze w miar,: uprzemyslowienia maleje 

naprz6d w tej grupie udzia! gospodarstw najwi,:kszych, ponad 10 ha, na

st�pnie o 7-10 ha, rosnie zas udzial gospodarstw o powierzchni 5-7 ha. 

Szczeg6lnie szybko natomiast wzrasta udzia! gospodarstw w zasadzie bez

rolnych, a wi,:c do 0,09 ha, udzia! gospodarstw o powierzchni 0,10-0,49 

ha, tym bardziej jesli uwzgl,:dnii: PGR-y. W gospodarstwach mieszanych 

wyst,:puje tez bardziej röwnomierny ro2Jklad gospodarstw we wszystkich 

grupach hektarowych anizeli w gospodarstwach czysto ch!opskich. Pro

centow'I struktur,: gospodarstw zbadanych w 3 wsiach powiatu lubinskie
go przedstawiajq tab. 11 i 12 oraz wykresy 2a, 2b, 2c, 2d. 

Gospodorstwo czysto chtopskie 

"O.B 

b•zr do Cl,50- 1- 2- 3- 5- 7- 10-
0,"9 0,99 1,99 299 ",99 6,99 9,99 

Gospodarstwo mieszone 

2- 3- 5- 7- 10-

299 499 699 9,99 

Wykres 2a. Procentowa struktura gospodarstw we wsi Zabice w Hl67 r. 

6 - Sob6tka 4/70 
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Gospodarstwo czysto chtopskie Gospodor-stwo mie-szone 

<46,6 

247 

bezr: do Q.50- 1- 2- 3- 5- 7- 10- bezr. do O,.S0-1- 2- 3- 5- 7 - 10-

C;t;9 0,99 199 299 :(_99 6,99 9.99 ho 0,-'9 0,99 199 299 "99 69Q 9,99 

Wykres 2b. Procentowa struktura gOspodarstw we wsi Niemst6w w 1967 r. 

1. 

70 

50 

10 

Gospodarstwo czyslo cr.Jt:,pski� Gospodorslwo mieuonf' 

18 
2QO 

be-zr. do QSO- 1- 2- 3- 5- 7- 10- bez� do Q,50- 1- 2- 3- 5- 7- "0-

� - � � � P - � --����� 

Wykres 2c. Procentowa struktura gospodarstw we wsi Szklary G6rne w 1967 r. 
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Gospodorstwo czysto chtopskiP Gospodorst'NO mieszone 

50,9 

380 

23.7 

17.6 

10 

bnr. do Q.50-1- 2- 3- 5- 7 - 10- bezr. do O,.S0-1- 2- 3- 5- 7- 1J-
0;49 q99 1,99 2�9 4,99 699 � ho 0�9 0,99 199 299 4� 6$l'Q 9,99 -

Wykres 2d. Procentowa struktura zbadanych gospodarstw w powiecie lubillskim 
w 1967 r. 

Tab. 11. Procentowa struktura gospodarstw w zbadanych wsiach powiatu lubinskiego 

wg powierzchni gospodarstwa w 1967 r. (bez PGR) 

WieS 

Zabice 

Niemst6w 

1 T J 

Grupy wielkoSCi gospodarstw w ha 

gospo��rstwalrazeml bez-1 0,10-1
0,50-

11,00-
12,00-

1
5,00-

1
7,00-

IW:
OO 

1 rolne 0,49 0,99 1,99 4,99 6,99 9,99 1 w,�ej 

1 

chlopskie 
JTlleszane 
razem 

1 

cM?pskie 
Illleszane 
razem 

1 :�:�J 100,0 

1 :�:�J 6,6 

100,0 3,4 

Szk.Jary G6me 

I
c�opskie 
nueszane 

, razem 1 :�:�I 100,0 1 
37,8 
24,3 1 1 

4

,

0 

1 

4,0 

1 
4,0 

1
1

6,0 

1
68,0 

1 

4,0 

8,9 20,0 6,7 4,4 13,3 8,9 
5,7 14,3 5,7 4,3 14,3 30,0 1,4 

Og61em 1 ch
_
lopskie 

ID.Ieszane 
1 razem 

1
100,0

1 .J00,0 

100,0 

16,0 

8,7 

Jesli rozpatrywac badane gospodarstwa ll\cznie z rodzinami zamiesz

kujl\cymi na terenie PGR-öw, w strukturze wyst,ipuje bardziej wyrazi
sta prawidlowosc. Stwierdzamy bowiem, ze w miar,i wp!ywu uprzemy

s!owieinia w grupie gospodarstw mniejszych najwi,ikszy udzia! procento

wy przesuwa si,i w kierunku gospodarstw bezrolnych. W gospodarstwach 
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czysto chlopskich najwiE:kszy udzial procent.owy w kazdej wsi miala 
grupa o powierzchni 7-10 ha. Szczeg6lowo strukturEl gospodarstw !qcznie 
z PGR-ami przedstawia tab. 12, na kt6rej podkreslono charakterystyczne 
wartosci procentowe. 

WieS 

Zabice 

Niemst6w 

Tab. 12. Procentowa struktura gospodarstw w zbadanych wsiach 

powiatu lubiitskicgo w 1967 r. (lj\cznie z PGR·ami) 

1 1 
Grupy wielkoSCi gospodarstw w ha gos;:.r,twa razem I bez-1 0 ,10-10,50-1 l,00-12,00-15,00-17,00-I IO,OO rolne 0,49 0,99 1,99 4,99 6,99 9,99 i wi,:cej 

1 
chlopskie 1 100,0 1 nueszane 100,0 / 12.0 1 8,0 razem 100,0 5,8 3,8 

1 ch_lopskie 1100,0 1 1 1 5,2 
nueszane 100,0 4,9 24,7 3,7 razem 100,0 2,9 14,4 4,3 

3,7 / 20,0 / 12,0 1 9,6 7,7 
1 1,7 1 15,5 1 7,4 21,0 5,0 18,7 

11,I 4,0 7,7 6,9 6,2 6,5 
1 44,4 

1 

40,8 16,0 28,0 30,8 34,6 46,6 24,1 118,5 1 13,6 30,2 18,0 Szklary G6me I ch_lopskie 1100,0 1 m1eszane 100,0 18,0 

razem 100,0 14,4 1 56,4 44,5 1 4,0 1 4,0 1 9,6 3,2 8,4 3,4 4,0 1 16,0 1 68,0 1 4,0 2,1 6,4 4,3 2,5 8,4 17,6 0,8 Og6!em 1 chfopskie 1100,0 1 m1eszane 100,0 razem 100,0 

10,5 6,8 138,0 1 �:� 1 24,5 5,8 

1,8 7,0 5,2 1 10,0 1 10,0 1 50,9 1 23,7 11,0 6,0 11,5 9,0 10,6 7,4 25,5 14,2 
J esli nasz wyb6r wsi do badan traktowac jako reprezentacj El okreslo

nego wp!ywu uprzemyslowienia, to z punktu widzenia interes6w gospo
darki rolnej stwierdzamy ujemne zjawisko zmniejszamia siE: udzialu 
gospodarstw wiE:kszych na rzecz gospodarstw karlowatych. Z punktu wi
dzenia racjonalnej eksploatacj i ziemi przesuniE:cie to j est niekorzystne. 
Niestety, badana pr6bka jest stosunkowo mala, stqd tez poszczeg6lne gru
PY hektarowe nie 5q w niej wystarczaj11co reprezentowame, szczeg6lnie 
jesli chodzi o mniej liczne gospodarstwa czysto chlopskie. 

W badanych wsiach powiatu lubinskiego ankietami objE:to 1159 os6b 
w gospodarstwach indywidualnych, w tym 574 mE:zczyzn i 585 kobiet. 
Z og6lnej liczby 1159 os6b 461 os6b utrzymywalo siE: wylqcznie z pracy 
w gospodarstwie rolnym, w tym 215 mElzczyzn i 246 kobiet. W gospo
darstwach czysto ch!opskich ikobiety przewaza!y srednio rzecz biorqc nad 
mE:zczyznami liczebnie, i to ZaJr6wno w poszczeg6lnych wsiach, jak tez 
!11cznie. W gospodarstwach mieszanych natomiast liczebn11 przewagEl 
w rodzinach posiadali odpowiednio mE:zczyzni, przy czym przewaga ta 
rosnie w miarE: urbanizacji i uprzemyslowienia. Lqcznie z ludnosci11 
PGR-6w w Niemstowie i Szklarach G6rnych badania ankietowe objE:!y 
1453 osoby, w tym --i jak podano dla stanu bez PGR-6w - 461 os6b 



WieS lubiriska a uprzemyslowienie 645 

utrzymywalo si� wy!qcznie z pracy w gospodarstwie rolr.ym indywi

dualnym. Przyhiczenie ludnosci PGR-6w zwiE:kszy!o bowiem jedynie 

liczbE: ludnosci o mieszanych zr6d!ach przychod6w. LiczbE: zbadanych 

os6b bez PGR-6w i !qcznie z nimi por6wnawczo oraz z podzia!em na p!ec 

podaje tab. 13. 

Tab. 13. Liczba ludnoSci w zbadanycb wsiacb powiatu lubi6skiego z podzialem 
na pleC poröwnawczo l�cznie z PGR-ami l bez PGR-öw w 1967 r. 

Wie$ 

Bez PGR-6w 
Zabice 
Niemst6w 
Szklary G6rne 

Razem 
L,lcznie z PGR-a mi 
:l:abice 
Niemst6w 
Szklary G6rne 

215 246 461 

56 69 125 
ll4 126 240 
45 51 96 

359 339 698 

71 70 141 
228 215 443 
210 198 408 

574 585 

127 139 
342 341 
255 249 

266 
593 
300 

ll59 

266 
683 
504 

Razem 1 215 1 246 1 461 1 509 1 483 1 992 1 724 1 729 l 1453 

Tab. 14. Procentowa struktura plci IudnoSci w zbadanych wsiacb 
powiatu lubi6.skiego poröwnawczo bez PGR-öw i l�cznie z PGR-ami w 1967 r. 

WieS chlopsk.ie mieszane razem 1 1 Typ gospodarshval 
m j k m k -m-� -k -�-

-- -- - - - - - - -� 

Bez PGR-6w 
i:abice 
Niemst6w 
Szklary G6rne 

Razem 
l.,icznie z PGR-ami 
:l:abice 
Niemst6w 
Szklary G6rne 

lmlmls�lml�l]1i�l�l]1 
46,6 53,4 100,0 51,4 48,6 100,0 49:5 50,5 100,0 

44,8 55,2 100,0 50,3 49,7 100,0 47,7 52,3 100,0 
47,5 52,5 100,0 51,5 48,5 100,0 50,1 49,9 100,0 
46,9 53,1 100,0 51,5 48,5 100,0 50,5 49,5 100,0 

Razem 1 46,6 1 53,4 l 100,0 1 51,3 1 48,7 l 100,0 1 49,8 1 50,2 l 100,0 
Z tab. 10 i 14 wynika, ze o ile przyh,czenie ludmosci PGR-6w wp!y

wa iW spos6b istotny na strukturE: badanych gospodarstw przy podziale 

na chlopskie i mieszane, o tyle wp!yw ten w zakresie struktury p!ci 

w rodzinie jest znikomy. 

J esli struktura badanej ludnosci pod wzgl�dem p!ci kszta!tuje siE: 
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w sposöb zblizony przy !iicznym rozpatrywaniu wszystkich wsi, a na,wet 
w =acznym stopniu w poszczegölnych wsiach, o tyle - jak wynika 
z tabeli - r6:i:nice wyst,:pujii przy podziale na rodziny czysto ch!opskie 
oraz mieszane. W rodzinach czysto ch!opskich przewazaj !! mianowicie licz
bowo kobiety, w rodzinach mieszanych natomiast m,;zczyzni. 

W gospodarstwach c h ! o p s k i c h w miar,: uprzemyslowienia wyra:i:
nie zmniejsza si,: wielkosc rodziny, gdyz srednio z 4,63 do 3,84 osoby. 
Drugii prawidlowosciii j est przewaga liczby kobiet nad liczbii m,:zczy,m, 
przy czym w miar,: uprzemyslowienia przewaga ta maleje, gdyz spaclla 
z 0,49 osoby srednio w Zabicach do 0,20 w Niemstowie i 0,24 osoby w 

Szklarach Gömych. Prawicllowosciii jest r6wnie:i: korelacja wyst,:pujiica 
mi,;dzy wielkosciii rodziny i wielkosciq gospodarstwa, przy czym im wies 
jest bardziej rolnicza, tym prawicllowosc ta jest wyra:i:niejsza. 

Gcspodarstwa m i e s z a n e charakteryzuj !! si,: wi,:kszii liczebnosciii 
rodziny w stosunku do gospodarstw czysto ch!opskich o 1-1,5 osoby. 
W tej grupie gospodarstw nie wyst,:puje r6wniez - jak to obserwowalis
my w gospodarstwach czysto ch!opskich - spadek wielkosci rodziny 
w miar,: uprzemys!owienia. Wr,:cz przeciwnie, w pierwszym okresie na
wet rodzina mieszana wzrasta, by nast,:pnie obni:i:yc si,: do poziomu niz
szego od wielkosci spotykanej w gospodarstwach czysto chlopskich. Byc 
moze, taki kierunek przeobrazen rodziny, nazwanej wsp6lnym mianem 
rodziny mieszanej, wynika ze wzrostu udzialu rodzin chlopo-robotniczych. 
Byc moze wi,:ksza dzietnosc rodzin mieszanych wynika poc2qtkowo ze 
wzrostu dochod6w rodziny, eo przyczynia si,: pocz,itkowo do rozszerzenia 
reprodukcji biologicznej. W nast,:pnym etapie rozszerzenie reprodukcji 
dotyczy innych problem6w, w tym m. in. wzrostu wyksztalcenia i kwali
fikacji zawodowych, wymagajiicych znacznych naklad6w inwestycyjnych 
rodziny. Ten kierunek przeobrazen inwestycyjnych rodziny zwi,izany jest 
z szerszym procesem przeksztalcen w swiadomosci przeobrazajiicej si<; 
rodziny wiejskiej, jej nawyk6w i potrzeb cywilizacyjnych. Jak wykazaly 
badania ankietowe, przewazajiicy odsetek rodzin mieszanych planowal 
w najbli:i:szym czasie dalsze zmiany, z emigracjii do miasta wh1cznie. 
Przeci<;tn,i wielkosc rodzin w zbadanych wsiach wecllug plci i typ6w ro
dziny przedstawia tab. 15 i wykres 3. 

Tab. 15. Przeci�tna wielkoSC rodziny w zbadanych wslach powiatu lnbitiskiego 

w 1967 r. 

Typ Zabice 1 Niemst6w 
r 1 

Szktary G6rne 1 Razem gospodarstwa m 1 k 1 ml k m 1 k 1 m I k 1 r 

Chlopskie 2,07 12,56 1 4,63 1 1 ,97 I 2,17 14,14 1 1,80 12,04 1 3,84 J 1,95 1 2,24 J 4,19 Mieszane 2,84 2,80 5,64 3,00 2,79 5,79 2,33 2,20 4,53 2,74 2,59 5,33 Razem 2,44 l 2,61 I 5,11 l 2,491 2,49 14,981 2,14 l 2.14 I 4,28 l 2,381 2,43 / 4,81 
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6 

Gospodarsfwa czysro c//fop:sK.1r: 

osOb 

iabice 

4,tH 2p1 2,56 

Niemsfdw Szklary U. 

k 
m-

>-

4,141,97 2,17 ?i,841,80 2,04 

Go_spodarsfwa mieszane 

iabice Niemsfdw 
..!_ 

m k k 
--

Szklary G. 

5,64 2,64 2,80 5,79 3,00 2,79 4,5� 2,�?i 2,20 

Wykres 3. Przeci�tna liczba os6b w rodzinie w badanych wsiach powiatu lubiri

skiego w 1967 r. 

Strukfura badrunych rodzin pod wzgl�dem udzialu w ruch obu plci 
l<sztaltowala si� nieco odmiennie w poszczeg6lnych grupach hektarowych. 
Og6lnie stwierdzono wyst�powanie prawidlowego zwü1zku mi�dzy wiel
kosciq rodziny i gospodarstwa, przy czym prawidlowosc ta jest tym 
wyrazniejsza, im bardziej rolniczy charakter posiada wies. 

Gospodarstwa c h I o p s k i e charakteryzuj e wspomniana zaleznosc 
wielkosci rodziny i gospodarstwa. W tym wzgl�dzie potwierdzalby si� 
wi�c znany poglqd W. Stysia 10_ Poza tym zaleznie od wielkosci gospo
darstwa r6iny byl procentowy udzial kobiet i m�iczyzn. Z powodu zbyt 
malej pr6bki nie moina jednak uchwycic zdecydowanej tendencji. W po
szczeg6lnych grupach hektarowych prawicllowosc zanika lub wyst�pujq 
znaczne waharua. 

W najbardziej rolruczej wsi Zabice w gospodarstwach do 5 ha srednio 
w rodzinie przewag� posiadali m�zczyzni, w gospodarstwach zas powyiej 
5 ha - kobiety. Razem znacznq sredniq przewag� mialy kobiety. W Nie
mstowie rrumo og6lnej przewagi kobiet w poszczeg61nych grupach hekta
rowych wyst�powala przemiennosc przewagi m�iczyzn i kobiet. Kobiety 
liczbowo dominowaly gl6wnie w gospodarstwach o 5-10 ha. W Szklarach 
natorruast przewaga kobiet wyst�powala wyraznie jedynie w grupie go-

10 W. S t  y S, Wsp6lzaleZnoSC rozwoju. rodziny chlopskiej i jej gospodarstwa, 

Wroclaw 1959. Nale:iy jedynie wzü\C pod uwag� r6:inie nieco rozumienie rodziny 

u Stysia i w niniejszym artykule (jako gospodarstwo domowe). 
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spodarstw o 7-10 ha. Lqcznie w trzech badanych wsiach w gospodar
stwach do 5 ha w zasadzie w rodzinach liczbowq dominacj� posiadali 
m�zczyzni lub tez wyst�powalo wyr6wnanie obu plci, w gospodarstwach 
zas o 5-10 ha przewazaly kobiety. Powyzej 10 ha znowu przewag� uzy
skiwali m�zczyzni. W swietle dotychczasowych badan trudno precyzyjnie 
scharakteryzowac przyczyny tego stanu rzeczy. 

Go s p o d a r  s t w a m i e s  z & n e nie charakteryzuje taka nawet pra
widlowosc, jak gospodarstwa chlopskie. Og6lnie rzecz biorqc, to rodzina 
mieszana w poszczeg6lnych wsiach byla o 1-1,5 osoby wi�ksza od rodzi
ny chlopskiej. W poszczeg6lnych grupach hektarowych brak jednak zdecy
dowanej prawidlowosci. Przede wszystkim ze wzrostem gospodarstwa nie 
wyst�puje r6wnolegly wzrost wielkosci rodziny. Mimo og6lnej tendencji 
wzrostowej waha111ia S'l bowiem dosc maczne. Nie wystiipi! r6wniez re
gularny prawidlowy spadek sredniej wielkosci rodziny mieszanej wraz 
ze wzrostem uprzemyslowienia. Przypuszczalnie pod wplywem uprze
myslowienia rodzina mieszana b�dzie wzrastac poczqtkowo do pewnego 
poziomu, by nast�pnie obnizyc SW'l wielkosc do poziomu nizszego anizeli 
w punkcie wyjsciowym. Wyrazniej wplyw wielkosci gospodarstwa na 
wielkosc rodziny wystiipi, j esli rozpa trywac lqcZl!lie grup� do 5 ha i po
wyzej 5 ha. Otoz w grupie do 5 ha przeci�tna wielkosc rodziny jest 
mniejsza �izeli w grupie powyzej 5 ha. Poza tym w obu grupach rodzina 
maleje, przy czym w grupie do 5 ha maleje z 5,9 osoby w Zabicach do 
5,1 osoby w Niemstowie i 4,6 osoby w Szklarach, .gdy w grupie powyzej 
5 ha spadek ten rozpoczyna si� od 7 os6b w Zabicach do 6,8 osoby w Nie
mstowie i 5,8 osoby w Szklarach. Szczeg6l:owo przeci�tnq liczb� os6b 
w rodzinach w poszczeg6lnych wsiach i grupach w zaleznosci od wielkosci 
uzytkowanego gospodarstwa rolnego przedstawia tab. 16 oraz wykres 4. 

Z przedstawionej analizy mozna wysnuc pewne wnioski natury prak
tycznej i postawic pewne hipotezy. W wyniku szybkiego uprzemyslowienia 
zmienia si� w pierwszym rz�dzie struktura rodzin na rzecz rodzin miesza
nych. Po pierwszym okresie wzrostu rodzina mieszana maleje, gdyz jej 
czlonkowie, a nawet cale rodziny, przenoszq si� w miar� mozliwosci do 
miast. Chcqc zapobiec silnej migracji ludnosci wiejskiej do miast nale
zaloby umozliwc wzrost arealu uzytkowanej ziemi. W ten bowiem spo
s6b zapobiegnie si� sztucznemu zmniejszaniu rodziny wiejskiej. Jak 
bowiem stwierdzono w badaniach, istnieje jeszcze dosc scisla korelacja 
mi�dzy wielkosci'l rodziny a wielkosci'l gospodarstwa, czyli wielkosci'l 
przychod6w. 

W gospodarstwach c h l o p s k i c h w poczqtkowym okresie uprzemy
slowienia r6sl udzial rodzin 1-osobowych, by 111ast�pnie zaniknqc. Sytu
acja ta wynikala prawd.opodobnie ze stabilizacji, czyli zakladania rodzin 
przez osoby ,samo1me. Z chwil'l podj�cia pracy zarobkowej osoby te prze-
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Tab. 16. Przecil:tna liczba osöb w g·ospodarstwie w zaleZnoSci !>d wielko.Sci 
uZytkowanego gospodarstwa we wsiach powiatu lubiiiskiego w 1967 r. 

�ies I Rodzaj 

chlopskie 
.11 
.0 mieszane � 

razem 
chlopskie 

� 
-� 

mieszane 
z 

razem 
chlopskie 

8 
•O 

0 

� mieszane 
� "' razem 

chlopsk.ie 
8 

� mieszane 
razem 

1 1 
Grupy wielkoSci gospodarstw rolnych w ha 

] razem 
I 

bezr. 
l 

0,10-10,50-
1
1,00-1

2,00-15,00-
1
7,00-

1
10,oo 

o.. 0,49 0,99 1,99 4 99 6 99 9 99 i wi,:cej 

1�1 
2,07 

1 
-

2,56 -
4,63 -

1�1 
2,84 

1 
-

2,80 -
5,64 -

1�1 
2,44 

1 
-

2,67 -
5,11 -

1�1 
1,97 

1 
-

2,17 -
4,14 -

1�1 
3,00 

1 
1,50 

2,79 3,00 
5,79 4,50 

1�1 
2,49 

1 
1,50 

2,49 2,00 

4,98 3,50 

1�1 
1,80 

1 
-

2,04 --, 

3,84 -

1�1 
2,33 

1 
1,76 

2,20 1,94 
4,53 3,70 

1�1 
2,14 

1 
1,76 

2,14 1,94 
4,28 3,70 

1�1 
1,95 

1 
-

2,24 -
4,19 -

1�1 
2,74 

1
1,71 

2,59 2,15 

5,33 3,86 

1�1 
2,38 

1 
1,71 

2,43 2,15 
4,81 3,86 

1 
-

1 -
-

1 
2,00 

1 3,67 
5,67 

1 
2,00 

1 3,67 
5,67 

1 
-

1 -
-

1 
-

1 -
-

1 
-

1 -
-

1 
-

1 -
-

1 
1,75 

1 2,50 
4,25 

1 
1,75 1 2,50 

4,25 

1 
-

1 -
-

1 
1,86 

1 3,00 

4,86 

-

1 
-

1 4
,00 

1 
1,33 

1
1,75

1 
2,45 - - 2,00 2,67 2,67 2,45 - - 6,00 4,00 4,42 4,90 

1,00 

1 
3,00 

1 
2,00 

1
4,00 

1
3,00 

1 
3,71 

2,00 2,80 1,33 5,00 3,00 2,86 
3,00 5,80 3,33 9,00 6,00 6,57 1,00 

1 
3,00 12,50 

1
2,00 1 2,00 2,80 1,50 3,25 

3,00 5,80 4,00 5,25 1 

0,67 

1
2,00 

1 
1,33 

1,00 1,00 1,33 

1,67 3,00 2,66 

3,33

1
2,00 

1
2,76 

3,00 2,67 2,06 
6,33 4,67 4,82 

2,00 

1
2,00 

1
2,27 

1,67 2,43 1,81 
3,67 4,43 4,08 

1 
1 
1 

1,00 

1 
1,00 

1
3,00 1 1,00 1,00 2,00 

2,00 2,00 5,00 

2,00 

1 
3,33 

1 
2,00 

1 1,89 3,00 3,00 

3,89 6,33 5,00 

1,25 

1 2,00 

3,25 

3,80 

1 3,00 

6,80 

2,67 

1 2,55 
5,22 

1,75 

1 1,50 

3,25 

3,67 

1 3,00 
6,67 

2,06 

1 
2,94 

2,75 2,61 
4,81 5,55 

2,04 

1 
2,71 

2,44 2,57 
4,48 5,28 

2,87 

1 
4,18 

2,73 3,82 
5,60 8,00 

2,33 

1 
3,36 

2,55 3,12 

4,88 6,48 1,76

1 
3,00 

2,30 2,00 

4,06 5,00 

3,50 

1 
-

1,50 -
5,00 -

1,90 

1 
2,75 

1 
2,33 

1 
2,90 

1
2,10 

1 
3,00 

1,80 2,50 2,67 2,40 2,14 2,00 
3,70 5,25 5,00 5,30 4,24 5,00 0,75

1 
1,50 

1 
1,73 

1 
1,45 

1 
1,89

1 
2,62 

1,00 1,00 1,45 2,00 2,45 2,50 

1,75 2,50 3,18 3,45 4,34 5,12 

2,14 

1 
2,64 

1 
2,59 

1 
3,75 

1 
3,00 

1
4,00 

2,14 2,79 2,05 3,17 2,57 3,44 
4,28 5,43 4,64 6,92 5,57 7,44 

1 l,86
1

1,83 1 2,50 

1 
2,30 

1 
2,65 

1 
2,22

1 
3,18 

3,00 1,89 2,56 1,85 2,61 2,48 2,89 
4,86 3,72 5,06 4,15 5,26 4,70 6,07 
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Gospodorstwo czysro chfopskit!' Gospodcrslwo rnieszone 

l 
bezr. do 0,50-1 2 3- 5- 7- 10- bf'Zr. do QSO-1- 2- 3- 5- 7- 10-

0:'9 0,99 1,99 2.99 �99 6,99 9.99 ho 0;',9 0,99 1.99 2.99 fo.99 6.99 �99 

-Wykres 4. Srednia wielkoSC rodziny w badanych wsiach powiatu lubi11skiego 

w 1967 r. w zalei:no§ci od wielkoSci gospodarstwa 

,chodzily do grupy rodzin mieszanych. Rodziny dwuosobowe posiadaly 
najwiE:kszy udzia! procentowy, gdy:i: 21,80/o, przy czym w miar� wp!ywu 

·.uprzemys!owienia wzrasta! on prawie czterokrotnie, gdy:i: z 7,4 do 28°/o. 

6ospodarsfwa c:rysfo chlopskie 

%50 40 30 20 10 

Lic.zb� 
osOb 

wrodzinif. 

7iw 

Vospodarslwa m1eszc1„c: 

20 30 

CJ iabice 

�Niemsfo'w 

� 5zkl;Jry6: 

40 50 % 

Wykres 5. Procentowa struktura rodzin wg liczby os6b w rodzinic 
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Tab. 17. Procentowa struktura rodziu pod wzgl�dem liczebnoSci rodziny 

w zbadanycb wsiach powiatu Jubillskiego w 1967 r. 

Typ 1 gospodarstwa 

Chlopskie 

Mieszane 

Og61em 

Typ 
rodziny 

1-osobowa 
2 -osobowa 
3-osobowa 
4-osobowa 
5-osobowa 
6-osobowa 
7-os. i wi<i;ksze 

·1-osobowa 
2-osobowa 
3-osobowa 
4-osobowa 
5-osobowa 
6-osobowa 
7-os. i Wi<i;ksze 

1-osobowa 
2-osobowa 
3-osobowa 
4-osobowa 
5-osobowa 
6-osobowa 
7-os. i wi<i;ksze 

Zabice 

3,7 l 
7,4 

14,8 

2S,9 

11,1 

18,S 

18,6 

-

8,0 

4,0 

16,0 

20,0 

12,0 

40,0 

1,9 

7,7 

9,6 

21,2 

15,4 

15,4 

28,8 

Wies 

Niemst6w I Szklary razem 

6,9 - 4,S 

2S,9 28,0 21,8 

13,8 20,0 IS,5 

8,6 8,0 12,7 

17,2 28,0 18,2 

10,3 16,0 13,6 

17,3 - 13,7 

- 8,9 3,0 

6,6 6,7 6,9 

4,9 11,I 6,9 

16,4 20,0 17,6 

18,0 28,9 22,1 

24,6 11,1 17,6 

29,S 13,3 2S,9 

3,3 5,7 3,7 

16,0 14,3 13,7 

9,4 14,3 10,8 

12,6 15,7 15,4 

17,6 28,6 20,3 

17,6 12,8 15,8 

23,5 8,6 20,3 

651 

Sredni udzial pozostalych typ6w rodzin by! <lose zblizony, stanowiqc okolo 
13-18°/o kazdy. R6sl przede wszystkim udzia! rodzim 3-osobowych, a ta!k
ze 5-osobowych. Spada! natomiast udzia! rodzin 4-osobowych, takze w za
.sadzie 6-osobowych, a przede wszystkim 7-osobowych i wi�kszych, kt6re 
w Szklarach zanik!y zupe!nie. Poza wi�c rodzinami 1-osobowymi pozo
sta!e grupy w zasadzie posiada!y zblizone udzia!y w og61'nej strukturze 
rodzin. 

Gospodarstwa m i e s z a n e nie mia!y juz tak prawid!owego rozkladu, 
jak gospodarstwa chlopskie. Znieksztalcenie krzywej normalnego rozk!adu 
swiadczy, ze w tym typie gospodarstw mamy do czynienia z silnymi 
procesami przeobrazer\. spolec=o-ekonomicznych. Zanik rodzin 1-osobo
wych w grupie gospodarstw czysto ch!opskich spowodowa!, ze pojawily 
si� one w grupie gospodarstw mieszanych. W miar� wp!ywu uprzemyslo
wienia spada! procentowy udzia! rodzin 2-osobowych, a r6sl udzia! ro
dzin 3- oraz 4-osobowych. Rodziny 5- i 6-osobowe obrazujq zapewne 
wplywy przemian. Brak w nich zdecydowanych tendencji, gdyz obok 
spadk6w S'! tez wzrosty. Dopiero rodziny 7-osobowe i wi�ksze zdecydo-
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wanie ust�puj,i rniejsca rodzinom mniejszym, ulegaj,ic systematycmemu 
zmniej szaniu. 

Ujmuj,ic sumarycznie struktur� rodzin w badanych wsiach stwierdza
my, ze jest cma podobna do struktury wyst�puj,icej oddzielnie w gru
pie rodzin chlopskich i mieszanych. W silnie uprzemys!awianym powiecie 
lubinskim r6sl udzial rodzin 1-osobowych i 2-osobowych. Rodziny 3-6-
-osobowe wykazywaly udzialy w wysokosci 10-20%. R6wniez 200/o po
siadaly rodzi'Ily 7-osobowe i wi�ksze, chociaz naleialoby oczekiwac spad
ku udzialu tej grupy rodzin. Gdybysmy jednak t� ostatni,i grup� rozdzie
lili na rodziny 7-, 8-, 9- i 10-osobowe, to okazaloby si�, ze struktura 
wszystkich zbadanych rodzin dalaby nam krzyw,i bardzo zblizon,i do
krzywej normalnego rozkladu z rodzin,i 5-osobow,i jalko najliczniejsz,i. 
Szczeg61owe dane dotyc24ce strulktury rodzin w zbadanych wsiach po
wiatu lubinskiego pod wzgl�dem liczebnosci rodziny przedstawia tab. 17 

oraz wykres 5. 

Powiat lubinski o slabych glebach ma wsie stosunkowo male tak pod 
wzgl�dem liczby ludnosci, jak tez liczby gospodarstw. W latach 1960-
1967 w skali powiatu umocnieniu w procentowej strukturze ulegly go

spodarstwa o powierzchni 7�10 ha. 
Udzial ludnosci utrzymuj11cej si� wyl,icznie z pracy poza rolnictwem 

wzr6sl w latach 1960-1966 z 15,7 do 20,3°/o. Poza tym ·z pracy w rol
nictwie i stale poza rolnictwem utrzymywalo si� w powiecie okolo 18,5"/� 
ludnosci. Z niezarobkowych zr6del utrzymywalo si� jedynie 1,8•/o lud
nosci. W stosunku do lat poprzednich nast,ipily zmiany w og6lnej struk
turze uzytkowania ziemi i w strukturze uzytkowania ziemi przez po
szczeg6lne typy wlasnosci. Nieznac2Jne zmiany dotycz,i struktury zasie
w6w. W zakresie hodowli nast,ipilo korzystne zmniejszenie si� poglowia 
lkcmi, szczeg6lnie w gospodarstwach do 5 ha. Poglowie bydla wzroslo 
gl6wnie w zakresie sztuk rzeznych, przy .nieznacznym tylko wzroscie licz
by kr6w. Korzystna poprawa nast,ipila r6wniez w zakresie obsady inwen
tarza na 100 ha uiytk6w rolnych. 

Trzy zbadane wsie stanowi11 nieco ponad 40/o wsi powiatu, gdy zbadana 
ludnosc okolo 60/o ludnosci wiejskiej powiatu. Przy podziale zbadanych 
gospodarstw na czysto chlopskie i mieszane stwierdzcmo, ie pod wplywem 
uprzemyslo,wienia wzr6sl udzial gospodarstw rnieszanych w og6lnej licz
bie gospodarstw z 48,1 do 790/o. W miar� uprzemyslowienia w gospodar
stwach mieszanych najwi�kszy odsetek gospodarstw przesuwal si� w kie
runku gospodarstw bezrolnych. Wyst,ipilo tei ujemne zjawisko zmniejsza
nia si� udzialu gospodarstw najwi�kszych (ponad 10 ha) na rzecz gospo
darstw najmniejszych (0,1-0,49 ha). Sugeruje to potrzeb� racjona1nego 
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wplywu czynnik6w egzogenicznych na popraw,: struktury gospoclarstw 
indywidualnych w powiecie. Wplyw ten winien zabezpieczyc wzrost pro
dukcji globalnej i towarowosci produ!kcji gospodarstw indywidualnych 
poprzez wzrost arealu gospodarstw przy zabezpieczeniu interes6w eko
nomicznych rolnik6w. 

Istotne r6znice wyst.1pily w obu typach gospodarstw w zakresie struk
tury plci. W rodzinach czysto chlopskich przewazaly mianowicie liczbowo 
kobiety, gdy w rodzinach mieszanych m,:zczyzni, przy czym w miar,: 
wplywu uprzemys!owienia rosla liczbowa przewaga m,:zczyzn w rodzinach 
mieszanych. W poszczeg6lnych grupach hektarowych rozpatrywanych 
odpzielnie prawidlowosc ta nie zawsze juz wyst,:powala. Wielkosc mdziny 
wiejskiej zalezala r6wniez od wielkosci uzytkowanego gospodarstwa rol
nego, rosla bowiem wraz ze wzrostem gospodarstwa. 

W grupie rodzin czysto chlopskich n·ajwi,:kszy udzial mia!y rodziny 
2-osobowe. Poza rodzinami 1-osobowymi pozostale grupy rodzin wyst,:
powaly w udziale 13-180/o. W gospodarstwach mieszanych nie wyst,:po
wa!a juz taka prawidlowosc. W miar,: uprzemyslowienia spada! w nich 
udzia! rodzin 2-osobo,wych na rzecz rodzin 3- i 4-osobowych, oo swiad
,czy o stabilizacji tego typu rodzin mieszanych. Zmiany w strukturze 
rodzin pod wp!ywem uprzemyslowienia dokonywa!y si,: wi,:c przede 
wszystkim w rodzinach mieszanych. Ich zas wzrost bezwzgl,:dny, jak tez 
procentowy wplywac musi na zmiany w strukturze zakup6w d6br kon
.sumpcyjny,ch. W zakresie zas warsztatu produkcyjnego zmiany te wy
wo!uj'! okreslone przeobrazenia struktury gospodarstw, struktury upraw 
oraz udzialu produkcji rosli'I'lllej i zwierz,:cej w og61nej produkcj i gospo
<larstw indywidualnych. Przeobrazenia wi,:c w rodzinie w ostatecznym 
rachunku decyduj'! o przyszlej strukturze naszej gospodarki, stqd tez 
muszq byc brane pod uwag,: przy planowaniu produkcji i konsumpcji. 

UMGESTALTUNGEN IN DER LANDWffiTSCHAFT UND IN DER 

BAUERNFAMILIE IM STARK INDUSTRL\LISIERTEN KREIS LUßIN IM LICHTE 

DER UNTERSUCHUNGEN AUS DEM JAHRE 1967 

Die rasche Industrialisierung verändert, besonders in rückständigen Gegenden, 

<iie bisherige gesellschaftliche, berufliche und ökonomische Struktur auf dem 

Lande. Der Artikel befasst sich mit den Veränderungen in der ländlichen Gemein

schaft des Kreises Lubin, die durch die Lokalisierung einer grossen Investition 

{Kupfergrube bei Lubin und Polkowfoe) hervorgerufen worden sind. 

Eingehenden Untersuchungen wurden drei Dörfer unterzogen, die sich in 

unterschiedlicher Entf-ernung von Lubin befinden und somit auch verschiedenen 

Einfluss der Industrialisierung aufweisen. Die Dörfer wurden zielbewusst gewählt. 

Die untersuchten Wirtschaften wurden in zwei Gruppen gegliedert: reine Bauern-
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wirtscha!ten, wo niemand ausserhalb der Landwirtschaft beschäftigt war und 

gemischte Wirtschaften, wo mindestens eine Person seit einem Jahr ständig aus

serhalb der Landwirtschaft erwerbstätig war. Ausserdem wurden die Wirtschaften 

in jeder der genannten Gruppen ihrer Grösse nach eingeordnet. Insgesamt wurden 

in den drei Dörfern 310 Bauernwirtschaften sowie 1453 Personen durch die Rund

frage umfasst. 

Der Artikel enthält eingehende Daten, die den Einfluss der Industrialisierung 

auf die Dorfbevölkerung des Kreises Lubin illustrieren. 
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ALICJA SZAJNOWSKA I BARBARA MISZEWSKA 

ANALIZA FUNKCJONALNA 'SOBÖTKI 

Sob6tka powstala jako osrodek targowy u st6p Sl,:zy, poganskiego, 
miejsca kultu i praktyk religijnych. Pierwotny charakter miasta utrwalil 
si,i we wrzecionowatym ultladzie zabudowy, typowym dla osad targo
wych XII-XIII w. Rozwijajqcej si,: osadzie nadano prawa miejskie 
w 1339 r. Dalszy rozw6j miasta zahamowaly wojny husyckie i wojna 
trzydziestoletnia. W XIX w. zacz<:to interesowac si,: Jicznymi zabytkami 
kultu poganskiego i pozostalosciami architektury romanskiej wczesnego 
okresu chrzescijanskiego. W zwü1zku z tym Sob6tka stala si'l bazq wycie
czek turystycznych w masyw Sl<:zy. Dodatkowym elementem przyciqga
i'lcym wycieczkowicz6w byl zdrowy klimat. Obecnie dominujqC'I funkcj'I 
miasta jest przemysl wydobywczy oparty na bazie miejscowych surowc6w 
mineralnych, gl6wnie granitu i skalenia. Granit sob6tczairski znany byt 
juz w okresie latenskim i wyko-rzystany jako surowiec do licznych pom
nik6w kultu poganskiego. J ego eksploatacj,: na skal<: przemyslow'I za
cz<:to w XIX w. 1 

Sqsiedztwo rozwini<:tych osrodk6w przemyslowych, jak Wroclaw, Swi
dnica i Dzierzoni6w, zadecydowa!o o reaktywowaniu walor6w masywu 
81<:zy jako osrodka rekreacyjnego. Projekt za!ozenia Dolnosl'lskiego Parku 
Kultury i Wypoczynku „81<:za" eksponuje funkcj,: turystyczn'I w dalszym 
rozwoju miasta, obok rozwijajqcego si<: nadal przemys!u wydobywczego. 
Obie te funkcje i zwiqzane z nimi us!ugi uzupemione S'I funkcjami osrod
ka lckalnego, jakie miasto pelni dla rolniczego zaplecza. 

Sob6tka jako miasto o bogatej przeszlosci, r6znorodnych funkcjach 
i nakreslonych perspektywach rozwoju sta!a si,: przedmiotem zaintereso
wania r6znych specjalist6w. Wyrazem tego zainteresowania byly m. in. ba
dania terenowe prowadzone ze studentami geografii w lipcu 1969 r. 

1 Szkice z dziej6w Slqska, pod redakcjq E. Maleczyllskiej, t. I, Wroclaw 1953„ 

rozdz. I; H. Ce h a k - Hol u b o w i c z o w a, Olimp §lqski, Warszawa 1953. 
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Obserwacj e i material ankietowy zebrany podczas badan stal si� zal11z

kiem tego opracowania. Uzupelniaj11cy material statyst.yczny zaczerpni�

to w Powiatowym i Miejskim Inspektoracie Statystyki, w Wydziale Go

.spodarki Komunalnej w Sob6tce i w Wojew6dzkiej Pracowni Urbani
stycznej. 

Z badanego terenu w.ybrano da szczeg6lowszego opracowania miasto 
Sobötk� (tzn. takze Görk� i Strzeblöw, ktöre znajduj11 si� obecnie w grani
cach administracyjnych miasta Sobötki) oraz lez11c11 w bezposrednim s11-
siedztwie interesuj11c11 ze wzgl�du na formy uzytkowania ziemi wies 
Strzegomiany. W badaniach terenowych zwröcono uwag� na aktualne 
funkcje Sobötki i mozliwosci ich rozwoju w okresie perspektywicznym. 

W rozwijaj11cym si� osrodku turystycznym rolnictwo zatrudniaj11ce 
16'0/o ogölu zatrudnionych odgrywa nadal wazn11 rol�. Co wi�ej, zaryso
waly si� przed nim dalsze mozliwosci i perspektywy rozwoju w kierunku 
specjalizacji. Na badamym terenie istniej11 zaröwno naturalne, jak i <iko
nomiczne warunki sprzyjaj11ce rozwojowi gospodarki rolnej. Niekorzystna 
jest jednak struktura wlasnosciowa. W Strzegomianach przewazaj11 go
spodarstwa srednie od 5 do 10 ha, skupiaj11ce 700/o wszystkich gruntöw, 
natomiast w Sobötce - niskodochodowe gospodarstwa ch!opo-robotnicze. 
Struktura upraw w Strzegomianach jest zdeterminowana warunkami na
turalnymi. W uprawach dominuj11: pszenica (300/o), buraki cukrowe 
(7,50/o) i ziemniaki (6%); niskoprocentowy udzia! zyta w.ynosi zaledwie 
0,1•/o •. W Sobötce struktura upraw nie jest dostosowana do warunköw 
naturalnych, co na og6! jest zjawiskiem charakterystycznym dla terenöw 
uprzemys!awianych. Zw.ykle przewazaj11 na takich terenach uzytki zielo
ne. W rozpatrywanej miejscowosci !11ki i pastwiska oraz lasy stanowi11 
polow� powierzchni uzytkowanej rolniczo. Nawet na ma!ych dzia!kach 

ch!opo-robotniczych i robotniczych uprawiane s11 rosiiny niepracochlon
ne, glöwnie ziemniaki i zyto. Mimo duzego area!u uzytköw zielonych nie 
rozwin�!a si� jednak hodowla. 

Ta niezbyt korzystna sytuacja w gospodarce rolnej badanego terenu 
trwa!a do 1965 r., kiedy to zwröcono uwag� na mozliwosci Sobötki jako 
osrodka wypoczynkowego i zaplecza aglomeracji miejskiej Wroc!awia. 

Z tych wzgl�döw zacz�to propagowac kontraktacj� sadöw i warzyw. 
Dlugoterminowe niskoprocentowe kredyty Banku Spö!dzielczego przy9zy
nily si� do zwi<1kszenia area!u uzytköw trwalych i warzyw. Areal sadöw 
powi�kszy! si,: w ci11gu 5 lat o 13,3 ha i wynosi obecnie 7,1•/o og6lnej 
powierzchni uzytköw rolnych. Wysadzono 1200 drzewek owocowych 

10 000 krzewöw porzeczek. Powierzchnia warzyw wraz z truskawkami 

2 Spis rolny 1965 r. 1969 r., Powiatowy Inspektorat Statystyczny we Wroc-

lawiu. 
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wzrosla z 16,5 ha w 1965 r. do 44,5 ha w 1969 r. Zajmujq one obecnie· 
8,50/o powierzchni uprawnej '· 

Poczynania te zmienily stru�ur� uzytkowania ziemi. Pierwszenstwo 
zdobyly uzytki trwale i warzywa. Przyczynilo si� to do calego szeregu 
przemian: 1. intensyfikacji gospodarki rolnej, 2. zmia'ny nastawienia go
spodarczego i kierunku produkcji, 3. wprowadzenia nowych form upraw. 

Nowe· narastajiice zmiany w rolnictwie Sob6tki znajdujii swoje od
zwierciedlenie w terenie. Przy uprawie porzeczek wykorzystuje si� miej
scowe warunki fizj ograficzne. U zy\1ki trwale przesuwa si� na ekspono
wane na poludni.owy wsch6d stoki masywu Sl�zy. W celu maksymalnego 
wykorzystania powierzchni stok6w terasuje si� je, tworziic trzy poziomy 
uprawy stokowej. Istniejii zatem wszelkie warunki do rozwoju sadowni
ctwa i warzywnictwa na badanym obszarze. Mozna tez zwi�kszyc po
wierzchni� pod warzywa przez wprowadzenie dwupoziomowej uprawy. 
Do tej pory jedynie 11,20/o powierzchni sadowniczej zostalo wykorzystane 
na uprawy dwupoziomowe. 

Obok gospodarstw posiadajiicych warzywa w uprawie gruntowej istnie
jq gospodarstwa typowo „warzywnicze", dysponujiice inspektami i szklar
rriami 4• Tego rodzaju gospodarstw jest 19, przy czym posiadajq 7 szklarni 
o liicznej powierzchni 37,25 ha oraz 267 inspekt6w o powierzchni 
706,76 ha. 

°Jak juz wspomniano, rozw6j sadownictwa jest zjawiskiem powszech
nym. · Najwi�kszy udzial sad6w wyst�puj e w gospodarstwach wielkosci 
2-7 ha (tab. 1) •. Powierzchnia ich maleje zar6wno w gospodarstwach 
wi<1kszych, jak i mniejszych. Gospodarstwa duze, o mieszanym kierunku 
produkcji, bardzo rzadko uwzgl�dniaj'l w p!odozmianie uprawy trwa!e. 
Gospodarstwa bardzo male, w tym wypadku chlopo-robotnicze, nie dy
sponujq wystarczajiicii si!q roboczii do uprawy pracochlonnych warzyw 
i krzew6w owocowych. 

Liczba krzew6w porzeczek sukcesywnie wzrasta. W 1969 r. zanoto
wano 32 716 szt. Obecnie przypada 117 drzew i krzew6w owocowych na 
1 ha uzytk6w rolnych. Dia Polski wskaznik ten wynosi 3,4 szt. na 1 ha. 
J akkolwiek j est to na razie uboc�ny kierunek produkcj i gospodarstw 
indywidualnych, to istniei'l juz pewne rradwyzki odprowadzane do punk
tu skupu Zaklad6w Winiarskich we Wroclawiu. Zaklad ten skupuje ostat
nio rocznie od 100 do 120 ton porzeczek i od 50 do 60 ton truskawek. 
Powinno to. sklonöc odpowiednie wladze resortowe do uruchomienia na 

s Statystyka warzywnictwa 1950-1967, GUS, Warszawa 1969. 

' Rejestr szklarni i inspekt6w w Sob6tce w 1969 r., Powiatowy Inspektorat 

Statystyczny we Wroclawiu. 

5 Spis drzew i krzew6w owocowych w Sob6tce w 1965 r., Powiatowy Inspekto

rat Statystyczny we Wroclawiu. 
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m1eJscu zakladu przetw6rczego. Sady te opr6cz walor6w praktycznych 

moglyby byc dodatkowq atrakcjq, szczeg6lnie w okresie kwitnienia, po

dobnie jak to ma miejsce w �qcku na Nowosqdecczyznie. 

Tab. 1. Drzewa i krzewy owocowe w Sobötce w 1965 r. 

Liczba 
Struktura Liczba Powierzch-

1 1 

wlasnoSciowa drzew 1 innych sad6w nia w ha drzew przy krzew6w k.rzew6w (w ha) 
drogach porzeczki owocowych 

0,10- 0,50 25 4,35 650 1787 2620 486 0,51- 2,00 11 2,93 297 250 4568 70 2,01- 5,00 II 7,89 660 280 5255 76 5,01- 7,00 6 6,77 482 321 10012 121 7,01-10,00 4 1,04 43 106 211 II powyze 10,00 7 
Razem 57 22,98 2132 3015 1 23716 764 

Podstawowq funkcjq Sob6Vki jest obecnie przemys!, oparty gl6wnie 

na surowcach mineralnych. Daje on najwi�ksze mozliwosci zatrudnienia 

przekraczajqce w tym zakresie wymogi samego miasta. Kiopalm,ie Surow

c6w Mineralnych, Kamienio!omy Granitu i Zaklady Drzewne mogq w tej 

chwili, po uwzgl�dnieniu dojezdiajqcych do pracy, zatrudnic jeszcze 

okolo 80 os6b, ale przede wszystkim m�zczyzn. 

Poszczeg6lne dzialy przemyslu zatrudniajq w sumie 520/o (srednia dla 

Polski 250/o) czynnych zawodowo, (37,4•/o m�zczyzn i 14,60/o kobiet) 6• 

Tab. 2. Zatrudnienic w przemySle na terenie Sobötki 
wedlug gal�zi przemyslu w 1969 r. 

Gale,zie ' \ Zatrudnienie 
przemyslu og6lem me,ZCzyfoi kobiety 

Przemysl mineralny 629 568 61 
Przemysl drzewny 257 181 76 
Przemysl browarniany 94 50 44 

Przemysl pozostaly 150 11 139 
Razem 1130 810 320 
% 100,0 71,6 28,4 

Wysoki wskaznik zatrudnienia dotyczy gl6wnie m�zczyzn. J edyna 

w zestawieniu przewaga kobiet wynika z istnienia Zaklad6w Galanteryj-

t1 Plan perspektywiczny Sobötki, Wojew6dzka Pracownia Urbanistyczna we 
Wroclawiu. 
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nych „Dolbut". Zaklad ten nastawiony jest na produkcj,: cha!upnicz'l 
i zatrudnia 110 kobiet. 

Zatrudnienie w przemysle i pozostalych dzialach gospodarki naro
dowej 7 ilustruje tab. 3. 

Tab. 3. Bilans zatrudnionych w Sobötce w 1965 r. wedlug dzialOw gospodarki 
narodowej oraz zatoZcnia planu na 1985 r. 

Dzialy gospodarki 
narodowej 

Og6lem 
przemysl 
budownictwo 
rolnictwo i ldnictwo 
transport i lctcznoSC 
obr6t towarowy 
gospodarka komunalna 

i m·ieszkaniowa 
oSwiata i kultura 
zdrowie i opieka spoleczna 
administracja 
inne 

1 1965 r. 1 w tym kobiet liczba 1 % 1 . I Liczba / % Liczba % 2190 100,0 880 38,2 3650 100,0 1130 52,1 320 38,2 1850 57,0 90 4,2 10 28,2 200 5,7 350 16,0 170 11,0 450 12,4 147 7,8 77 26,3 300 8,2 49 2,6 15 48,5 120 3,3 
60 2,4 30 55,2 150 4,1 153 7,0 100 60,3 200 5,6 92 4,3 70 75,0 180 4,8 52 2,3 30 72,5 100 2,6 52 2,3 100 20,0 100 2,6 

1985 r. 
1 przy-1 

w tym kobiet 
rost liczba 

1 % 66,6 11350 36,9 49,3 450 24,9 7,5 40 20,0 6,8 220 29,0 10,5 150 30,8 3,8 30 25,0 
6,1 70 46,7 3,3 140 70,0 6,1 150 83,0 3,3 60 66,0 3,3 40 40,0 

Wszys�kie inne poza przemyslem dzia!y gospodarki narodowej dyspo
nujq niepor6wnanie mniejszymi mozliwosciami zatrudnienia. W sumie 
oferujq 550 miejsc dla m�zczyzn i 510 dla kobiet. Wysoka liczba za
trudnionych w rolnictwie kobiet swiadczy o feminizacji tego zawodu 
i wyst�puje gl6wnie w gospodarstwach ma!ych, z kt6rych m�zczyzni ode
szli do innych zawod6w. Og6lnie na terenie Sob6tki 100 kobiet poszukuje 
zatrudnienia, a okolo 70 wyjezdza do pracy do innych miejscowosci. Nie
dob6r miejsc pracy zmniejszyc mogloby uruchomienie zakladu przetw6r
stwa owoc6w, o czym juZ wspominano. 

Dominacja przemyslu, i to gl6wnie wydobywczego, w bilansie za
trudnienia wp!ywa z jednej strony na wysoki - powyzej sredniej krajo� 
wej (45,5°/o) - wskaznik czynnych zawodowo m�zczyzn (eo w grupie 
ludnosci w wieku produkcyjnym daje 106·0/o zatrudnionych i wskazuje 
na uzupe!nienie tej grupy rocznikami ponizej i powyzej wieku produkcyj
nego przy wielkosci og6lnie nizszej od sredniej dla Polski (tab. 4). 

1 Bilans zasob6w sily roboczej i zatrudnienia na terenie miasta Sob6tki opra
cowany przez Powiatowc1 Komisj� Planowania Gospodarczego przy Powiatowej 
Radzie Narodowej we Wroclawiu. 
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Tab. 4. LudnoSC w wieku produkcyjnym i czynni zawodowo w Sobötce w 1965 r. 

Liczba Wyszczeg61M nienie ludnoSCi J ludnosci w wieku 1 og6lem produkcyjnym 
Og6lem 6260 

1 

3090 
1 

M�iczyini 3200 1600 Kobiety 3060 1490 

czynnych zawodowo 
2320 

1 

1702 944 

Procentowy wskainik czynnych zawodowo 
w stosunku do I w stosunku do ludnoSci og61em ludnoSci w wieku 

1 produkcyjnym 
36,5 

1 

75,4 53,2 106,0 30,_7 60,3 
Wspomniany wysoki wskazruk zatrudnienia m�:i:czyim spowodowany 

jest te:i: dojazdami do pracy. W sumie ponad 100/o zatrudnionych na 
terenie Sob6tki dojezdza z miejscowosci powiatu wroclawskiego, swidnic
kiego i d.zier:i:oniowskiego 8. Wi�kszosc ich zatrudnia przemysl (tab. 5). 

Tab. 5. DojeZdZaj11,cy do pracy na terenie Sobötki wedlug dzialöw gospodarki narodowej 
Wyszczeg6Inienie Og6!em M�zyini Kobiety 

Przemysl 130 ll9 ll Rolnictwo i le5nictwo 24 19 Transport i l<1CznoSC Handel i uslugi 32 10 22 Kultura i oSwiata 9 3 6 Administracja 3 
Razem 206 154 52 

Slabo zr6:i:nicowany profil zaklad6w pracy powoduje z kolei nisk11 
aktyWizacj� zawodow11 kobiet i r6wnoczesnie wplywa na istnienie po
wa:i:nej liczby wyje:i:d:i:ajqcych do pracy, z czego na podstawie szacunku 
wyje:i:d:i:a do •: Wroclawia Swidnicy miejscowoSCi pow. wroclawskiego miejscowoSCi pow. Swidnickiego Razem: 

216 os6b 81 94 62 463 osoby 
Choc w okresie perspektywicznym zwi�kszy si� zatrudnienie w innych 

dzialach gosopdarki, gl6wnie w dzialach zwi11zanych z ruchem turystycz-

s TamZe. 11 'l'amZe. 



Analiza funkcjonalna Sob6tki 661 

nym (obr6t tmvarowy, budownictwo, gospodavka komunalna, zdrowie), 
najwi�kszy przyrost miejsc pracy b�dzie mial miejsce w przemysle, eo 
przy niezmiennym wskazniku czynnych zawodowo nie zmniejszy napi�,c 
w bilansie zatrudnienia. 

Rozwijajqce si� w Sob6tce funkcje odbily si� na charakterze zabu
dowy miasta. Kazdy okres historyczny, w kt6rym wysuwa si� na czolo 
ktöras z jego kolejnych funkcji (targowa, wypoczy,nkowa, przemyslowa), 
pozostawil slad w postaci charakterystycznych dla tego okresu form 
zabudowy. Najstarsza funkcja - targowa - utrwalila si� we wrzecio
nowatym planie ulic dzisiejszego centrum miasta. Nie zachowaly si� nato
miast pr6cz kosciola Sw. Jakuba z XII-XIII w. zadne budynki z tego 
najwczesniejszego okresu istnienia Sob6tki jako miasta. 

Istniejqca czynszowa zabudowa centrum powstala w koncu XIX w. 
Prawie calkowicie zniszczona w czasie wojny, zostala odbudowana, nie 
wzbogacono jednak wyposazenia mieszkali. Ogranicza si� ono do gazu, 
wodociqgu i kanalizacji. Jedynie nowe budynki powstale po 1960 r. 
majq fazienki. Jednak i tu nie zalozono centrah1ego ogrzewania. 

Najstarszq istniejqCq zabudow� posiada wl&czona do Sob6tki dawna
wies wzciluz ulic Armii Czerwonej i Kosciuszki. Zabudowa gl6wnie szere
gowa · z zapleczem gospodarczym powstala na poc2qtku drugiej polowy 
XIX w. 10 Budynki wyposazone S'! w gaz, lokalnq kanalizacj� i wodociqg. 
Do kazdego z dom6w przylega dzialka o powierzchni ok. 1000 m2• 

Uruchomienie w polowie XIX w. lkamieniolom6w granitu wplyn�lo 
na powstanie w centrum Strzeblowa zabudowy wielorodzinnej. Budynki 
te posiadai'I tylko elektrycimosc. W latach 1900-1910 powsta!o dla ro
botnik6w browaru osiedle w G6rce, skladajqce si� z 11 dwurodzinnych 
dom6w z zubozalq cz�sciq gospodarcz'I (chlew, pralnia). Kazdy z dom6w 
posiada dzialk� 550 m2• Budynki wyposazone S'! jedynie w elektrycznosc. 
Zly stan budynk6w spowodowany jest gl6wnie zaleganiem wody grun
towej. 

Na przelomie XIX i XX w. zacz�ly powstawac wille i domki letni
skowe. Budowano je gl6wnie na stokach Gozdnicy. Powstanie ich bylo 
wyrazem rozbudzonych zainteresowan zabytkami i walo-rami przyrodni
czymi Si�zy. Domy na dzialkach o powierzchni 800 m2 wyposazone S'!, 

podobnie jak wszystkie dotychczasowe, w swiatlo, wodociqg, kanalizacj� 
i pocilqczone S'! takze do sieci gazowej. W j ednostce tej za·chowaly si� 
w postaci relikt6w dziabki z zabudow& zagrodowq. 

Najwi�cej istniejqcych osiedli powsta!o w okresie mi�dzywojennym 11• 

10 Niemiecka mapa topograficzna 1: 25 000, arkusz Sobötka, 1880 r.; niemiecka 

mapa topograficzna 1 : 25 000, arkusz Miroslawice, 1884 r. 
11 Niemiecka mapa powiatu Swidnickiego 1 : 100 000 wydana w Berlinie w 1936 r. 
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Dia robotnik6w kamieniolom6w i pracownik6w kolejowych zbudowano 
w tym czasie typowe dla tego okresu osiedla domk6w jednorodzinnych 
przy ul. Swierczewskiego i Wroc!awskiej oraz domk6w szeregowych przy 
ul. Sl�znej. Stan techniczny budynk6w w tych jednostkach jest stosun
kowo dobry. Domy opr6cz wodoci&gu, kanalizacji i elektrycznosci posia
clajq cz�sto gaz, lazienki i centralne ogrzewanie. Sq to najcz�sciej domy 
prywatne. R6wnoczesnie podobne osiedla domk6w jednorodzinnych dla 
robotnik6w lkamieniolom6w i Kopalni Surowc6w Mineralnych zbudowano 
w Strzeblowie. Stan budynk6w jest na og61 dobry. Domy nie majq jednak 
wodociqgu allli gazu. Mankamentem jest takze - szczeg6lnie w osiedlu 
kopalni surowc6w mineralnych - duze zapylenie pochodz&ce z kopalllli. 
Calkowicie nowe, wybudowane w latach 1956�1958, jest r6wniez osiedle 
Strzeblowskich Kopalni Surowc6w Mineralnych. Nigdzie poza tym osie
dlem nowa zabudowa nie stanowi zwartej i zorganizowanej jednostki. 
Nowe domy spotyka si� jedynie jako uzupelnienie lub kontynuacj� wczes
niejszego typu, np. domy przy ul. Swierczewskiego, Slowackiego. 

Nowe perspektywy, jakie otwierajq si� przed Sob6tk& jako centrum 
ruchu turystycZlllego w rejonie Sl�zy, powinny przyczynic si� do• popra
wy stanu technicznego budynlk6w i estetyki osiedli. 

W planie budowy Dolnoslqskiego Parku Kultury i Wypoczynku „Sl�
za" Sob6tka przewidziana jest jako osrodek centralllly, obsluguj&cy caly 
ruch turystyczny w masywie Sl�zy. Na terenie parku wypoczywac b�dzie 
moglo jednoczesnie okolo 18 000 os6b w 1975 r. i okolo 29 000 w 1985 r. 
W zwi&zku z tym plainuje si� budow� kilku duzych osrodk6w wypo
czynkowych, kazdy o pojemnosci od 6000 do 10 000 os6b, w rejonie So
b6tki, Gorki i Sulistrowiczek. Opr6cz tych wymienionych powstac ma 
4--5 mniejszych osrodk6w po 1000 os6b w rejonie Strzegomian, B�dlkowic 
i Strzeblowa. 

Przewiduje si�, ze z bazy noclegowej korzystac b�dzie w 1975 r. 
10•/o przybywajqcych na wypoczynek, a w 1985 r. 200/o, z bazy gastro
nomicznej odpowiednio 500/o i 7 00/o. Pokrycie tego zapotrzebowania nie 
b�dzie moglo nash\pic bez powaznych inwestycji w tym kieTUlllku 12• 

Liczba miejsc gastronomicznych i noclegowych ma wzrosnqc z 240 (w tym 
20 sezonowych) miejsc konsumpcyjnych i 442 noclegowe w 1965 r. do 
940 konsumpcyjnych i 1600 noclegowych w 1975 r. oraz do 1800 miejsc 
konsumpcyjnych i 500D miejsc lllOclegowych (w tym 1000 w budymkach , 
trwalych) w 1985 r. 

W ramach realizacji zalozer\. Parku „Sl�za" zbudowano juz w 1968 r. 

12 Wypoczynek Swü\teczny w okresie perspektywicznym w rejonie Wzg6rz 

Trzebnickich i Sob6tki opracowany przez Pracowni� Zagospodarowania Turystycz

nego we Wroclawiu. 
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hotel „Pod Misiem" o 95 miejscach noclegowych z restauracjq na 120 
os6b. W dalszym ciqgu konieczne jest uporzqdkowanie dr6g dojazdowych 
do Sobötki, ich modernizacja, poprawa stanu i wytyczenie nowych sciezek 
pieszych oraz szlak6w turystycznych w rej onie masywu, oddzielenie dr6g 
wywozu drzewa od ruchu pieszegc. 

Spodziewany wzrost ruchu wypoczynkowego uwarunkowany jest lron
sekwentnq realizacj<, planowanych inwestycji, a wi<,c przede wszystkim 
zagospodarowa'Iliem dw6ch park6w: Slonecznego nad Potokiem Sulistro
wickim i Modrzewiowego w rejonie Gozdnicy i Wiezycy, polqczonych 
wyciqgiem turystycznym, budowq basenu w Sob6tce i k!jpielisk w Suli
strowiczkach, remontem amfiteatru i wiezy widokowej na Wiezycy. 
Niezb<,dne j est röwniez zwi<,kszenie liczby sklep6w spozywczych i kios
kow, budowa dwol'Ca PKS, stacji benzynowej, powi<,kszenie liczby praco
wnikow sluzby zdrowia, uruchomienie drugiej apteki. 

W calym obj<,tym planem rejonie musi poprawic si<, estetyka miejsco
wosci i poszczeg6lnych obiekt6w. 

ANALYSE DER FUNKTIONEN DER STADT SOB0TKA 

Sob6tka als Stadt mit reicher Vergangenheit, verschiedenartigen Funktionen 

in der Gegenwart und bestimmten Entwicklungsperspektiven interessiert Fachleute 

verschiedener Disziplinen. Ein Bespiel dafür sind die Geländ€:forschungen der 

Geographiestudenten im Juli 1969. 

In dem skh entwickelnden touristischen Zentrum spielt die Landwirtschaft 
weiterhin eine wesentliche Rolle (15°/o der Beschäftigten und es besteht die 

Möglichkeit einer weiteren Entwicklung. Auf dem untersuchten Gelände gibt es 

besonders günstige natürliche und ökonomische Bedingungen für die Entwicklung 
des Gemüse-und Obstbaus. 

Die hauptsächlich auf örtlichen Mineralrohstoffen fussende Industrie ist weiter
hin die wichtigste Funktion der Stadt. Im Unterschied zu den anderen Bereichen 

der nationalen Wirtschaft bietet die Industrie die grössten Beschäftigungsmöglich
keiten. 

Neue Perspektiven und neue Funktionen der Stadt Sobötka eröffnen sich im 
Zusammenhang mit dem geplanten Bau des Niederschlesischen Kultur-und Er

holungsparks „Sl�Za". Sob6tka ist als Zentrum dieses Komplexes vorgesehen. 
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STAN!SLAW RYBANDT 

0 POBYCIE BENEDYKTYNÖW SLOWIANSKICH W OLESNICY 

Do konca XII w. benedyktyn; sl,iscy wyparci zostali z szeregu przypu
szczalnie starych ltlasztor6w b,idz przez duchowienstwo swieckie, b,idz: 
przez cysters6w i premonstratens6w. Osiedlili si,: powt6rnie na Dolnym 
S!,isku w drugiej cwierci XIII w. (Krzesz6w, Legnickie Pole, Sroda Sl,is
ka). Nowo przybyli benedyktyni pochodzili z czeskiego Opatowca. Zad:na 
z tych wt6rnych kolonii benedyktynskich nie zmieni!a si,: w samodziel
ne opactwo. Pozostaly tylko prepozyturarni 1

• Ciekawie wiGc zapowiada!a 
si,: nowa pr6ba osiedlenia benedyktyn6w w ksi,:stwie olesnickim w 1380 r. 
Niezwyk!osc tej funkcj i wi,iza!a siG takze z odrnieli.nosci,i obrz,idku litur
gicznego nowo sprowadzonych zakonnik6w. Nazywano ich bened)'ktynami 
s!owianskimi ze wzgl,:du na uzywanie w liturgii rzymskiej j<:zyka staro
s!owianskiego i pos!ugiwanie si,: tekstarni pisanyrni g!agolic,i 2• Wprawdzie 
wspomniana fundacja olesnicka by!a czyrns odosobnionym na terenie 
biskupstwa wroc!awskiego, ale nie stanowi!a jedynego klasztoru slowian
skiego na terytorium Polski; w Krakowie w 10 lat p6zniej podobne 
opactwo zostalo fundowane na Kleparzu przez Jadwig,: i ·Jagiell<: (1390). 

Literatura przedrniotu wi,iza!a stolic,: ksi,:stwa konradowego - Oles
nic,: - nie ty lko z benedyktynarni slowianskimi, ale takze z mnicharni 
irlandzkimi (Iroszkotami). Czynily to przede wszystkim polskie opraco
wania syntetyc=e, kt6re przyjmowaly istnienie w Olesnicy dw6ch fun
dacji benedyktynskich: wczesnosredniowiecznego opactwa benedyktyn6w 
irlandzkich, zwanych mylnie powszechnie Szkotarni (XI-XII w.) 3, 

1 T. Si 1 nick i, Dzieje i ustr6j koSciola katolickiego na Slqsku do ka71.ca· 
wieku XIV, Warszaw a 1953, s. 94, 368; A. G i e y s z t o r, Kultura Slqska, Katowice-

1960, s. 16. 

2 J. K r  u k o w s k i, O slawiariskim ko§ciele Sw. KrzyZa, Kraköw 1886, s. 15; 

J. S z y man s k i, Czy w Polsee istnial obrzqdek rzymsko-slowia?1.ski? (Zeszyty Nau-

kowe KUL, VI, 1963, 2, s. 41-56). 

a T. Si 1 nick i, op. cit., s. 96; W. Urban, Zarys dziej6w diecezji wroclaw
skiej, Wroclaw 1962, s. 203; Historia Szqska, t. J, cz. I, Wroclaw 1960, s. 188;. 
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i XIV-wiecznej fundacji benedyktyn6w s!owianskich. Mozliwosc istnienia 
w Olesnicy mnichöw irlandzkich wysurnil Wattenbach'· Opar! si� w6w
czas na znanym mu ·aokumencie inkorporacyjnym biskupa Jana Turzona 
z 1505 r. 5 W kilka lat po opublikowaniu tego dokumentu zapoznal si� 
z dokumentem erekcyjnym Konrada II dla benedyktyn6w slowianskich 
z 1380 r. wydanego przez pastora Fuchsa pod bl�dnym nagl6wkiem 
(Fundations brief der Oelsnischen Probstey) 6. Wattenbach sprostowal 
swoj11 hipotez� odnosnie do mozliwosci istnienia w Olesnicy opactwa be
nedyktyn6w irlandzkich '· 

Wspomniany dokument biskupa Jana Turzcma (13 I 1505 r.) inkorpo
ruj11cy pozostale dochody benedyktynskie prepozyturze kancmik6w re
gularnych w Olesnicy mylnie nazwal benedyktyn6w slowianskich „fra
tres Scotorum" 8, choc prosba ksi11z11t olesnicko-zi�bickich (1504/5), ktora 
.spowodowala 6w mandat biskupi, zawierala okreslenie „der Bruder der 
Wenden" 9• Ponadt� oba te doku�enty znajdowaly si� w repertorium opa
ta z Piasku Eliasza (XVI w., s. 689) pod bl�dnym nag!6wkiem 10: Abbacia 
quondam Scotorum ibidem Olsne !!. Sformu!owanie „fratres Scotorum" 
wi11za!o si� prawdopodobnie z mylrni lekcj11 b11dz z b!�dem skryptury
stycznym pisarza, kt6ry pisz11c „Scotorum·• m6g! nawi11zac do istniej11cych 
i znanych sobie mnich6w irlandzkich z terenu Rzeszy Niemieckiej. W Wie
dniu po opuszczeniu klasztoru przez Ir1andczyk6w w XV w. pozostala 
nadal stara pazwa 12• W wypadku Olesnicy nieznajomosc stanu faktycz
nego i bl11d w nazewnictwie swiadcz11 o kr6tkotrwa!ym pobycie benedyk
tyn6w s!owianskich na SI11sku. 

Zas!ug� sprowadzenia ich do Olesnicy przypisywala dotychczasowa 
literatura Konradowi II olesnickiemu. Wydaje si� jednak bardziej prawdo
podobne, ze mysl osadzenia slowianskich mnichöw na SI11sku zrodzila si� 

Z. S u l o w s k i, Poczqtki ko§ciola polskiego (Ko§ci61 w Polsee, t. I, Krak6w 1968, · 

s. 106); A. W � d z k i ,  Benedyktyni na ziemiach slowiaiiskich (Slown ik star. s low., 

t. ], s. 105). 

4 Watte n b a c h, Die Kongregation d. Schottenklöster in Deutschland (Zeit

s chrift für Chr ist. Archäologie u. Kunst, LIV, 1856, s. 54). 

s Te n z e, Das Slavenkloster in Ols (ZFGS, t. III, 1860, s. 207, 209). 

6 G. Fuc h s ,  Reformations- u. Kirchengeschichte des Fürstenthums Oels, Wroc

law 1779, dok. 47, s. 686. 

1 Watten b ach, Das Slarvenkloster ... , s .  206. 

s Zachowa ny t y lko fragment dokumentu cytuj� za He y n e m ,  DokumenHerte 
Geschichte d. Bistums Schlesiens, t. II, \Vroclaw 1960, s .  751. 

11 Wy drukowany pr zez Wattenbacha w ZFGS, t. III, 1860, s. 208. 
10 Znaczenie zaginionego repertorium o m awia Wattenbach, zo b. Über d. Re

pertorium Heliae (ZFGS, t. III, 1860, s. 2) . 

u Watten b ach, Das Slavenkloster ... , s .  208. 

u Heim b uc he r, Die Orden u. Kongtegationen d. Katholischen Kirche, 
t. I, Padebor n  1933, s. 198. 
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w kr�gu kanonik6w regularnych z Piasku i ich opata J ana z Pragi. 
Wprawdzie dokument erekcyjny ksi�cia Konrada II z 21 IX 1380 r. 
eryguj11cy opactwo w Olesnicy i przekazuj11cy mnichom slowianskim 
plac pod budow� kosciola i klasztoru tytuluje tegoz ksi�cia fundatorem 
i patronem benedyktyn6w slowianskich oraz ich posiadlosci ", a okresle
nie dokumemtu „per nos vocatis de Praga" mog!oby przemawiac za przy
pisaniem calej zaslugi sprowadzenia zakonnik6w slowianskich Konrado
wi II, ale takie rozumienie genezy fundacji olesnickiej wydaje si� malo 
uzasadnione. Wedlug brzmienia dokumentu Konrad II nadal uposaienie 
uprzednio sprowadzonym z Pragi benedyktynom slowianskim. Ksi11z� 
najprawdopodobniej usankcjonowal tylko stan faktycmiy, wyrazaj11c zgo
d� na osiedlenie si� w Olesnicy mnich6w z Pragi. Natomiast pomysl 
i zamiar naleial c:lo opata z Piasku Jana z Pragi. Za tym osta1rnim jako 
spiritus movens calego przedsi�wzi�cia przemawiajq: jego pochodzenie 
etniczne, swiadczenie na dokumencie fundacyjnym i posiadanie dw6ch 
kosciol6w blizniaczych w Olesnicy 14. Natomiast Konrad II o tyle tylko 
moi:e byC uwai:any za fundat.ora, o ile swoim 'ksiqi�cym uposai:eniem 

i zgod11 przyczynil si� do tego, ze pobyt mnich6w slowianskich w Olesni
,cy nabral realnego ksztaltu i umozliwi! im trwale osiedlenie si� na 
Sl11sku. 

Przyjmujqc, ie pomysl i inicjatywa osiedlenia mnich6w slowianskich 
wyszly z kr�gu opata kanonik6w regularnych J ana z Pragi, naleiy za
stano,wic si� nad rolq i znaczeniem tych ostatnich posiad!osci w okolicy 
Olesnicy "· Cz�sc z nich obejmowala prawdopodobnie p6lnocn11 dzielnic� 
p6zniejszego miasta "· W niej to, co wydaje si� nie wykluczone, znajdo
wal si� szpital Sw. Jerzego poswiadczony w 1307 r. 17 Piecz� nad tym 
szpitalem przekazal ksi11z� Konrad I kanonikom regularnym z Piasku 
(1340 r.) ", co potwierdzil biskup Nanker przez inkorporowanie go za
konowi wraz z opiekq duszpasterskq nad chorymi i ich obs!ugq 19. Przy 
szpitalu Sw. Jerzego istniala prawdopodobnie kaplica pod tym wezwa-

1s Zob. F u c h s, op. cit., s. 686. 
14 Byl pierwszym pomiE::ctzy Swiadkami dokumentu z 21 IX 1380 r. 
15 W. Ha e u s 1 e r, Geschichte des Fiirstentiw,ms Oels bis znm Aussterben 

d. Piastischen Herzogstinie, Wroclaw 1883, s. 143. 
1s Zob. M. St a rz e w s k a, Ole§nica, Wroclaw 1963, s. 7. 
17 Tam:ie, s. 7 i 15; Ha e u s l e r, op. cit., s. 3. 
ts Co n r a d  u s de L e s  1 a via, Chronica abbatum beatae Mariae Virginis in 

Arena, wyd. G. Stenzel (SRS, t. II, Wroclaw 1839, s. 194; dalej cyt.: SRS). 
111 St a rz e w s k a, op. cit., s. 15, 137 i 138, blE:dnie interpretuje treSC doku

mentu, dopatrujqc si� istnienia w 01eSnicy parafii kanonik6w regularnych. Par. 

SRS, t. II, s. 194: ,,concessit [biskup Nanker -- uwaga autora], ut fratres ibidem 

morantes ex ordinatione abbatis curam animarum, quod familiam et pauperes in 

hospitali degentes quoad sacramenta penitencie, eukaristie et unctionis extreme, 

habere deberent". 
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niem. Czas jej powstania nie jest znany. Poniewa:i: jednak w XIV w. 
jeden z interesujqcych nas kosciol6w mia! wezwanie Sw. Jerzego, wydaje 
si� prawdopodobne, ze byl zwiiizany ze szpitalem i dzialalnosci'l dusz
pasterskq tamtejszych kanonik6w regularnych, kt6rzy w Olesnicy mieli 
swojq prepo,zytur�. 

Kjanonicy z Piasku cieszyli si� poparciem domu ksiq:i:�cego w Olesni
cy. Na Piasku zostala pochowana zona ksi�cia Konrada II Agnieszka 
(1371 r.) 20• Matka jego Eufemia w 1372 r. przekazala kanonikom regu
larnym roczny czynsz 10 grzywien z · !aw chlebowych w Olesnicy 21_ 

Z czynszu tego 6 grzywien miala otrzymac prepozytura i szpital· olesnicki. 
Ta sama Eufemia w 4 lata p6foiej (1376 r.) wsp6lnie ze swoim synem 
Konradem II zbudowala w Olesnicy kaplic� pod wezwaniem Sw. Krzy:ia 
i NMP 22• Budowla ta byla o tyle ciekawa, ze dobudowano i'l do kosciola 
Sw. Jerzego 23, z kt6rym miala jedmi wsp6lnq scian�. Na uposazenie 
kaplicy Sw. Krzyza i NMP Eufemia przekazala swoje wlasne dochody 
ze wsi Jenkowice (pow. Olesnica) i inne. Mialy one wystarczyc na utrzy
manie dw6ch kanonik6w regularnych majqcych opiek� nad kaplicq i -
eo jest prawdopodobne - odprawiac nabo:i:enstwa za dobrodziej6w ksiq
z�ych. Po smierci ksi�znej (1378 r.) 2, dochody z Jenkowic wr6cily do 
puli ksi�cia 25, a kanonikom regularnym pozostala troska o kaplic�. W tej 
sytuacji prepozytura olesnicka obok swego dawnego kosciola Sw. Jerzego 
musialaby utrzymac bli:i:niaczq kaplic� Sw. Krzyza i NMP z dwoma za
konnikami bez nalernego uposazenia. Opatem na Piasku w czasie fundacji 
ksi�znej Eufemii by! Jan III z Pragi (1375-1386) 20. On to prawdopodobnie 
po smierci ksi�znej i oderwaniu dochod<iw z J enkowic nie widzial celo
wosci utrzymania obok siebie dw<ich plac6wek kanonik<iw regularnych. 
Postanowil wi�c znalezc inne rozwi&zanie. 

Jako pochod2qcemu z Pragi z pewnosci'l bylo mu znane ulubio,ne 
opactwo Karola IV benedy,ktyn6w s!o,wianskich z Emaus w Pradze. Tych 
to benedyktyn6w nowo zbudowany kosci6l zostal niedawno konsekrowany 
w obecnosci Karola IV i notabl6w, mi�dzy kt6rymi byl ksiq:i:� opolski 
(1372 r.) 21. To praskie opactwo poprzez liturgi� i:awiqzywalo d'O obrz&d-

20 He y n e, op. cit., t. II, s. 679. 

" SRS, t. II, s. 203. 
22 Tam:ie, s. 204; S t a rz e w s k a, op. cit., s. 138, mylnie podala rok budowy 

kapi'icy. 
23 ,, ... oratorium sancte crucis et beate Marie Virginis in Olsna coristruxit et 

ecclesie sancti ibidem adiunxit". SRS, t. II, s. 204. 
24 Ha e u s 1 e r, op. cit., s. 218. 
25 TamZe, s. 404. 

" SRS, t. II, s. 203. 
21 L. He Im 1 i n  g, Emaus, Praga 1903, s. 8. Autor E7l'l,aus nie m6w.i nie o kla

sztoraeh benedyktyn6w slowiariskich w Polsee. 
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ku rozpowszechnionego w klasztorach benedyktynskich u S!owian Po
rudniowych w X w. 28 Reaktywowany obruidek s!owianski znalazl gorli
wego protektora w osobie cesarza Karola IV, kt6ry j eszcze j ako margrabia 
czyni! w tym celu starania u papieza Klemansa VI 20. Od tego ostatniego 
z !atwosci& otrzymal bull<: (9 V 1346) pozwalajqC'! erygowac klasztor 
:s!owianski w Czechach '"· Mys! cesarza po wydaniu przez niego doku
mentu fundacyjnego (1347 r.) zrealizowa! Arnest z Pardubic, arcybiskup 
praski. On to osiedli! w 1348 r. w obecnosci cesarza pierwszych zakonni
k6w, tymczasowo umieszczaj,ic ich przy starym parafialnym kosciele 
Sw. Kiosmy i Damiana oraz w kwaterach prywatnych 31. 

Tych to w!asnie benedyktyn6w, moim zdainiem, postanowi! osiedlic 
przy jednym ze swoich blizniaczych koscio!6w opat kanonik6w regular
nych Jan z Pragi, kt6rego dokument fundacyjny wymienia jako swiadka. 
'Sprowadzenie nowych zakonnik6w do Olesnicy wymagalo nie tylko zgody 
ksi�ia, ale takze przydzielenie im okreslonego i wystarczajqcego uposa
·zenia, kt6re by w niczym nie naruszalo stanu posiadania kanonik6w 
regularnych. Ksi&i<: Konrad II ole§nicko-kozielski (1366-1403), zapo
biegliwy o swoje dobra i d&i'!CY do zwi<:kszania swych wp!yw6w nowymi 
nabytkami terytorialnymi, znajdowa! si<: od 1378 r. w walce z opactwem 
1ubiqskich cysters6w 32• Zatarg ten z odwo!ywaniami i ponawianymi wy
rokami legat6w papieskich trwal do 1382 r. Pod!oiem sporu by!o egze
kwowanie przez ksi<:cia praw zwierzchnich nad ich posiacilosciami "· 
To spowodowalo uwi<:zienie opata cysters6w Jana III przez Konrada II 
i ekskomunikowanie ksi<:cia "· Wprawdzie z pocuitkiem 1380 r. eks
komunika zosta!a zdj<:ta z ksi<:cia na polecenie papieia Urbama VI przez 
carchidiakona poznanskiego Henryka, ale nie zalatwilo to do konca sprawy. 
W takiej sytuacji wydaje si<: zrozumia!e, ie propozycja nowej fundacji 
wysuni,:ta przez J ana z Pragi znalazla !atwy oddiwi,:k u ksi,:cia, iyczli-

2s J. S z y m a 6. s k i, Obrzqdek slowiaflski (Slownik staro:iytnoSci slowiallskich, 
t. III, cz. II, s. 448). Jego zdaniem benedyktyni przyjE:li natychmiast obrzqde k 
.-slowiallski po jego pojawieniu si� bqdZ istniejq ce klasztory slowiallskie prze szly 
na re gul� SW. Benedykta w okresie re formy kluniackiej. 

2& A. Fr in d, D. Kirchengeschichte Böhmens, t. II, s. 189; Ph. Sc hm i t z, 
,Geschichte d. Benediktinerordens, t. III, Zurich 1955, s. 135. 

so Zob. Acta Clementis VI pont. Romani (Monumenta Vaticana, t. I, Praga 1903, 
.s. 389); Fr. V. Sa s in e k

„ 
Benedicti Slavorum (Wissenschaftliche Studien u. Mittei

lungen aus d. Benediktiner Orden, II, 1881, s. 331-334); He 1 m 1 in g, op. cit., s. 5. 
s1 TamZe , s. 7; Benediktinisches Leben in Böhmen u. Schlesien, Warnsdorf 1929, 

1 
s. 41; Sc hm i t z, op. cit., t. III, s. 155; Fr ind, op cit., t. II, s. 189; St. Hil
P i s c h, Emaus (Lexikon für The ologie u. Kirche , t. III, Fre iburg 1959, k. 843). 
Ten ostatni podal bibliografiE: dotyczqc4 Emau s. 

s2 Ha e u s 1 e r, op. cit., s. 231, pr'zyp. 13. 
ss He y n e ,  orp, cit., t. II, s. 756. 
H Ha e u s 1 e r, op. cit., s. 231. 



670 Stanislaw Rybandt 

wego dobrodzieja kanonik6w regularnych z Piasku. Erekcja opactwa 
slowianskiego nie powiiizamego ze Sliiskiem nie tylko uzale:imiala je od 
iksi�cia, ale ponadto. umozliwiala mu zrehabilitowanie si� w oczach hierar
chii kosciola. Mys! nowej fundacji zostala zyczliwie takze przyj�ta przez 
najblizsze otoczenie ksi�cia. Wskazuji, na to m. in. sformulowania doku
mentu fundacyjnego Konrada II z 21 IX 1380 r. Czytamy w nim, ze 
czyni to nie tylko z motyw6w dewocyjrnych, ale takze „de expresso bene
placito et consensu discreti viri domini Nicolai de Smolna, rectoris sive 
plebani ecclesiae parochialis Olsnizensis". Takze tymczasowi administra
torzy diecezji wyrazili zgod� na nowii fundacj� as_ 

W czasie wystawiania. dokumentu erekcyjnego benedyktyni z Emaus 
znajdowali si� juz w Olesnicy i eo najprawdopodobniejsze korzystali 
z goscinnosci kanonik6w regularnych i kaplicy Sw. Krzyza i NMP. 
Twierdzenie o pobycie benedyktyn6w w Olesnicy ma swoje uzasadnienie 
w sformulowaniach dokumentu fundacyjnego: existentibus ibidem pro 
tempore" 36 oraz „pro tempore ibidem degentium" "· Benedykty,nom slo
wia.nskim przelkazal Konrad II w dokumencie fumdacyjnym w Olesnicy 
rniejsce na budow� kosciola i klasztoru oraz zabudowan uzytkowych. 
Zostaly one usytuowane w poblizu Bramy Sycowskiej. Od mur6w obron
nych odgraniczala ich budowle droga. Nowe opactwo powstalo prawdo-
podobnie na wcielonych do rniasta dawnych terenach kanonik6w regular
nych w poblizu szpitala Sw. Jerzego. Opactwo benedyktyn6w slowian
skich otrzymalo tytul Bozego Oiala. 

Nowa. fundacja jako uposazenie otrzymala od ksi�cia w dokumencie 
fundacyjnym (1380 r.) dochody z kosciola parafialnego w Przeczowie 38. 

Z nich to poprzednio zrezygnowal dobrowolnie na prosb� ksi�cia - jak 
podkresla dokumen t - za wiedzii adrninistrator6w diecezj i ostatni bene
ficjat proboszcz Filip. Uczynil to zdaniem dokumentu dla umozliwienia 
Konradowi II swobodnego dyspOl).owania dochodarni ikoscio!a w Przeczo-
wie 39• Ksiiiz� wraz z kosciolem przeczowskim przekazal benedyktynom 
slowia.nskim naleziice do niego prawo patronatu i prezentacji na to bene
ficium. Ponadto kosci6! ten zosta! inkorporowany do opactwa Bozego Cia
la, tak ze odtiid opat mial wyznaczac jednego sposr6d benedyktyn6w na 
administratora parafii. Do uposazenia koscio!a przeczowskiego naleza! 

35 Fusch, op. cit., s. 686. 
311 Tam:ie, ,, ... et tenore presentium assignamus Abbati et Conventui Fratrum 

Slavorum, existentibus ibidem pro tempore professoribus Ordinis et Regulae bea
tissimi Benedicti ... '' 

s1 Tami:e, dok. fundacyjny. 
ss Tami:e, dok. fundacyjny. 
311 Przecz6w byl wsic\ przen.iesiom1 na prawo niernieckie; por. Fuchs, op. cit., 

s. 426. 
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folwark we wsi koscielnej obejmujqcy wi<scej niz 4 wolne !any pola, 
!am lasu i !<1k, opr6cz tego 2 ogrody, wolnq karczm" oraz czynsz (8 ma!
drat6w). Ponadto do tego beneficium naleiala dziesi"cina polna i pie
m<sina; polna z majqtku pan6w na Przeczowie, 3 okolicznych folwark6w 
i niewielkiego zespo!u d6br niedaleko Przeczowa, dziesi<sCina wiardumko
wa o wartosci przeszlo 12 grzywien z Jakubowic {pow. Namysl6w). Do 
tych dochod6w dochodzilo 11 ma!drat6w od zagrodnik6w z 3 miejsco
wosci i 2 mlyn6w na rzece Swierzynie {jeden z nich w ca!osci naleia! 
do opactwa) oraz prawa polowu na tej rzece, ponadto 11 ma!drat6w 
jako meszne. Takie tylko uposazenie opactwa nie bylo czyms nadzwyczaj
nym. Wobec braku innych danych nalezy przyjqc, ie wyiej wspomniane 
dochody stanowi!y jedynie stale uposazenie opactwa ••. Zdaje si" to po
twierdzac takze p6zniejsza dzia!alnosi: benedyktyn6w slowianskich. 

Z ich pobytu i dzialalnosci w Olesnicy pozostalo niewiele przek8"6w. 
Z dokument6w wydanych przez nich zachowa! si" jedynie dokument do
tyc2qcy opata benedyktyn6w slowianskich z Olesnicy z 10 VIII 1385 r. " 
Opat Ulryk „abbas monasterii Corporis Christi in Olsna ordinis sancti 
Benedicti fratrum Sclavorum" zostal delegowany przez Henryka, dzieka
na budziszynskiego" z diecezji misnieiiskiej, s<sdziego papieslkiego, do 
przeprowadzenia dochodzenia i wydania wyroku. Na mocy tej delegacji 
Ulryk z powolaniem si<s na bull" papieza Innocentego VI i mandat wspom
nianego Hemyka tytuluje siebie s"dziq i obronc,i praw cysters6w lubiq
skich; wyda! wyrok ekskomunikujqcy kanonika wroclawskiego Jana Lu
minatora za notoryczne napasci i gwalty wyrzqdzane klasztorowi cyster
s6w w Lubiqiu. Znamienne bylo, :i:e wyrok zostal wydany w 3 lata po 
zakonczeniu sporu Konrada II z Lubiqzem. Trudno orzec, czy opowie
dzenie si" po stronie cysters6w nie mialo wplywu na dalszy rozw6j wy
padk6w, choi: nie mozna wykluczyc pogorszenia si" sytuacji finansowej 
klasztoru w!asnie po tym wyroku. Dowiadujemy si" o niej ze ,manego 
kopiarza wikarych katedralnych 43, w kt6rym l'Jl1ajdujq si" odpisy dw6ch 

40 Uposa:Zenie opactwa Emaus - cytujE;l za Fr i n d e m, op. cit., t. II, s. 189 -
skladalo siE;l z uposaZenia dotychczasowej parafii Kosmy i Damiana, dworu w Wal
lew, 16 grzywien rocznego czynszu z law mi�snych i 33 grzywien z folwarku JeuC. 

u Dok. 627 miasta Wroclawia (Archiwum Pailstwowe Miasta Wroclawia i Woj. 
Wroclawskiego we Wroclawiu, dalej cyt.: AP Wrociaw); dokument ten jest w wielu 
miejscach nieczytelny na skutek niewla.Sciwego przechowywania. Jego regest znaj-· 
duje si� w D. 38 (AP Wroclaw). 

42 Bulla papieZa Klemensa VI z 1351 r. ustanawia jako stalego obrori.c� cyster
s6w na Slc1sku m. in. kaZdorazowego dziekana � Budziszyna. Zob. Katatog archi

wum opactwa cysterskiego w Mogile, wyd. K. Kac-zmairek i G. Kowalski, Mogila 

1919, s. 54. 

43 Archiwum Archidiecezjalne we Wroclawiu, rkps III d. la, k. 130; zob. Kno
blich, ZFGS, t. X, 1871, 2, s. 495; dok. jest dolc1czony w aneksie. 
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dokwnent6w odnosZqcych si,: do jednego faktu; mianow1c1e w 1392 r. 
opactwo znalazlo si,: w trudnej sytuacji finansowej. Nie otrzymywalo 
regularnie czynszu, a potrzebowalo jednorazowo znacznej kwoty pieni,:z
nej. Jedy,nym wyjsciem bylo zastawienie rocznego czynszu 5 grzywien 
z Przeczowa za swn,: 50 grzywien. Uklad zawarli opat Jakub i przeor 
Benedykt z wikarymi katedralnymi. Benedykty,ni olesniccy zobowü1zali 
si,: do przysy!ania wikarym katedralnym kwartalnie 60 groszy procentu. 
Ci ostatni pozostawili im mozliwosc wykupu zastawu za sum,: 50 grzy
·wien. K'si:iz,: Konrad II zna! trudn:i sytuacj� finansow:i konwentu. Nie 
·spieszy! mu jednak z pomocq. Wyraza! jedynie zgod,: na zastaw czy,nszu 
jako na jedy,ne wyjscie z uci:izliwego po!ozenia. Nie spclnil swych zobo
wi:izan zaci:igni,:tych w dokumencie fundacyjnym. Zreszt:i samo fUllldwn 
przeczowskie prawdopodobnie by!o mniejsze, anizeli to zakreslil akt fun
dacyjny. Sam dokument nie m6wi nie o celu pozyczki, ale wydaje si,: 
najprawdopodobniejsze, iz by! zwi:izany z budow:i obiektu sakralnego. 
To wskazywaloby, ze budowa tego koscio!a posuwa!a si,: naprzöd z po
<C!obnymi oporami eo i koscio!a macierzystego "· 

Trudnosci finansowe fundacji olesnickiej nie by!y czyms odosobnio
nym, gdyz podobne przezywa! klasztor macierzysty w Emaus (1400 r.) 
w kilkanascie lat po smierci Karola IV ••. Tarn uznano, ze jedynym 
wyjsciem z k!opotliwej sytuacji gospodarczej by!o wydzierzawienie za
zgod:i dworu praskiego d6br klasztornych 1411 r.). Wydaje si,:, ze r6wnie 
trudna sytuacja materialna ist,niala w drugiej polskiej fundacji w Kra
kowie. Tarn poc2qtkowo zbudowano dla benedyktyn6w slowiat\.skich tylko 
oratoriwn, kt6re w zamierzeniach fundator6w mialo stanowic pözniej 
prezbiteriwn, i drewniane pomieszczenia mieszkalne, a jako uposazenie 
dano im 20 grzywien groszy z cel krakowskich, eo takze p6zniej mialo 
zostac powi,:kszone ••. Z powyzszego por6wnania widac dobitnie, ze obie 
polskie fundacje nie by!y zbyt hojnie uposazone. 

Sposr6d mieszkanc6w opactwa olesnickiego znamy imiona tylko trzech 
mnich6w: opat6w Ulryka i Jakuba oraz przeora Benedykta. Poza tym 
zr6dla nie wspominaj:i nie o stanie liczebnym i personalnym konwentu. 
Wydaje si,: jednak, ze Jiczebnosc opactwa byla niewielka, choc krakow
skie zamierza!o osiedlic blisko 30 mnich6w 47, a opactwo Emaus w jego 
szczytowym okresie liczylo sobie 80 benedyktyn6w slowianskich "· Wobec 

u He 1 m l in g, op. cit., s. 16. 

45 Fr in d, op. cit., s. 190. 

4IS Zob. Dlugosz, Opera omnia, t. XII, s. 487; ten:Ze, Liber beneficiorum, 

t. 1, s. 3; Kr u k o w s k i, O slowia11.skim ... , s. 15; W. S z c z �Sn i a k, Obrzqdek 
.slowia1iski w Polsee pierwotnej, Warszawa 1904. 

o D l u g o s z, Opera omnia, t. XII, s. 48a. 
4s V. Ku 1 h an e k, Geschichte d, Klosters d. slavischen Benediktiner u. d. St. 

Niklas-Kirche, Praga 1865, s. IX. 
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nielicznego skladu osobowego wydaje si,:, ze benedyktyni nie mogli od
grywac': znaczniejszej roli na polu kaznodziejskim w miescie i okolicy. 
Wprawdzie dokument fundacyjny pozwalal im na gloszenie kazan 
w Olesnicy ••, ale zarazem ograniczal ich szersze oddzialywanie poprzez 
kaznodziejstwo. We wspomniamym dokumencie zakonnicy mieli zagwa
ramtowan!j zgod,: proboszcza miejscowego na gloszenie kazati, ale aby nie 
umniejszyc': rangi kosciola parafialnego, ten ostatni zakazal im spelniac': 
t,: funkcj,: w ich kosciele w Olesnicy w 4 wielkie swi,:ta roku kosciel
nego (Wielkanoc, Zielone Swi,:ta, Wniebowzi,:cie i Boze Narodzenie) 
oraz w 4 inne dni, w kt6re wystawiano relikwie 50

• Powyzsze ograniczenia 
zaw,:zaly w 2Jt1acznym stopniu dzialal!nosc': benedyktyn6w i uniemozliwialy 
szersze oddzialywanie w dniach wi,:kszego naplywu wiernych do stolicy 
ksi,:stwa. Pozostala im stala dziala1nosc': duszpasterska w inkorporowanym 
Przeczowie. Pomimo wspomnianych trudnosci wydaje si,:, ze ich pobyt 
na Si'!sku !!jczyl si,: ze wzmozon!j potrzeb'! kaznodziejstwa w j,:zyku bar
dziej zrozurnialym dla ludnosci polskiej "· Mozna przyj!jc':, ze p6zniejszym 
wyrazem ich dzialalnosci byly nabozenstwa protestanckie odprawiane 
w j,:zyku polskim w dawnym ich kosciele az do polowy XIX w. 52 

Skromne dane zrodlowe nie upowazn.iaj!j do wysnuwamia zbyt daleko 
id11cych wniosköw odnosnie do dzialalnosci benedyktynöw slowianskich, 
ale nie zwalniaj!j od postawienia pytania odnosZljcego si,: do roli i znacze
nia fundacji olesn.ickiej. Problem ten wi!jze si,: z pytaniem o adaptacj <: 
nowej placöwki i jej zakorzenienie si,: na terenie Dolnego SlqSka. W do
tychczasowej literaturze historycznej 53 przyjmowalo si,: interpretacj,: 
Heynego "· ktörego zdaniem jeszcze w 1505 r. bylo, w Olesnicy 3 bene
dy,ktynöw. Teza Heynego wynikla ze swoistego rozurnienia petycji ksi11Z11t 
podiebradzkich z Olesnicy. Nie wszyscy autorzy przyjmowali zdamie 
Heynego w calej rozci!jglosci 55

• Szczegölowa analiza tresci prosby ksi'!
Z'!t olesnicko-zi,:bickich nie po,zwala, moim zdaniem, na przyj,:cie inter
pretacji Heynego 56

• Ksi!jz,:ta Albert i Karo! wystosowali prosb,: do bisku
pa koadiutora Jana Turzona, aby pozostaly maj!jtek pobenedyktynski 
przekaza! prepozyturze kanoniköw regularnych w Olesnicy. Ta ostatnia 
bowiem tak podupadla w zakresie dochodow i czynsz6w, ze nie wy;starcza-

49 Fu chs, op. cit., dok. fundacyjny .  
r;o TamZe . 
51 Historia Slqska, t. II, cz. 2, Wroclaw 1961, s. 367. 

52 s in a pi u s, op. cit., t. II, s. 163; Fuchs, op. cit., s. 172. 

53 Hisoria Slqska, t. I, cz. 2, s. 367; K n o b  I i ch, op. cit., s. 495. 
s.a He y n e ,  op. cit., t. II, s. 751. 

55 Lu t s ch, op. cit., t. II, s. 545; Neu 1 in g, Schlesiens K-irchorte u. ihre Kirch
lichen Stiftungen bis zum Ausgange d. MittelaUcrs, Wroclaw 1902 , s. 214. 

se Dok. ten zostal wydrukowany przez Wattenbacha, zob. Das SLavenkloster ... , 
s. 208. 

8 - Sob6tka 4no 
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ji, Ollle na utrzymanie 3 zakonnik6w. Ru,nie materialnej prepozytury 
mozna zapobiec, zdaniem wspomniamych ksii,zqt, przez przydzielenie jej 
pozostalych dochod6w po benedyktynach. Wprawdzie dob ra materialne 
pobenedyktynskie nie by!y w lepszym stanie, ale po z!qczeniu z augu
stianskimi dawaly gwarancj� ozywienia dzialalnosci prepozytury kano
nik6w regularnych w Olesnicy. 0 po!qczeniu pozostalosci pobenedyktyn
skich z kamonickimi w Olesnicy mysleli jeszcze za zycia ich ojca, ale 
obecnie nasta!a sprzyjajqca sytuacja. Zmar! mianowicie biskup sufragan 
Jan IV Ambrozjusz (3 X 1504), kt6ry by! ostatnim po.siadaczem i uzyt
kownikiem d6br pobenedyktynskich 57; niewiele jednak troszczy! si� 
o ich dawne budowle 58• Ten to sufragan wroc!awski by! kamonikiem re
gularnym 59

• Jako sufragan zatrzyma! w swym posiadaniu prepozytur� 
Sw. Ducha. Do !koscio!a tejze prepozytury przybudowa! kosci6!ek Sw. 
Fabiana i Sebastiana •0

• W usytuowaniu przybud6wki mozna dopatrzyc 
si� nasladownictwa wzoru olesnickiego. 

Powyzsza petycja ksiqzqt olesnickich m6wi!a o benedyktynach s!o
wianskich i ich opactwie jako o czyms bardzo odleg!ym. Charakteryzowali 
ji, oni tak: ,,die Abbtey, so vorczeythen der Bruder der Werden" ora.z 
„dieselbtige Abbtey durch die Jehnigen die sie vormals gehalden". Dia 
nich wi�c opactwo i benedyktyni s!o;wianscy od dawna nie istnieli. W po� 
dobnym tonie by! utrzymany dokument kasacyjny i inkorporujqcy bisku
pa Jana Turzona, kt6ry pozostalosci pobenedyktynskie przyznawa! pre
pozyturze kanonik6w regularnych w Olesnicy, wystawiony w Nysie 
13 I 1505 ·r." W do!kumencie tym biskup powo!ywa! si� nie tylko na 
zdanie ksiqzi,t olesnickich, w kt6rych posiadaniu ksi�stwo olesnickie biY!o 
od 1495 r. •2, ale takze na starania kanonik6w regularnych z Piasku, 
opata Tomasza Falkenhaina (1503,-1529) i prepozyta olesnickiego Stani
sJ:awa ••. Biskup jako uzasadinienie swej decyzji podal: ,,Quomodo Abbacia 
olym Fratrum Scotorum [b!qd pisarski - uwaga autora] appelata ordi
nis s. Benedicti iamdici Oppidi Olsna in suis proventibus, obvencionibus, 
emolumentis, edificiis, ceterisque necesariis ita defecisset, u t a t e m p o r e 
q u o d m e m o r i a m  h o m i n  u m  ex c e de r e t  '[podkresleinie autora], 
nullus Fratrum ordinis et nacionis prefatorum se ibi c0111tinuisset" ••. 

s7 J. J u g n i t z, Die Bresiauer Weihbischöfe, Wroclaw 1914, s. 57. 
ss Zob. Wattenbach, Das Slavenk1.oster .. , s. 208. 

sg J u g n i t z, op. cit., s. 57. 
60 Tami.e, s. 62. 
e1 Zob. Wattenbach, Das Slavenkloster ... , s. 209. 
e2 C. G r ü n h a g e n, H .  M a r k g r a f, Lehns-u. Besitzurkunden Schleniens 

u. seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, t .  III, Lipsk 1883, s. 109. 

&S Wattenbach, Das Slavenkloster ... , s. 209. 

M TamZe, s. 209; He y n e, op. cit., t .  II, s. 751. 
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Ponadto biskup Turzo okreslil maj,itek pobenedyktynski jako bezpanski 
i opuszcz=y oraz zaznaczyl, ze przeciw jego rozporzqdzeniu nikt nie 
wni6sl sprzeciwu 65• Powyzsze okreslenia biskupa i ksi,iz,it pozwalaj,i 
przyj,ic tez'l: wsp6lczesni nie znali benedyktyn6w slowianskich. Przesu
waj,ic t'l niezmajomosc przynajmniej na dwa pokolenia wstecz, mozna 
twierdzic, ze od polowy XV w. nie bylo juz w Olesnicy mnich6w slo
wianskich. Czy ostatnim sladem trwania ich w Olesnicy b,idz na probo
stwie w Przeczowie do polowy XV w. by!oby sp!acenie 50 grzywien 
wikariuszom katedralnym (1446 r.) - trudno dac jednoznac=,i odpo
wiedz 66. Ci ostatni mogli � sum'l 50 grzywien otrzymac od osoby prawne,j 
dzierz,icej beneficium pobenedyktynskie w Przeczowie. 

Hipoteza przetrwania opactwa benedyktyn6w slowianskich w Olesni
cy pore po!ow'l XV w. wydaje si'l malo przekonywaj,ica wobec spalenia 
miasta przez, w!asnych mieszkanc6w w obawie przed husytami (1432 r.) 
i znanej postawy stan6w sl,iskich wobec husytyzmu. Sl,isk ze swoimi 
biskupami wroclawskimi byl wrogo nastawiony wobec „herezji czeskiej". 
Tymczasem macierzyste opactwo Emaus zwi,izalo si<i z ruchem husyc
kim 67 i na przeszlo 100 lat pozostalo jego twierdz,i 68• Twierdzenie o lllie
przetrwaniu benedyktyn6w w Olesnicy poza polow,: XV w. znajduje swo
je potwierdzenie w drugiej fundacji polskiej, kt6ra mimo bardziej sprzy
ja,j,icych warunk6w nie przetrwala dluzej. Fundacja krakowska podupa
cila wraz ze smierci,i Jadwigi 69, choc definitywnie pTZestala istniec naj
p6zniej w latach 1470-J480 70• 

Pomimo trudnosci material!Ilych, a prawdopodoblllie i personalnych, 
fundacja olesnicka byla ciekaw,i pr6b,i osiedlania na Sl,isku zakonu w!a
daj,icego w liturgii j,:zykiem zblizonym do polskiego. Slowianskosc i'lzyka 
z peW!Ilosci,i odegrala niemal,i rol,: w fundacji lkrakowskiej w warunkach 
nowego panstwa polskiego. Podobnym motywem kierowal si,: Karo! IV 
przy zalozeniu opactwa benedyktyn6w slowianskich w Pradze. On to 
ponadto zamierzal wykorzystac tych ostatnich do dzialalmosci unijnej 
i misyjnej wsr6d schizmatyckich Slowian ". Trudno przyj,ic t,: ostatni,i 
motywacj,: dla fundacji olesnickiej. Historiografia rnemiecka, w szczeg61-
nosci Watte!Ilbach, dopatrywala si,: w fundacji olesnickiej ekspansji ele
mentu sfowianskiego w dziedzinie zycia klasztornego. Dia historyk6w nie
mieckich OleSnica byla wyrazem przeniesieuia, przeszczepienia „szowi-

es Wa tt e nba ch, Das Slavenkloster ... , s. 209. 

6& Zob. aneks; p ierwsza karta dokumentu zo stala pöi.niej przekreSlona, a na 

marginesie do p i sano: re empti sunt 1446; K n o b  1 ich, op. cit., s. 495. 
67 Hil p i sch, op. cit., k. 843; Helml in g, Emaus, s. 18. 
68 Fr in d, op. cit., t. II, s. 259. 

69 D l u g o s z, Opera omnia, t. XII, s. 488. 
10 Te n z e ,  Liber beneficio-rum, t. III, s. 226; Kr u k o w s k i, op. cit., s. 22. 
11 S a s in e k, op. cit., s. 332. 
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nizmu" slowianskiego na terenie zycia klasztornego 72• Natomiast u samego 
fundatora, Konrada II, trudno znalezc opröcz wymienionych motywöw 
religijnych elementy polityki propolskiej, choc ksi�iu olesnickiemu nie 
mozna odmöwic zaangazowania si� w polityk� polskq "· Wbrew opinii 
dziejopisa Olesnicy 74, moim zdaniem, dalsze dzieje benedyktynöw slo
wianskich w Olesnicy nie mialy nie wspölnego ze swiadomym popiera
niem ·poJskosci w ksi�stwie olesnickim przez Konrada II. Tendencje pro
czeskie i slowianskie latwiej znalezc w dzialalnosci opata J ana z Pragi, 
wlasciwego inspiratora fundacji olesnickiej. Przeciwko jego wyborowi na 
opata na Piasku wystqpil samozwanczy rywal Mikolaj Klauss 75, ktöry 
wbrew jednomyslnosci w wyborze Jana z Pragi szukal daremnie protekcji 
u Karola IV, aby obalic opata. To usilowanie utrqcenia opata Jana przez 
kaJnonika r;gularnego z Piasku mo:ima uznac za przejaw narastajqcej walki 
narodowosciowej. Na takie rozumienie wystqpienia K!Iaussa dozwala 
brzmienie jego nazwiska. Wraz ze smierciq Jana z Pragi, protektora be
nedyktynöw slowianskich, opactwo =alazlo si� w trudnym polozeniu 
materialnym. Dals2:q egzystencj� ratowalo ono przez pozyczk�. Jedmakze 
w zmiennych kolejach losu opactwo uleglo calkowitemu zniszczeniu. 

W Olesnicy jedynym znakiem pobytu benedyktyinöw slowianskich po
zostal kosciöl pobenedyktynski. Budowany byl prawdopodobnie z wielkim 
wysilkiem i trudnosciami. Ukonczano go w koncu XIV w. bqdz na p'o
c2:qtku XV w. 76 Planujqcy budow� kosciola nawiqzali do istniejqcej 
w Olesnicy tradycji, stawiajqc swojq budowl� sakralnq przy kosciele 
kanoniköw regularnych. Nowy kosciöl zbudowano na miejscu oozebranej 
kaplicy, Sw. Krzyza i NMP. Byl od niej niewiele wi�kszy. Kosciolowi 
benedyktynöw slowianskich nadano wezwamie Bozego Ciala i do dzis 
stanowi z pözniej przebudowanym kosciolem Sw. Jerzego jeden korpus 
zwienczony dwoma dachami dwuspadowymi 77• Temu lrosciolowi prote
stanci przywröcili prawdopodobnie ze wzgl�döw technologicznych tytul 
dawnej kaplicy NMP 1s. Byl on budowlq halowq o trzech nawach i prosto
kqtnej absydzie. Do niego po zburzeruu starego kosciola Sw. Jerzego ka
nonicy regularni przybudowali nowy, ktöry w poröwnamiu z budowlq 

72 W a tt enbach, Das Slavenkloster .... , s. 207. 
7s Historia Slqska (PAU), t. I, Krakow 1933, s. 555. 
1,1 S in a pi u s, op. cit., t. I, s. 128. 

7S SRS, t. II, s. 203. 
1s H. Lu t sch, Verzeichnis d. Kunstdenkenmäler d. Provinz Schlesien, t. II, 

\Vroclaw 1889, s. 545; Sta r z  e w s k a ,  op. cit., s. 136. 
11 Podobn� budowl� stanowi rotunda w Strzelinie. Zob. T. K o·za c z ew ski, 

Rotunda w Strzelinie, Wroclaw 1955, s. 4. 
1a Ni e wyklucz am pochodzeni a wezwania NMP od nazwy kaplicy w Bramie 

Sycowskiej. Por. Schli tz b erge r, Das Buch d. Stadt Oels in Schlesien, Berlin 

1930. 
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benedyktynsk'l nie przedstawial :i:adnej wartosci artystycznej '"· O ko
sci6l: ten i cale opactwo po wygasni�ciu benedyktyn6w slowianskich przez 
pewien czas troszczyli si� sufragani wroc!awscy. W 1505 r. opiek<: l!lad 
calosci'l budowli pobenedyktynskiej przej<:la prepozytura kan=ik6w re
gularnych z Olesnicy. Od niej po protestantyzacji ksi<:stwa olesnickiego 
oba koscioly przeszly w posiadanie reforma tor6w, ktörzy je wielokrotnie 
modernizowali, nadajqc im kszta!t dzisiejszy 80• 

Dotychczas lllie odnaleziono :i:adnej spuscizny literackiej po benedyk
tynach s!owianskich z Olesnicy, inaczen, niz to ma miejsce w Krakowie 81 
i ich wsp6lnej macierzy Emaus ''· 

Szczup!osc zr6del utrudnia ocen� opactwa benedyktyn6w slowianskich 
z Olesnicy eo do jego roli i rangi, ale sam fakt fundacji cenobium uzy
wajqcego w funkcjach sakralnych j�zyka slowianskiego swiadczy o zy
wotnosci slowianszczyzny w XIV w. na Slqsku. Samo zagadnienie bene
dyktyn6w slowianskich z Olesnicy domaga si,: dalszych poszukiwan i ba
dan. 

ANEKS 

OZesnica, 1392 

Opactwo benedyktyn6w slowianskich zastawia sw6j roczny czynsz 

5 grzywien ze wsi Przecz6w za sum� 50 grzywien, kt6re otrzymalo od 

wikarych katedralnych z Wroclawia. 

Or. nieznany. 

Kop. Wroclaw, Arch. Archidiecezjatne: Rkps III, la. 

Wzm. Knoblich, ZFGS, t. 10 (1871), s. 495. 

Uw.: cala pierwsza karta jest przekre§lona na krzy:i, a na marginesie dopisano: 

reempti sunt 1446. 

In nomine Domini amen. Noverint universi et singuli, quibus nasse fuerit 

opportunum, quod nos frates Jacobus deit gratia abbas, frater Benedictus prior 
conventus monasterii S�cri Dominici Corporis Christi ordinis Sclavorum in Olsna 

dioecesis Wratislaviensis, nostro et omnlum fratrum et conventus dicti monasterii 

nominibus pro commodo et utilitate nostra et dicti nostri monastrii in Olsna ac 

inevitabili necessitate nos urgente, censwn annuum verum et liberum quinque 

1s L u  t s c h, op. cit., s. 545. 
so S i  n a p i  u s, ap. cit., t. II, s. 162. 
81 O Sladach dzialalnoSci benedyktyn6w slowiariskich w Krakowie zob.: MPH, 

t. I
J Lw6w 1864, s. 88; J. Z a t h e y, 0 kilku przepadlych zabytkach r�kopiSmiennych 

Biblioteki Narodowej (Studia z dziej6w kultury polskiej, Warszawa 1949, s. 73). 
82 Hi 1 p i  s c h, op. cit .• k. 843. 
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marcarum grossorum pragensium polonicalis numeri et pagamenti consueti, inde et 

super omnibus et singulis redditibus, proventibus et censibus iam habitis per nos 

et habendis, seu in futurum asquirendis communiter et divisum ubicumque et in 

quibuscumque locis consistant et specialiter in villa Preczaw districtus Beroldis

tandensis 1, inde et super omnibus rusticis - agricultoribus nobis et conventui 

dicti nostri monasterii qualicumque modo et forma subiectis, nullis exclusis penitus 

et exceptis, discretis viris dominis vicaris ecclesiae Cathedralis Wratislaviensis, 

qui sunt aut pro tempere fuerint, pro quinquaginta marcarum grossorum Similium 

praedictorum nobis et dominico nostro monasterio in Olsna datis, pacatis a, numera

tis et integraliter persolutis et in utilitatem et commodum nostrum et praefati nostri 

monasterii realiter iam commissis, iusto venditionis et emptionis titulo interve

nientes, rite et rationabiliter vendidirnus et vendidisse praesentibus profitemur, 

dandurn et solvendum necnon eundern censum in civitatem Wratislaviensern dictis 

dominis vicariis et eorum successoribus, qui pro tempere fuerint, sub nostris et 

dicti monasterii nostri in Olsna aut successorum nostrorum periculis, laboribus et 

expensis, praenotandum in terminis solutionis subscriptis videlicet in s1ngulis 

quattuor temporibus unam. sexagenam grossorum praedictorum et sie ulterius 

singulis annis in antea et futur.is temporibus. Fiat solutio et praenotatio dicti census 

annui veri et liberi per nos Jacobum abbatem et conventum in Olsna et nostros 

successores, qui fuerint pro tempore, dictis dominis viicarüs Wratislaviensibus et 

eorum successoribus facienda sub poena excommunicationis ecclesiastica et cen
sura in nos e nostros successores, quoties contrarium in terminis solutinis praescri

p"tis fecerimus per Officialem Wratislaviensem ferenda b ac veraciter proroganda c. 

Renuntiationem nichilominus pro nobis et nostris successoribus monasterii nostri 

praedicti nominibus quoad praescripta dumtaxat omnibus et singuiis exceptioni

bus d legis, cannonis, statuti, consuetudinis, appellationis, simulationis, contractis 

fratrum privilegio fori et paupertatis e- Capitulo Odardus clericus epistolae divi 

Adriani de duobus vel pluribus reis debendi pecuniae non numeratae, non solutae 

et in evidentem utilitatem nostram et dicti nostri monasterii non conversae mali, 

doli, quod metus causa factum est pacti coniuncti et in factum actionem non sie 

celebrati contractis ultra dimidiam iusti precii decepti et lege dicente f generalem 

renuntiationem non valere -e. Et praesertim omnibus et singulis litteris gratiis et 

privilegiis a Sede Apostolica vel alio quibuscumque modo et forma nobis et nostro 

monasterio praedicto indultis et concessis, imperatis et impetrandis, facientibus vel 

non facientibus expressarn de praesenti contractu sive litteram memoratinis allisque 

omnibus et singulis exceptionis iurium et defensionibus utriusque iuris g, exemptio

nibus per quas praesens emtionis et venditionis contractus diminui viciarive possit 

quodlibet vel infringi. Favent turn nobis et nostris successoribus memorati domini 

Vicarii, quod eundem censum quinque marcarum reemendi pro quinquaginta mar

carum grossorum similium praedictorum simul et semel persolvendum dictis dorninis 

Vicariis ementibus vel ipsorum successoribus quam hoc facere poterimus, habeamus 

liberam facultatem. In quorum omnium praemissorum evidens testimonium sigillum 

meum scilicet -abbatiae quo utor h ad praesens meo, et totius conventus mona

sterii in Olsna saepe dicti nominibus qui conventus [plerumque promittit i], proprio 

cancelariae sigillo praesentibus est appensum. Datum et actum Olsnae in dominica 

qua in dei ecclesia „Invocavit me" decantatilr anno Domini Millesimo CCC XC 

secundo. 

1a poprzednio: pacatis, poprawione tq 

samq r�kq na: pagatis 

b ferendo 

c prorogando 
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d exceptionis 
e-e fragment ten prawdopodobnie 

zostal wtrqcony przez kopist� i stanowi 

odwolanie si� do 6wczesnego prawa 

o kontraktach 
1 Bierut6w, pow. Ole§nica. 

r legi dicenti 

g iure 

h utur 

i promittitur 
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Olesnica, 1392 

Konrad, ksiqz� olesnicko-kozielski, wyraza zgod� na zastaw czynszu 

benedyktyn6w slowianskich ze wsi Przecz6w. 

Or. nieznany. 

Kop. Wroclaw, Arch. Archidiecezjalne: Rkps III la. 

Wzm. Knob!ich, ZFGS, t. 10 (1871), s. 495. 

In nomine Domini amen. Noverint universi et singuli praesentem notitiam 

habituri, quod coram nobis Conrado 1 dei gratia duce Slezie et domino Olsnicensi 

et Coslenci constituti pr1incipal.iter ut venerabilis pater dominus Jacobus abbas 

sacri Dominici Corporis Christi ordinis Sclavorum in Olsna dioecesis Wratisla

wiensis, necnon totus conventus ibidem suo et suorum successorum nominibus, 

nobis affectuose et humiliter supplicarent ut cum id eorum necessitas exigatur 

et evidens utilitas persuadeatur eorum venditioni subscriptae, nostrum consensum 

ac voluntatem nostram dare et apponere dignaremur nobis venditionem huiusmodi 

exponentes, quod ipsorum vendentium utilitate et necessitate suadentibus discretis 

vtiris dominis Vicariis Wratislaviensibus ecclesiae, qui sunt aut pro tempere fuerint 
quinque marcas annui et perpetui census grossorum pragensium polonicalis numeri 

consueti pro quinquagnita marcis grossorum similium ipsis venditoribus .iam datis 

et persolutis totaliter in numerata pecunia et parata, rite et rationabi1iter vendi

dissent, dandum, tollendum et percipiendum dictum censum annuum perpetuum 

-de universis bonis, redditibus, p1·oventibus et censibus .iam habitis per eos et 
habendis seu acquirendis dictorum: abbatis et conventus, ubicumque et in qui

buscumque locis consistant, et specialiter in villa Preczav districtus Beroldistan

,densis 2, inde et super omnibus rusticis - ag:dcultor.ibus domino abbat>i et con

ventui praedictis qualicumque modo et forma subiectis, inde singulis quattuor 

temporibus unam [marcam aJ sexagies grossorum Usualis pecuniae census praedicti 

,et sie in antea annis singulis et perpetuis temporibus dare et solvere ac praesentare 

in Wratislavia disctis emptoribus, praefati venditores cum suis tenebuntur laboribus, 

periculis et-expensJs, nos vero ad instantem petitionem dictorum vendentium 

voluntarie annuimus et liberaliter ex nostra certa scientia consentimus, ut dicti 

venditores per se vel procuratorem sufficientem et idoneum se coram domino Offi

-ciali Wratislaviensi ad solutionem census praedicti dictis emptoribus sub excommu

nicationis poena et censura ecclesiastica obligent, submittant, fruantur et astringant 
super se et suos successores iurisdictionem ecclesiasticam prorogando. Quodque 

renuntiare debent et poterunt coram praefato domino Officiali, omnibus exsceptio
nibus legis et canonis, statuti, consuetudinibus, privilegio paupertatis, necnon omni

bus litteris, gratils et privilegiis a Sede Apostolica vel alio quocumque modo 

.concessis, impetratis vel impetrandis specialiter vel non !acientibus expressatn 
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de praesenti contractu sive litteram memorationis, et specialiter quibusvis aliis 
exceptionibus per quas possit praesens emptionis et venditionis contractus diminui, 
viciari quodlibet vel infringi. Nos igitur Conradus, qui supra nostro ac heredum et 
successorum nostrorum nominibus praedictum censum perpetuum quinque mar
carum super dictis dominis vicariis Wratislaviensibus et eorum successoribus 
incorporamus et ascribimus per praesentes, promittentes in nostra constantia et 
data fide non contra dicere consensui nostro et venditioni praedictorum per nos 
aut successores nostros vel alium seu alias, directe vel indirecte, publice vel occulte. 
In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Datum et 
actum Olsnae in Dominica, qua in dei ecclesia „Invocavit me" decantatur. Anno 
Domini Millesimo Trecentesimo Nonagesimo secundo. 

a opustka umy§lna 
1 Konrad II, ksiqit: ole§nicko-kozielski (ur. ins, zm. 1403). 
2 Bierut6w, pow. Ole§nica. 

UBER DEN AUFENTHALT DER SLAWENl\fÖNCHE IN OLESNICA 

Die Ansiedlung in OleSnica im Jahre 1380 der Slawenmönche aus Prag bildet 
ein interessantes Problem für die Geschichtsforschung. Der Verfasser verbindet die 
Einladung der Mönche aus Emaus nach Schlesien mit der Gestalt des Abtes der 
regulierten Kanoniker von der Sandinsel, Jan aus Prag. Aui dessen Antrieb hatte 
Konrad II., Herzog von OleSnica und Kozle, das Slawenkloster mit den Ein
künften aus der P!arre Jn Przecz6w begabt, Daraufhin wurde der Herzog als 
Stüter angesehen. Die Ausstattung der Stiftung in Ole§nica erwies sich als unzu
länglich, die Mönche mussten den Zins verpfänden. Finanzielle Sorgen und Kader
schwierigkeiten, besonders nach dem übergang des Mutterklosters zum Hussitis
mus, sowie mangelndes Verständnis von seiten des Herzogs Konrad II. und des. 
lateinischen Klerus verursachten, dass sich das OleSnicer Kloster nicht entwickeln 
konnte und nur bis zur Hälfte des XV. Jh. überdauerte. Ähnlich erging es übrigens. 
dem zweiten auf polnischem Boden Slawenkloster in Krak6w. 

Bei der Beurteilung der Tätigkeit der Slawenmönche und der Bedeutung der 
Stiftung in OleSnica für Schlesien bediente sich der Verfasser angesichts unzu
länglicher Quellen einer Analogie zur Situation der heimaUichen Abtei Emaus 
und des Klosters in Krak6w. 

Bei Gelegenheit wurde nachgewiesen, dass man irrtümlich die Existenz eines 
Klosters de1; Schattenmönche in OleSnica im XI-XII. Jh. angenommen hatte. 



R E C E N z J E: 

D. Tfe s t i k, KOSMOVA KRONIKA. STUDIE K POCATKOM CESKEHO 
DEJEPISECTVI A POLITICKEHO MYSLENl, Praha 1968, ss. 254. 

Ksü:iZka D. Tfestika poSwi�cona analizie kroniki Kosmasa winna wzbudziC duZe 

zainteresowanie historyk6w polskich. Dzielo ojca historiografii czeskiej stanowi 

przecieZ waZne fr6dlo do dziej6w poczqtk6w pal'istwa polskiego, Zr6dlo o pierwszo
rz�dnym znaczeniu, a cz�sto u nas jakby nie doceniane. Dopiero w ostatnich latach 

zainteresowanie Kosmasem w Polsee wzroslo, eo znalazlo sw6j wyraz w kilku 

publikacjach na temat jego dziela 1 i w polskim wydaniu Kroniki Czech6w 2• D. Tfe

stik zajmowal si� Kosmasem od dluiszego czasu. Prezentowanq tu prac� poprzedzHy 

dwa artykuly a i popularna ksiqzka o Kosmasie wydana w znanej serii „OdkazY po
krokov)'ch osobnosti naSi minulosti" 4. 

Wedlug zawartej we wst�pie deklaracji ksiqi:.ka nie jest wyczerpujijcq monogra
fiq Kosmasa i jego kroniki, lecz w pierwszym rz�dzie pr6bq udowodnienia, :ie kro
nika ta mo:ie byC, podobnie zresztq j ak cale dziejopisarstwo Sredniowieczne, Zr6dlem 
w nieco innym znaczeniu, ni:i rozumia!a hi dawna historiografia, :ie stanowi ona nie 
tylko zbi6r wiadomoSci, lecz jest sama cz�Sciq procesu historycznego, kt6ry w niej 
sil;l! odbija i kt6ry ona formowala s. Tego rodzaju podejScie nie jest wprawdzie zu
pelnq nowoSci;:\. Wobec wykorzystania materialu !aktograf.icznego kronik ,Sredniowie
cznych i przebadania podstawowych spraw erudycyjnych z nimi zwi.izanych (sprawy 
autorstwa, filiacji rl;)!kopis6w itd.) przez mediewist6w XIX i poczqtk6w XX w. 
zwr6cono siE: w ostatnich czasach ku problematyce powic1zania kronik i ich autor6w 
z kulturq, Zyciem politycznym i szeroko poj�tym caloksztaltem dziej6w epoki, w kt6-
rej :iyli. U nas w Polsee podobny w pewnym stopniu kierunek reprezentuje B. Kür
bis6wna. W tym miejscu wypada jednak stwierdziC, Ze realizacja nowatorskiego, 
programu badaii. dziejopisarstwa pod tym kqtem widzenia jest stosunkowo trudna. 
Dlatego te:i zdarza sif: czl;l!sto, :ie dziela autoröw gloszqcych potrzebE: takich badaf:t. 

1 M. W o  j c i e c h o w s k a, Ze studiOw nad r�kopisami Kosmasa (Sbornik histo
rickY, V, 1957, s. 5 -20); t a z. Kosmas z Pragi a benedyktyni (Opuscula Casimiro 
Tymieniecki septuagenario dedicata, Poznall. 1959, s. 345-354); B. K r  z e m i e n. s k a, 
Polska i Polacy w opinii czeskiego kronikarza Kosmasa (Zeszyty Naukowe Uniwersy
tetu L6dzkiego, ser. I, z. XV, 1960, s. 75-95); t a Z, Kronika Kosmasa jako ZT6dlo do, 
dziej6w wojskowo§ci (Studia i Materialy do Historii Wojskowo.Sci, t. VI-VII, 1960, 
s. 57-90); R. H e c k, Problemy paii.stwa i wladzy w kronice Kosmasa (Acta Uni
versitatis Wratislaviensis

1 
nr 109, Historia XVII, 1970, s. 5-19). 

2 Kosmasa ,,Kronika Czech6w", przetlumaczyla, wst�p i komentarze opracowala 
M. Wojciechowska, Warszawa 1968. 

a D. T f e s  t i k, Kosmas a Regino. Ke kritice Kosmovy kroniky (CeskoslovenskY 
fasopis histor.ickY, VIII, 1960, s. 564--587); t e n Z e, Kosmovo pojeti pfemyslovskt?: 
pov�sti (Cesky lid, LII, 1965, s. 305--314). 

' T f e s  t i k, Kosmas, Praha 1966. 
5 D. T fe s t  i k, Kosmova kT'onika, s. 5. 
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zeSlizgujc\ sii: w konkretnych pracach ku tradycyjnej problematyce analizy erudy

cyjnej zabytk6w dziejopisarstwa. Tym bardziej interesujqce jest bliZsze przyjrzenie 

sif: ksiqZce D. Tfestika. 

Ksiq.Zki: swq podzielil D. Tfestik na trzy czi:Sci. Pierwsza z nich, zatytulowana 

,.Kosmas i jego kronika", pelni jak gdyby roh: wprowadzenia, analizy spraw pod

stawowych zwicizanych z Kosmasem, jego dzielem i metodq pracy Autora nad wy

branym tematem. Otwiera jq rbzdzial poSwii:cony doSC efektownemu, choC moie nie

eo zbyt skr6towemu om6wieniu przedstawiania Kosmasa i jego kroniki w literaturze 

historycznej. Po nim nastf!puje - majqcy wlaSciwie charakter ekskursu - rozdzial 

drugi o metodyce badall. dziejopisarstwa Sredniowiecznego. D. T.festik zestawia w nim 

w skr6towy spos6b na szeregu przyklad6w dzieje sposobu badaii. nad historiografiQ 

Sredniowiecza. Doceniajqc w zasadzie znaczenie poszczeg6lnych etap6w rozwoju tych 

badaii. dla ich ciqglego post�pu, bywa mimo tego w krytyce przeszloSci niekiedy 

chyba zbyt ostry, jak np. w ocenie XIX-wiecznych syntez dziejopisarstwa niemiec

kiego W. Wattenbacha i 0. Lorenza czy czeskiego pi6ra F. Palackiego. Stwierdza 

mianowicie, Ze nie byly one wcale rzeczywistymi dziejami historiografii, lecz tylko 

streszczeniami formalnej zewn�trznej ,i wewn�trznej krytyki poszC"zeg6Inych jej 

dziel o, W przedstawieniu post�pu najnowszych badaii. Autor daje tak:Ze akcenty 

krytyczne. Tak np. historykom radzieckim przyznaje osü4gni�cia uzyskane na drodze 

analizy dziejopisarstwa ruskiego jako Swiadeclwa rozwoju ruskiej my.Sli polityc:znej 

1 historycznej, z drugiej strony zarzuca im jednak brak wra:ZliwoSci na inne niZ 

og6lnoklasowe konflikty spoleczne, co utrudnia im ponoC dojScie da „bardziej sub

telniejszych wynik6w w badaniu ideologii spolecznej fr6del" 1. Nie negujQC pewnego 

ukierunkowania historiografii radzieckiej w tym wzgl�dzie, naleZaloby moZe jeszcze 

mocniej, niZ uczynil to Autor, podkreSliC, Ze wlaSnie to ukierunkowanie stanowi 

pewien oryginalny i tw6rc:zy wklad nauki radzieckiej w post�p badaii. 5wiato

wych w tej dziedzinie, Ze poruszanie zagadniell. spolecznych w historiografii radziec-

1dej wywoluje tak:Ze wzrost zainteresowania nimi w literaturze historycznej 

• innych narod6w. 

D. Tfestik ustosunkowal siE: takie do lansowanego w Polsee przez B. Kürbis6w

nE: kierunku badall historiograficznych, traktujijcego dziela dziejopisarstwa jako za

bytki raz.woju kulturalnego i Swiadectwa SwiadomoSci historycznej spoleczell.stwa 

o okreSlonej strukturze klasowej. Autor widzi w tym wplywy mediewistyki francu

skiej (zwlaszcza M. Blocha) i jej durkheimowskich koncepcji roli historii w Swia

domoSci spolecznej. Stwierdza przy tym doSC sceptycznie: nTo samo w sobie nie 

znaczy, Ze takie rozumienie problemu musialoby byC bh:dne. Trzeba jednak stwier

,dziC, Ze dotychczasowe wyniki zdaj1;1 si� raczej SwiadczyC o tym, Ze jest malo obiecu

j1;1ce" s. W gruncie rzeczy wydaje si� jednak, :i:e spos6b oddania intenc.:ji postulat6w 

badawczych B. Kürbis6wny przez D. Tfestika nie jest najzr�czniejszy. Jej postulat 

badania zabytk6w historiograficznych na tle kultury epoki i jako pomnika tej kul

tury w ich r6Znorodnym uwarunkowaniu wydaje si� gl�boko sluszny. 

Za najbardziej nowatorski kierunek studi6w nad historiografict uwa:Za D Tfes
tik podejScie czeskiego historyka F. Grausa, kt6ry w badaniach kladl szczeg6ln� wagE: 

na powiqzanie historiografii Sredniowiecza z literaturq tej epoki. Wedlug opierajQ
cego si� na metodzie Grausa D. Tfestika „Sredniowieczne dziejopisarstwo bylo przede 

wszystkim literatur1:1" 9. Trzeba stwierdziC, Ze badanie dziela historiograficznego na 

6 Tam:Ze, s. 19. 
1 Tamie, s. 25. 
8 Tam:Ze. 
9 Tam:Ze, s. 26. 
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tle literatury epoki mieSci si� doskonale w postulatach metodologicznych B. Kürbi
s6wny. Tak samo w postulatach tych mieSci si� trzypunktowy program metody ba
dal1 nad ka:idym zabytkiem historiograficznym, przewidujqcy: a) krytY,kl;: erudycyjnq 
(czas powstania, autor, fr6dla itd.), b) ustalenie miejsca dziela w rozwoju danej 
formy literackiej, ze zwr6ceniem uwagi na tradycj� literackq, od kt6rej jest zale:ine, 
<:) analiz� odbicia w badanym zabytku :iycia epoki, ideologii klasy spolecznej czy 
grupy, kt6rej sluZy, i Swiatopoglqdu autora. Program ten nie zawiera element6w 
zupelnie nowych, w badaniach nad historiografiq nie Wyst�pujqcych. Jest jednak 
·O tyle cenny, Ze wskazuje na koniecznoSC wic:tzania wymienionych wszystkich trzech 
aspekt6w badawczych dla osiqgni�cia moZliwie najpelniejszej oceny analizowanego 
<iziela i unikni�cia falszywych wniosk6w. 

Kolejny rozdzial pierwszej cz�Sci ksiqZki poSwi�cony zostal osobie kronikarza. 
Poniewa:i dane zwiqzane z jego biografiq sq niezwykle skqpe, Autor nie mögl tu
wnieSC nowych pewnych ustalel1, a jedynie zajql stanowisko wobec szeregu hipotez 
<iotyczqcych tw6rcy Kroniki Czech6w. Dia PolakOw interesujqce mo:ie byC stanowisko 
D. Tfestika w sprawie polskiego pochodzenia Kosmasa. D. Ti·estik, podobnie jak 
wi�kszoSC historyk6w czeskich d niemieckich, uwa:ia Kosmasa za Czecha i wykiucza 
moZliwoSC, Ze jego dziad lub pradziad byl uprowadzonym z Polski w 1039 r. przez 
wojska czeskie ksi�dzem. Jak wiadomo, sp6r o pochodzenie Kosmasa opiera si� na 
interpretacji wyst�pujqcego w dw6ch spo.Sr6d najstarszych ,r�kopis6w kroniki zdania 
-0 sprowadzeniu 1do Czech wSr6d jel1c6w z wyprawy Brzetyslawa I do Gniezna 
ksi�dza: ,,inter quos, heu male captus, adductus est meus attavus, consors in clero, 
presbiter officio" io. D. Tfestik ma wprawdzie zastrzeZeiiia eo, do niekt6rych argu
ment6w u:iywanych w dyskusji nad tq kwestiq. Wyda"':7ca najlepszego dotychczas 
wydania kroniki B. Bretholz byl zdania, i.e slowa „meus attavus", wyst�pujC?,ce tylko · 
w dw6ch r�kopisach, okre.Slonych w jego schemacie filiacji jako A 3a i 3b, zostaly 
dodane przez Zyjqcego p6Zniej od Kosmasa kopist�. kt6rego wspomniany ksic1dz byl 
przodkiem. Wydaje si� jednak malo prawdopodobne, aby kopista :iyjqcy w drugiej 
polowie XII w., po sze.Sciu generacjach od 1039 r., pami�tal, :ie 6w polski ksiijdz 
byl jego przodkiem. D. Tfestik ma racj�, wysuwajqc tez�. Ze kluczowe znaczenie 
dla rozwiqzani� problemu ma sprawa ustalenia wla.Sciwej filiacji r�kopis6w, kt6ra 
mogla wyglqdaC nieco inaczej ni:i: w schemacie Bretholza. Mimo r6:inego rodzaju 
.zastrze:iel1 pod adresem argumentacji S'zeregu historyk6w czeskich i niemieckich 
D. Tfestik w nieco zaskakujqcy i niezbyt zrozumialy sposöb dohicza si� do zwo
Jennik6w tezy, :ie 6w ksictdz to nie przodek Kosmasa, lecz tylko jego „towarzysz 
w st8.nie kaplal1skim" - ,,consors in clero". Rozstrzygajc\Ce znaczenie ma dla niego 
fakt, Ze Kosmas narodzil si� prawdopodobnie w 1045 r ... w zwiqzku z czym „jest 
wykluczone, aby dopiero w 1039 r. przybyl do Czech jego attavus" 11. Og6lnym pod
.sumowaniem poglqdu D. Tfestika na ten temat jest zdanie: ,,Przeciw polskiemu 
pochodzeniu Kosmasa Swiadczq trzy okoliczno.Sci: fakt, Ze ksiqdz przyprowadzony 
w 1039 r. do Czech z trudem möglby byC »attavus« Kosmy urodzonego w 1045 r.; 
po drugie cala antypolska tendencja k.roniki; wreszcie, a wla.Sciwie przede wszystkim, 
:ie w krytycznych slowach tekstu Kosmasa moi.e chodziC o p6Zniejszq interpola
cj�" 12. 

W octPowiedzi na te trzy argumenty D. Tfestika mo:ina stwierdziC: 1. Argument, 
Ze ksiqdz przyprowadzony do Czech nie mögl byC przodkiem Kosmasa, wcale nie 

1
° Cosmae Pragensis „Chronica Bohemorum", wyd. B. Bretholz '(Monumenta Ger

maniae Historica, nova series, t. II, Berlin 1923, s. 90). 
11 D. T f e s  t i k, Kosmova kronika, s. 40. 
12 Tam:Ze, s. 39. 
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.przekonuje. Ksiqdz 6w m6gl byC przyprowadzony nie tylko sam, lecz r6wnie dobrze 
z rodzinq, w jakiej znajdowal si� syn lub wnuk bqd:Z. c6rka lub wnuczka, kt6remu 
lub kt6rej urodzil si� w Czechach syn Kosmas. 2. Antypolska tendencja kroniki nie
musi wcale przeczyC polskiemu cz�Sciowo pochodzeniu jej autora. Kosmas urodzony 
i wychowany w Czechach nasiqkmtl patriotyzmem czeskim, mimo Ze jedno z jego 
rodzic6w moglo byC pochodzenia polskiego. 3. NaleZy sqdziC, Ze slowa „meus attavus" 
nie sq p6Zniejszq interpolacjq, lecz oryginalnymi slowami kroniki, bez nich bowiem 
cale analizowane zdanie wyglqda w spos6b kaleki, dziwny i nienaturalny, eo za
uwaZyl m. in. juZ dawno V. Hrub,Y 13• Slowa te byly jednak zapewne Swiadomie· 
pomijane przez wielu czeskich kopist6w kroniki, nie chcc:1cych przypominaC c'Zytel
nikom, Ze tw6rca najstarszej historii Czech m'ial polskich przodk6w. Bez tych sl6w 
zresztc1 wyr6Znienie i wymienienie spoSrOd Uumu ludzi przywiedzionych z Polsk1i 
tylko owego ksiE;dza byloby tak:i:e zupelnie nie:z.r02umiale, jeSii nie lc1czylyby z nim 
kronikarza bliZsze wiE;zy pokrewieiistwa. 

CzE::SC pierwszc1 zamyka rozdzial po.Swü,:cony czasowi powstania i Zr6dlom kro-
niki. Wywody Autora sq; tu przekonywajctce. Zestawienie Zr6del kroniki wydaje siE::· 
ostr0Zne

1 
a wnioski dotycz.:1ce tej kwestii instruktywne. Mo:i:na mieC jedynie nieco, 

Zalu do Autora, Ze zbyt skr6towo i og6lnikowo potraktowal kwestiE:: najstarszych 
zaginionych rocznik6w, na kt6rych opieral si� Kosmas. Gdy o rocznikach tych 
i ich wplywie na Kosmasa dowiadujemy si� bardzo niewiele, zdanie, Ze mo:i:na by je· 
latwo odtworzyC, nie zadowala, lecz budzi raczej zdziwienie, czemu sprawie tej nie
po.Swi�cono w ksi<l:i:Ce WiE::cej uwagi 14. 

Druga CZE::SC pracy zajmuje siE:: miejscem Kosmasa i jego dziela w tw6rcz0Sci 
literackiej i historiograficznej Sredniowiecza. Pierwszy z jej rozdzial6w omawia 
Kronik� Czech6w na tle 6wczesnych gatunk6w literackich. Autor zajmuje siE:: w nim 
obszernie teor.iq_ dziejopisarstwa Sredniowiecznego, a zwlaszcza jego podzialem na, 
dwa gatunki literackie: historie i annalistykE:: (obejmUjijcq_ roczniki i kroniki). Podsta
wowym kryterium tego podzialu w odczuciu 6wczesnych dziejopisarzy byl styl, 
w ännaListyce - kronikarstwie prosty, a w "historiach" ozdobny i rozwiniE::ty. 
W dziele Kosmasa widaC wedlug D. Tfestika, zresztc1 jak w wielu dzielach owej 
epoki, wyrafne wymieszanie obu gatunk6w literackich. KronikE:: Kosmasa zalicza 
Autor do calej fall rodzctcych siE:: w XI i XII w. ,,historii narodowych''

i 
zwic:1zanych 

z rozwojem 6wczesnych paiistw narodowych, jakie zastE::powaly dawne „historie'.
plemienne Frank6w, Sas6w itd. Drugi rozdzial tej czE::Sci ma na celu przedstawienie 
Kosmasa jako historyka Sredniowiecza. Autor zestawia w nim na wst�pie zasady 
6wczesnego rzemiosla historycznego. Do zasad tych nale:i:aly: postulat pisania praw
dy, jasnoSC wykladu, kr6tkoSC wypowiedzi. Dq.ZnoSC do opisu wiernego-prawdziwego 
jest u Kosmasa jaskrawo widoczna. Natomiast od wymagaft jasno.Sci i kr6tk0Sci 
wykladu Kosmas odstE::powal w licznych ekskursach, ale i to mieScilo si� w ramach 
6wczesnej teorii i praktyki dziejopisarskiej. Ekskursy tego rodzaju slu:i:yly oZywieniu 
dziela, czynily je bardziej przystE::pnym i bawily czytelnika. Autor dochodzi do, 
wniosku uog6lniajijcego, Ze w sposobie swej pracy Kosmas nie r6Znil si� niczym 
bardziej istotnym od innych wsp6lczesnych mu historyk6w. Jest to wniosek w za
sadzie sluszny, ale czy w pelni zadowalajqcy? SqdzE::, Ze czytelnik oczekiwalby
raczej gl�biej idctcych por6wnaii, stw.ierdzenia, w czym jednak Kosmas wykazywal 
swoistq indywidualnoSC. Ostatni rozdzial tej cz�Sci przedstawia Kosmasa jako litera
ta. D. Tfestik ukazuje zale:i:no.SC Kosmasa od wzor6w 6wczesnej retoryki, jego troskE;. 

u V. H r u b Y, Na okraj nov€ho vydci.ni Kosmovy kroniky (Casopis Matice mora
vske, IL, 1925, s. 374). 

14 Zob. T r e s  t i k, Kosmova kronika, s. 61. 
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o ozdobmt literackq form� i bogactwo Srodk6w literackich, dciZnoSC do opisu udrama
tyzowanego, nawet kosztem prawdy historycznej, kt6rcl Kosmas stawial na drugim 
planie, po literacko-artystycznych walorach tworzonego przez siebie dziela. 

Nowatorska i bardziej interesujqca jest trzecia cz�SC pracy, zatytulowana ,,Swiat 
Kosmasa", poSwie;cona Swiatopoglqdowi ojca czeskiej nauki historycznej. W pierw
szym rozdziale tej cz�Sci Autor zajmuje sie; pr6bq charakterystyki „Swiata Kosmasa", 
konstatujqc, Ze jego Kronika Czech6w jest wla.Sciwie historiq wladc6w, ksiqZqt 
czeskich i ich otoczenia. Dotyczy to w pelni dwöch pierwszych ksiqg, gdy natomiast 
w ksi�dze trzeciej, opisujqcej wydarzenia kronikarzowi wsp61C'Zesne, j ako wlaSciwi 
bohaterowie wyste;pujq raczej moZni feudalowie niZ ksiqZe;ta. W sumie wi�c Kosmas 
-0pisuje czyny feudal6w, a nie ludu. Opis Zycia feudal6w skupia sie; glOwnie na dzia
lalnoSci politycznej i wojnach. D. Tfestik slusznie zauwaZa, Ze nie jest to opis zbyt 
szczeg6lowy, jesli chodzi o akcesoria i detale, w czym Kosmas uste;:puje wyraZnie 
Owczesnej epice. Tendencja kroniki jest wyra:inie proksiqZ�ca. Ostre elementy kry
tyki wladzy ksiqZE:cej wyst�pujq jedynie w legenchie o Przemy.Sle Oraczu. Analizie 
tej interesujqcej legendy poSwi�cil D. Tfestik nast�pny rozdzial dowodzqc, Ze w jej 
opartym na elementach biblijnych opowiadaniu moina dopatrzyC sie; takZe postawy 
proksiqZE:cej, mianowicie w tym, Ze wladza panujqcego, powstala z woli ludu, w dro
dze umowy spolecznej, jest jui. wladzc:1 trwalq i nienaruszalnq. Wydaje si�, Ze legendE: 
przemySlidzkq moZna interpretowaC w nieco inny spos6b. Wedlug mego zdania 
Kosmas zdawal sobie spraw� ze znaczenia sily jako istoty wladzy. Temu te.Z dal 
wyraz w legendzie przemy.Slidzkiej. Czy legenda przyczyniala sie; do wzmocnienia 
autorytetu PrzemyS1id6w? Niewqtpliwie tak. Moglaby jednak funkcj� t� spelniaC 
r6wnie dobrze, a nawet chyba lepiej, bez pokazywania uciqzliwych dla ludu form 
wladzy. Legenda przemy.Slidzka w polqczeniu z innymi wypowiedziam.i kronikarza 
daje w caloSci interesujqce zestawienie jego poglqd6w na spraw� wladzy ksiq.Z�cej, 
opartej na sile i dla ludu pod wieloma wzgh:dami uciq.Zliwej, ale jednoczeSnie po
trzebnej t5. 

Trzeciq cz�SC roprawy zamyka rozdzial pod tytulem „Ideologia waclawowska 
a pailstwo czeskie w XI i XII w." Rozdzial ten wychodzi wlaSciwie pQza tema( pracy 
i tylko cz�Sc.iowo !qczy si� •z Kosmasem, pokazujqc odbicie kultu Sw. Waclawa 
w jego dziele. W gruncie rzeczy jednak zajmuje si� znacznie szerzej tym kultem 
u jego kontynuator6w oraz og6luym charakterem patronatu Sw. Waclawa nad 
Czechami we wczesnym Sredniowieczu. Sprawa roli kultu Sw. Waclawa w formowa� 
niu si� czeskiej ideologii pallstwowej jest niew&tpliwie zajmujqca i posiada juZ. 
.sporq literaturE: 16. Nie wi�c dziwnego, Ze Autor zafascynowal siE: tym frapujqcym 
tematem i odbiegl w nieco niezbyt konsekwentny spos6b od tematu swej rozprawy. 
Niemniej jego wywody rozpatrujqce zagadnienie na og6lnoeuropejskim tle por6w
nawczym sq bardzo instruktywne i stanowiq nie tylko cenny przyczynek do dziej6w 
Czech, lecz tak:Ze do dz.iej6w rodzenia si� idei pailstwowoSci w znacznie szerszej 
skali. 

KsiqZk� zamyka streszczenie w jf;'.Zyku niemieckim oraz zestawjenie literatury 
i niekt6rych pozycji ir6dlowych, ir6del opublikowanych poza znanymi kolekcjami 
historiograficznym.i. Zestawienie to jest bardzo cenne i instruktywne, poniewaZ 
wykracza szeroko poza problematyk� Kosmasa, problematykE: czeskq, czy nawet 
SciSle historiograficznq. UwzglE:dniono w nim wiele starszych i najnowszych pozycji 

15 Zob. H e c k, Problemy pa'l"istwa i wladzy ... , s. 7-11. 
1e SprawE: tE: poruszal ostatnio mie;dzy innymi R. N o  v Y, Stcitnt ideologie rane 

feudalnich Cech (Sbornik praci in memoriam prof. dr. Vciclava Husy, Praha 1966, 
s. 29). 
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dotycz,lcych dziej6w historiografhl, literatury oraz ideologii politycznej w licznych 
krajach Europy. 

W sumie ksiqi.ka D. Tfestika stanowi wartoSciowc\ trwalq pozycj� w dorobku 
czeskiej nauk\ historycznej. Jest to naj.bardziej obszerna i najbardziej gruntowna 
praca o Kosmasie. Jest to zarazem pozycja nowatorska, wychodzijca z nowych zalo
Z.eil metodologicznych, klad&ca nacisk na zagacinienia wi.1Zc1ce kronik� Kosmasa 
z 6wczesn& kultuni i 6wczesm\ ideologiq. Dzi�ki szerokiemu tlu por6wnawczemu 
i nowatorskiemu uj�ciu metodologicznemu posiada ona duZe znaczenie jako kon
kretna pr6ba nowego typu studiöw nad historlografiq Sredniowiecznc\, NaleZy sqdziC, 
i.e ksiqZka D. Ttestika wejdzie do zasobu klasycznych pozycji historiograficznych 
ui:ywanych i cytowanych, w studiach nad dziejopisarstwem tej epoki nie tylko 
w Czecbach, lecz taki:e w kraj ach Sijsiednich. 

Roman Heck 

B. $i n d e l äf, VESTFALSKY MlR A CESKA OTAZKA, Praha 1968, ss. 37& 
+ 6 nlb. + 32 ilustracje. 

Obszerna, Zr6dlowa monografia znakomitego historyka czeskiego z Brna B. Sin
deläfa poSwiE:cona problemowi czeskiemu w czasie westfalskich rokowari pokojowych 
sklada si� z 11 rozdzial6W, w tym jako osobne rozdzialy potraktowal Autor wstE;::p 
i uwagi koflcowe. We wstE;::pie B. Sindeläf nakreSlil szczeg6lowo cele swej pracy, 
w rozdziale 'n natomiast om6wil drobiazgowo jej podstaw1;:: frödlowq oraz literatur1;:: 
dotyC'Z(\Cl:\ pokoju westfalskiego. Rozdzial III pobwi1;::cil krokom przedsi�branym w la-

1 tach 1620-1641 przez emigrantpw czeskich w celu zlagodzenia skutk6w klE;::ski pod 
Bialij G6n1 dla narodu i patistwa czeskiego. Na problem nakreSlony w tytule mono
grafii przeznaczpne Sl:\ dopiero rozdzialy IV-X, przy czym w pierwszym z nich 
Autor zaj:"J sit: dziejami sprawy czeskiej od ogloszenia preliminaryjnego ukladu Habs
burg6w z grudnia 1641 r. do zwolania kongresu westfalskiego, w nastE;::pnych nato
miast - w poszczeg6lnych' etapach tego kongresu aZ do zawarcia traktat6w pokojo
wych w Monastyrze i Osnabrück. Na podstawie bogatego materialu faktografäcznego 
B. Sindeläf przedstawh zloi:onq sytuacjE;:: politycznij i militarmi, w jakiej toczyly 
siE;:: te rokowania, oraz wysilki emigrant6w czeskich, by sprawa ich narodu i patistwa 
nie zniknt:la z pofa widzenia przyw6dc6w koalicji antyhabsburskiej, gl6wn'ie Francji„ 
Szwecji i protestanckich ksiqZqt Rzeszy, z kurfirstami saskim i brandenburskim na 
czele. Trafnie scharakteryzowal teZ nastroje nurtujqce emigrant6w: optymizmu, 
nadziei, obaw, zwqtpienia i pesymi:z.mu, a wreszcie rozpaczy, gdy Francja i Szwecja 
dla swoich egoistycznych cel6w i interes6w p�zostawily Czech6w ich wlasnemu 
losowi. Traf nie scharakteryzowal r6wnieZ przyczyny, dla kt6rych mocarstwa te po
grzebaly w pokoju westfalskim sprawE;:: czeskq (trwanie wojny francusko-hiszpal1.
skiej, fronda we Francji oraz obawy szwedzkich czynnik6w rzqdzijcych przed osamo
tnieniem w wojnie z cesarzem). DqZnoSC dworu paryskiego i sztokholmskiego do za
warcia pokoju wykorzystala sprytnie dyplomacja cesarska, by za cenE;:: ust�pstw na
terenie Rzeszy uzyskaC calkowicie ,wolmi rE;::k� w cesarskich krajach dziedzicznych„ 
w tym i w Czechach. W ten spos6b traktat mi�dzynarodowy usankcjonowal to, eo 
od Bialej G6ry robili Habsburgowie w krajach Korony Sw. Waclawa. W Czechach 
rozpoczE;::lo siE;:: ,,obdobi t;emna", okres trzywiekowej niewoli, charakteryzujqcy si� 
wzmoi:onym uciskiem spolecznoekonomicznym, politycznym, upadkiem Zycia i kul
tury narodowej oraz przeSladowaniami religijnymi. Byla to cena, jakq nar6d czeski 
zaplacil za korzySci wyniesione z wojny trzydziestoletniej przez FrancjE;:: i SzwecjE;::. 
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Mocarstwa te postc1pily "niehonorowo, ale za to zdrowo". Jakie dobrze znamy to 
z wlasnej historii, gdy w niespelna 100 lat pö:Zniej w czasie wojny sukcesyjnej pol
skiej Rzeczpospolita znalazla si� osamotniona wobec swoich przeciwnik6w, bo za
latw.iwszy kosztem Polski swoje wlasne interesy Francja i w mniejszym stopniu 
Szwecja pozostawily j& na lasce i nielasce zwyci�zc6w 1. Stqd - konkluduje Autor 
- jeSli we wszystkich krajach, przez kt6re przewalila si� wojna trzydziestoletnia� 
zawarcie pokoju westfalskiego wywola!o falE: radoSci i entuzjazmu, to w Czechach 
zostalo przyjE:te z uczuciem smutku i przygn�bienia. 

Monografäa B. Sindeläfa oparta jest na bogatej literaturze przedmiotu oraz 
materialach fr6dlowych, glöwnie drukowanych. Ze Zr6del r�kopiSmiennych wyzyskal 
Autor jedynie archiwalia wiedeflskie, i to nie wszystkie, lecz tylko dwa podstawowe 
dla jego monografii zespoly, a mianowicie Friedensakten der Reichskanzlei oraz 
Friedensakten der Staatskanzlei. Pominql natomiast inne zespoly, szczeg6lnie doty
czc1ce stosunk6w dworu wiedeilskiego z innymi pal1stwami, choC i w nich znalazloby 
si� sporo materialu dot&d nie wyzyskanego przez historyköw, a wnoszc1cego coS 
nowego do omawianego przez Niego zagadnienia. W r6wnym, a moie nawet w wi�k
szym stopniu dotyczy to tak:Ze licznych archiwöw pailstw biorc1cych udzial w pokojo
wym kongresie westfalskim, zwlaszcza tych, ktörych stosunek do sprawy czeskiej 
w czasie woj ny trzydziestoletniej nie zostal dot&d opracowany. Pewnym zaskocze
niem dla czytelnika moie byC wreszcie niepowolywanie si� przez Autora na archi
walia czeskie, szczegölnie praskie, zawierajqce sporo materialu dotyczqcego przede 
wszystkim sprawy Slqska w omawianym w pracy okresie. Przeprowadzenie tak 
szerokiej kwerendy fr6dlowej, zwlaszcza w zagranicznych archiwach i dzialach 
r�kopis6w bibliotek, przekraczalo jednak mo:ZliwoSci jednego czlowieka. Stqd trudno 
mieC pretensje do B. Sindelclfa o pom·ini�cie wielu archiwali6w zagranicznych. Doty
czyC mogq one jedynie niewyzyskania czeskich material6w fr6dloWych. Te braki 
materialowe Autor staral sit: zrekompensowaC niezwykle sumiennym zebraniem 
i przeanalizowaniem Zr6del drukowanych. 'W.Sr6d nich znajduje si� sporo nie cytowa
nych, a wiE:C przypuszczalnie nie znanych historykom polsk.im starszego i mlodszego 
pokolenia, choC zawierajq one duZo materialu do opisywanych przez nich spraw 
polskich, np. relacje Chanuta 2 lub korespondencja Mazariniego 3. 

Literatura na temat westfalskich rokowafl pokojowych i zwülzanych z nimi 
zagadnieil jest dzis tak bogata, Ze nie spos6b wyczerpaC jej w caloSci. Z g6ry naleZy 
powiedzie·c, Ze Autor recenzowanej monografii wyzyskal wszystkie najwa:Zniejsze pozy
cje z tej dziedziny. Mo:Zna jedynie wysunqC pod Jego adresem pretensje o to, ze w spisie 
literatury dal jedynie wyb6r prac, kt6re cytowal w przypisach. Bardziej celowe 
byloby zamieszczenie spisu wszystkich prac, zwlaszcza Ze nie zwiE:kszyloby to wydat
nie obj�toSci monografii, a czytelnikowi znacznie ulatwiloby kontrol� tekstu. 

B. $indelät porusza w swej monografii tak wiele zagadnieil, Ze krytyczne om6-
wienie wszystkich w kr6tkiej recenzji przekracza mo:Zliwo.Sci recenzenta. Z koniecz
no.Sci wi�c zatrzym·am si� nad tyrni problemami, kt6re odnoszq si� bezpoSrednio do 
historil Rzeczypospolitej szlacheckiej i Slqska. Sprawy polskie, aczkolwiek drugo
lub nawet trzecioplanowe dla B. Sindel.H'a, zajmuj9 nieco miejsca w omawianej 
monografii w zwiqzku z pr6bami Wladyslawa IV czynnego wlqczenia si� do zmagali 

1 M. W o  d z i :n s k,i, Kr6L Stanislaw Leszczyftski w goScinie pruskiej, Gdailsk 
1938, s. 202. 

2 Li n a g e d e V a u c i e n n e s, M bnoires de ce qui c'est passe en suede et 
aux provinces voisines, depuis L'annee 1645 jusques en l'annee 1655 tirez des 
depeches de monsieur Chanut, t. ! -III, Paris 1676. 

3 A. C h  er u e 1, Lettres du cardinal .Mazarin pendant son minütere, t. 1-III, 
Paris 1872-1883. 
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w czasie wojny trzydziestoletniej bc:tdi jego ofertami poSrednictwa pokojowego 

mi�dzy walczqcymi stronami. NaleZy od razu powiedzieC, Ze Autor odnosi si� doSC 
niechi:tnie do paii.stwa polskiego pierwszej polowy XVII w. Wynika to z przyjt;::tej 
przez niego, a stworzonej przez M. Hrocha i J. Poli�enskiego' koncepcji wojny 

-trzydziestoletniej jako zmagania sii;:: dwu oboz6w spoleczno-politycznych w Europie: 

post�powego, prekapitalistycznego, w kt6rym znaleZli sii: m. in. Czesi, i wstecznego, 

feudalnego, da kt6rego zalicza i Polsk�. St&d wojna trzydziestoletnia nie kollczy sii: 
·dla B. Sindeläfa na pokoju westfalskim czy nawet pirenejskim, lecz na pokoju oliw
·skim. W rozumowaniu Autora tkwi jednak pewna niekonsekwencja. Ujmujqc tak 
.szeroko koncepcj� wojny trzydziestoletniej, naleialoby jej zakoflczenie przesunqC 
eo najmniej do traktatu polsko-rosyjskiego w Andruszowie w 1667 r. czy nawet 
pokoju Grzymultowskiego w 1686 r. Trzeba by tei bylo przesunqC poczqtki wojny 
na zaranie XVII w. (wybuchy wojny polsko-szwedzkiej, interwencja polska w Rosji

1 

konflikt polsko-tureCki i habsbursko-turecki), jak tego chce historyk S. H. Stein
berg&. 

Z recenzowanej monografii przebija niejako ial do polskich sfer rzqdzqcych 
pierwszej polowy XVII w., :ie w omawianym konflikcie europejskim Rzeczpospolita 
znalazla si� we wrogim Czechom obozie i poSrednio przyczynHa si� do „obdobi 
temna" w Czechach. Autor nie zastawia si� jednak nad tym, czy bylo mo:iliwe 
-w 6wczesnych warunkach politycznych i ideologicznych znalezienie si� Polski 
w obozie przeciwnik6w Habsburg6w, czy spoleczeilstwo szlacheckie - podstawowa 
sila polityczna öwczesnego narodu polskiego - zgoäziloby si� na wojn� przeciwko 
cesarzowi'? Nie mo:ina r6wniei zapominaC i o tym, ie interes dynastyczny, bardzo 
istotny motor poczynall wszystkich 6wczesnych w1adc6w europejskich i nieeuropej
skich, w tym i polskich, szczeg6Inie Zygmunta III Wazy, a w mniejszym stopniu 
i Wladyslawa IV, sklanial dw6r Warszawski raczej do sojuszu z Habsburgami ni:i 
.z Francjq i Szwecjq, poniewai szwedzkie kola rzqdzqce nie tylko nie chcialy uznaC 
praw Waz6w polskich do tronu szwedzkiego, ale nie zamierzaly tei daC im iadnej 
rekompensaty za ich zrzeczenie si�. Szwecja w tym okresie nie mySlala szczerze 
-0 pokoju z Polskq. Jej interesy mocarstwowe (dominium marJ.s Baltici) zagra:ialy 
pozycji politycznej Rzeczypospolitej w Europie Srodkowo-wschodniej i jej caloSci 
terytorialnej. Agresja szwedzka na Polsk� byla kwestiq czasu. Dw6r sztokholmski 
chcial tylko wybraC do niej najdogodniejszy dla siebie moment 6. 

Przy omawJ.aniu szczeg6lowych problem6w z zakresu polityki zagranicznej dworu 
warszawskiego w czasach Wladyslawa IV Autor wyra:ia niekiedy opinie, z kt6rymi 
trudno si� zgodzil: lub kt6re sc1 dyskusyjne. Czasami tei popelnia pewne pomyl:ki 
lub nieScisloSci. Przede wszystkim zbyt malo uwagi poSWi�ca kwestii wplywu sytua
·Cji wewn�trznej w Polsee na moiliwoSci i poczynania dworu kr61ewskiego w za
kresie polityki zagranicznej. W przeciw.ieilstwie do Francji, Szwecji, Rosji i wielu 
innych pallstw europejskich plany i ch�ci krOla oraz jego najbliZszego otoczeniR 
J1iewiele tu znaczyly, jeSli nie znalazly uznania w oczach magnaterii i szlachty. 

4 J. P o  1 i � e n s k Y, M. H r o c h, Die bömische Frage und die politischen 
Beziehungen zwischen dem europäischen Westen und Osten zur Zeit des dreis
sigjährigen Krieges. Probleme der Okonomie und Poiitik in den Beziehungen 
zwischen Ost- und Westeuropa von 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 1960. 

i; S. H. S t e i n b e r g, The Thirty Years' War and the Conflict for European 
Hegemony, 1600-1660: London 1966. 

6 O polityce polskiej tego okresu por. W. C z a p 1 i 11 s k i, Polityka Rzeczypospo
:litej Polskiej w latach 1576-1648 (Pami�tnik VIII Powszechnego Zjazdu Historyk6w 
Polskich w Krakowie, 14-17 IX 1958, t. I, cz. 1, Referaty, wyd. 2, Warszawa 1960, 
,S, 93-106). 
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Ograniczenia narzucone kr6lom przez spoleczellstwo szlacheckie udaremnily niejeden 
plan dyplomatyczny Zygmunta III lub W:1.adyslawa IV. Przy analizowaniu polskiej 
polityki zagranicznej omawianego okresu musi si� pami�taC o tym, ie ksztaltowal 
jq zar6wno dw6r kr6lewski, jak i klasa rzqdzqca. Tylko te pomysly posiadaly szanse 
realizacji, na kt6re wyrazil zgodE": g!6wny organ przedstawicielski magnaterii i szlachty 
- sejm. Bez jego wiedzy i przyzwolenia kr61 nie m6gl przeciei podejmowa(: Zadnych 
powa±niejszych krok6w na arenie mi�dzynarodowej, Poza tym - jak to ostatnio 
zauwaiyl A. Kersten - "w polityce mi�dzynarodowej plany i zobowü1zania o wiele 
czt::Sciej pozostajq na papierze, niZ wchodzq_ w stadium realizacji. Po wiekach 
budzq_ namiE":tnoSci historyk6w, niepomiernie mniej natomiast oddzialywajq na bieg 
wydarzeri" 7• W dodatku najbardziej nas tutaj interesUj<}CY kr61 polski Wladyslaw IV 
byl wladc<} pelnym inwencji w snuciu plan6w i pomysl6w, nierzadko zupelnie 
fantastycznych i nierealnych; poza tym brakowalo mu sily woli i wytrwaloSci w do
prowadzaniu ich do koilca. Stqd tak niewiele weszlo w stadium realizacji s. 

To przecenianie przez B. Sindeläfa moi:liwoSci '\\1ladyslawa IV i przywiqzywanie 
zbyt du'Zej wagi do wysuwanych na dworze warszawskim projekt6w i plan6w wida(: 
doskonale na przykladzie niekt6rych szczeg6lowych problem6w omawianych na kar
tach recenzowanej ksiqiki. PrzeSIE!d:Zmy wiE:c w porz,ldku chronologicznym wszystko 
to, eo na temat polityki zagranicznej Wladyslawa IV i Rzeczypospolitej Autor na
pisal. 

M6wiqc o rozejmie w Sztumskiej Wsi B. Sindeläf pisze slusznie (s. 53), Ze Szwe
cja zabe-zpieczyla siE": w ten spos6b przed wojm\ z Polsk,l, Zaraz jednak, opierajqc 
siE": na stwierdzeniach B. F. Porszniewa 9, dodaje, ie najlepszq gwarancjq dotrzymania 
pokoju przez Rzeczpospolitq byla postawa Rosji, kt6ra w wypadku ataku polskiego 
na posiadloSCi szwedzkie miala uderzyC na Polsk�. Tymcza:;em w Swietle badari 
polskich 10 i CZE:Sciowo radzieckich 11 po pokoju polanowskim Wladyslaw IV dl:!:iyl 
systematycznie do polepszenia stosunk6w ze wschodnim sqsiadem i choC w Moskwie 
nie szybko zapomniano interwencjt:: polskq w wewn�trzne sprawy rosyjskie oraz 
utratE": Smoleilszczyzny i Siewierszczyzny, stopniowo ulegaly one poprawie na bazie 
wsp6lnego niebezpieczeri.stwa tatarskiego, szczegölnie od momentu przeprowadzenia 
korzystnej dla Rosji korektury granicy polsko-rosyjsl<iej. W ostatnich latach rzqd6w 
Wladyslawa IV byly one ju'Z tak poprawne, Ze na loZu Smierci car Michal Romanow 
,,zalecil synowi pod blogoslawieri.stwem, aby przyja:Zr'l z kr6lem polskim zachowy
wal" 12• Po objE:ciu rzqd6w Aleksy Michajlowicz potwierdzil pok6j w.ieczysty z Rze
czqpospolitq i wyznaczyl posl6w na dw6r warszawski, kt6rzy mieli siE: ukladaC 
w sprawie wojny z Tatarami. Wprawdzie nie doszlo do zawarcia miE:dzy obu par'l
stwami traktatu zaczepno-obronnego, ale w wyniku misji . kasztelana kijowsklego 
Adama Kisiela do Moskwy w polowie 1647 r. obie zainteresowane strony zobowiqza
ly siE: nieSC sobie nawzajem pomoc w wypadku najazdu tatarskiego. I tak ju'Z do -
kor'lca Zycia Wladyslawa IV stosunki polsko-rosyjskie ukladaly si� dobrze 13, Gdyby 
istotnie wzglqd na stanowisko Rosj i odgrywal najwa'Zniejszq rol.: w hamowaniu 

1 A. K e r s t e n, Na tropach Napierskiego. W kn:gu mit6w i fakt6w, Warszawa 
1970, s. 102. 

s W. C z a p 1 i ri s k i, Na dworze krOla Wladyslawa IV, Warszawa 1959, s. 97-98. 
11 B. F. p o r s z n i e  w, Politiczeskije otnoszenija Zapadnoj i Wostocznoj Jewropy 

w epochu tridcatiletniej wojny (Woprosy Istorii, 1960, nr 10). 
10 Por. np. W. Go d z i s z e w s k i, Polska a Moskwa za '\Vladyslawa IV, Kra-

kow 1930. 
u Por. np. Oczerki istorii SSSR - XVII w., Moskwa 1955, s. 478-480. 
12 L. K u b a  1 a, Jerzy Ossolinski, Warszawa 1924, s. 179. 
u Tam'Ze, s. 251. 

.9 - Sobötka -1no 
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nieprzyjaznych wobec Szwecji zapE:d6w Wladyslawa IV, to w 1635 r. nie czynilby 
on tak intensywnych przygotowaI1 do wojny ze Szwecjq, bo w6wczas stosl.;nki pol
sko-rosyjskie byly jeszcze bardzo napr�Zone. Najwai:niejszym czynnikiem hamujc1cym 
wojenne zap�dy kr6la byla postawa magnaterii i szlachty, kt6re poza pewnymi 
wyjqtkami nie chcialy wojny ze Szwecjq i w rezultacie nie dopu§cily da niej. Obawa 
przed Rosjc1 odegrala tu zupelnie drugorz�dnq r-01�. a potem w zwüizku z og6lm1 
popraW.:\ stosunk6w polsko-rosyjskich zmalala do minimum. 

NastE:pnie Autor wspomnial krötko o zbliZeniu mi�dzy dworem warszawskim 
a wiedeflskim przypiecz�towanym w 1637 r. mali:ellstwem Wladyslawa IV z Cecyliq 
RenatQ HabsburZankq, podkre.Slajqc szczeg6lnie pröby zmontowania w latach 1639-
1640 koalicji antyszwedzkiej i antyfrancuskieL w kt6rej sklad mial wejSC cesarz, 
Hiszpania, Anglia, Dania, Polska i Brandenburgia (s. 58). Mialo o tym SwiadczyC 
aresztowanie we Francji brata kr61ewskiego Jana Kazimierza, jadc1cego przez ten kraj 
do Hiszpanii z tajnq misj& dyplomatycznq

1 
kt6rej ostrze bylo skierowane przeciw 

monarchii burbollskiej, oraz przygotowania do ataku z Prus Ksiqi:e;cych na Inflanty 
szwedzkie prowadzone przez pulkownika cesarskiego Hermana von Bootha, a finan
sowane przez kurfirsta Jerzego Wilhelma i \Vladyslawa IV. W historiografii polskiej 
na te plany nie zwr6cono dotctd nalei:ytej uwag1, choC zajmowano siE;: i sprawct 
Bootha l4, i uwiE;:zieniem Jana Kazimierza 1s i choC wspominali o nich historycy 
niepolscy 16, Odwrotnie, tak wybitny znawca historii Polski pierwszej polowy 
XVII w., jak W. Czapliriski, pisze wre;cz: .,Lata 1639-1642 sq tymi latami, w kt6rych 
Rzplta nie bierze prawie Zadnego udzialu w sprawach zajmujijcych Srodkow� 
Europe:. Cala prawie jej uwaga skierowuje sie; ku sprawom wewne;trznym lub teZ 
Bliskiego Wschodu. Set to lata zastoju, pozbawionc szerszej inicjatywy i politycznej 
dzialalnoSci w wit::kszym stylu ... Ze stanu tego zdawano sobie dobrze sprawt:: na 
dworze Wladyslawa Nie spotykamy teZ ze strony kr61a pols�iego Zadnej po
waZniejszej akcji w celu wyplyni�cia na szersze wody polityki europejskiej. Powoli 
likwiduje sii:: jedynie sprawy pozostale z lat uprzednich ... " 17 W Swietle ustaleil 
C. T. Odhnera i B. Sindeläfa powyZSzq opinjE:: naleZaloby poddaC doSC znacznej rewi
zji. Opowiada siE;: za niet i W. Czaplillski. Ostatnio zwr6cil mi uwagi:: na opublikowane 
w tym roku materialy hiszpailskie, m6wü4ce wyrainie o pr6bach zawarcia sojuszu 
polsko-hiszpaiiskiego skierowanego przeciwko Francji 1s. Potwierdzajq one w powa
Znym stopniu sqdy C. T. Odhnera i B. Sindeläfa. Zresztq i te plany sojuszu z Hisz
paniq trzeba uznaC za fantastyczne. W jaki spos6b kr61 polski m6gl udzieliC Hiszpa
nii pomocy w wojnie z Francjq, oczywiscie poza kwestiq ewentualnych werbunk6w 
hiszpar'i.skich na terenie Rzeczypospolitej? Czy polskie czynniki rzqdzqce zgodzilyby 
sie; na wyslanie wojsk polskich nad Ren"? Magnateria i szlachta w dalszym ciqgu 
nie chcialy Zadnej wojny zaczepnej. Dlatego pertraktacje polsko-hiszpallsk/J.e prowa
dzono w calkowitej tajemnicy przed nimi. Dlatego Wladyslaw IV wyparl s.iE: swego 
udzialu w aferze Bootha, choC potem potajemnie splacal kurfirstowi brandenbur-

14 Np. W. C z a p 1 i Il s k i
1 

Polska a Prusy i Brandenburgia za Wladyslawa IV, 
Wroclaw 1947, s. 221 n. 

15 L. K u b a  1 a, Szkice historyczne, t. I, Lwöw 1923 (szkic: Kr6Lewicz Jan Ka
zimierz). 

16 Przede wszystkim C. T. 0 d h n e r, Die Politik Schwedens im Westphälischen 
Friedenskongress und die Gründung der schwedischen Herrschaft in Deutschland, 
Gotha 1877, a za nim B. Sindeläf w recenzowanej pracy. 

11 W. C z a p I i l1 s k i, Wladyslaw IV wobec wojny 30-letniej (1637-1645), Kra
k6w 1937, s. 27. 

1s Documenta Polonica ex Archivo generali Hispaniae in Simancas, VII Pars. 
edidit V. Meysztowicz (Elementa ad fontium editiones, t. XXI, Romae 19701 s. 26 n.)-
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skiemu kwoty wyloi.one na akcj� Bootha. Dlatego wreszcie strona szwedzka przyj�la 
za dobn1 monet� wyjaSnienia senator6w polskich, ie Rzeczpospolita nie miala nie 
wsp6lnego z tc1 akcj& u, W tym momencie nie zalei.alo jej przeciei. na wojnie 
z Polskcl, a postawa szlachty i magnaterii byla najpewniejszq gwarancjc1 dochowa
nia przez kr6la rozejmu. 

W swej monografii B. Sindeläf wspomina krötko o wplywie kl�ski Danii i po
koju w Brömsebro na stosunki polsko-szwedzkie, podkreSlajqc, Ze odtqd Polska 
wolala jui. nie angai.owaC si� w i.adnej akcji przeciwko Szwedom {s. 102). Napomyka 
tei o wysilkach dyplomacji francuskiej, by po Smierci Cecylii Renaty oderwaC 
Polsk� od przymierza z cesarzem i pozyskat jq dla Francji (s. 131, przypis 20). 
W tym celu Mazarini chcial oZeniC Wladyslawa IV z ksi�Zniczkq francuskc1, eo mu 
siE: ostatecznie udalo, bo w 1645 r. kr61 pojql za Zon� ksi�Zniczk� Mari� Ludwik� 
de Gonzaga-Nevers. Autor nie dodal jednak, Ze malZeilstwo to ani nie izolowalo 
Wladyslawa IV od cesarza, aczkolwiek po 1644 r. nastqpilo znaczne ochlodzenie 
stosunk6w miE:dzy dworem warszawskim a wiedeflskim, ani teZ nie doprowadzilo 
do zawarcia sojuszu polsko-francuskiego skierowanego przeciw cesarzowi. Z cesa
rzem bowiem wiclzala w6wczas kr61a polskiego sprawa ksi�stwa opolsko-racibor
skiego oraz plany wojny tureckiej 20. Dlatego unikal on otwartego zerwania z dwo
rem wiedellskim. Sukces dyplomacji francuskiej polegal na tym, i.e odwr6cila ona 
uwag� Wladyslawa IV od wydarzeii w Europie Srodkowej i zachodniej i skierowala 
je\ na poludniowy wsch6d. 

Efektem zbli.Zenia polsko-francuskiego byla powolna, lecz system::ityczna popra
wa stosunk6w mi�dzy dworem warszawskim a sztokholmskim. J eszcze do wiosny 
1646 r. ukladaly si� one Zle. Wladyslaw IV stanowczo protestowal przeciwko moZ
liwoSci oddania Szwedom Pomorza Zachodniego i ewentualnie $1.:\ska, upatrujqc 
w tym - i slusznie - zagroienie dla Rzeczypospolitej, poniewaZ musialaby ona 
wöwczas graniczyC ze Szwecj& tak.Ze od zachodu. Sam tei zglaszal pretensje do 
niekt6rych powiat6w Pomorza Zachodniego. Wni6sl teZ do kancelarii kongresu 
pokojowego w Monastyrze uroczysty protest przeciwko roszczeniom szwedzkim, 
o czym Autor zreszt& wspomina (s. 148). W tym czasie stosunki polsko-szwedzkie 
za�l6cala r6wniei sprawa ksi�stwa opolsko-raciborskiego, najeidi.anego i lupionego 
przez oddzialy gen. Wjttenberga 21• Z czasem jednak dalo si� te nieporozumienia 
usun&C, eo z kolei przyczynilo si� do normalizacji stosunk6w polsko-szwedzkich. 
Momentem przelomowym byla tu deklaracja Wladyslawa IV z 11 VI 1646 r., 
w ktörej kr61 zobowi&zal si� SciSle przestrzegaC postanowiell rozejmowych z Sztum
skiej Wsi. Nast�pnie pod jego wplywem seJn.1 wyznaczyl komisj� do rokowall 
o wieczysty pok6j ze Szwecj& 22• Wladyslaw IV byl nast�pnie nawet got6w zrzec 
si� swych pretensji do tronu szwedzkiego za drobnij rekompensatq dla swego jedy
nego syna Zygmunta Kazimierza 23• Jego pragnienie pokojowego ulo.Zenia stosunk6w 
ze Szwecj& (lata 1646-1648) bylo na pewno szczere. W iadnym wypadku nie za
mySlal on w tym czasie o wojnie z p6lnocnym s&siadem. Stqd pewne zdziwienie 
budzi stwierdzenie B. Sindeläfa, Ze pod koniec Zycia przed atakiem na Szwecj� 
powstrzymal go wybuch powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie (s. 216, 

10 C z a p l i 11. s k i, Wladyslaw IV ... , s. 29-30; t e n Z e, Potska ... , s. 229, 233. 
20 T e n Z e, Wladyslaw IV ... , s. 102. 
21 J. L e s  z c z y l1. s k i, Wladyslaw IV a-Slqsk w latach 1644-1648, Wroclaw 1969, 

s. 113 n., 136 n. 
22 W. C z e r  m a k, Plany wojny tureckiej Wladyslawa IV, KrakOw 1895, s. 364-

366. 
2a TamZe, s. 366-367. 
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przypis 133), bo na wiosn� 1648 r. kr61 polski absolutnie nie mySlal o wojnie 
ze Szwecjq. Zdziwienie to jest tym wiE:ksze, i.e Autor sam krytykuje B. F. Porsz
niewa za przywiqzywanie zbyt dui.ej wagi do obaw szwedzkich czynnik6w rzqdzq
cych przed mo:i:liwoSciq ataku polskiego (s. 216, przypis 67). Slusznie przeciei. pisze, 
Ze choC w Sztokholmie z niepokojem obserwowano zbrojenia polskie w 1646 r., 
nie liczono si� jednak z atakiem na posiadloSci szwedzkie. Dobrze zorientowany 
w tym, eo si� dzieje na terenie Rzeczypospolitej, kanclerz Axel Oxenstierna oSwiad
czyl wr�cz na forum szwedzkiej rady pallstwa w polowie listopada 1646 r., Ze 
przeprowadzane przez kr6la polskiego zbrojenia nie obr6cct si� ani przeciw Szwecji, 
ani przeciw Turcji, lecz mogq doprowadziC do woj ny domowej mi�dzy Wladysla
wem IV a szlachtc4 (s. 195-198). Podobnie w paZdzierniku 1647 r. stwierdzil on 
m. in., Ze ze strony Polski Szwecja nie ma si<: czego obawiaC, poniewaZ sytuacja 
wewn�trzna nie pozwala jej na wojnE: zaczepnq (s. 270). B. Sindeläf nie ukrywa 
wreszcie, i:e to wlaSnie Szwecji nie zalefalo na trwalym pokoju z Rzecz&pospolitc1. 
Wprawdzie Oxenstierna zgodzil siE: na prowadzenie z nic4 rokowaii pokojowych, 
ale byl to tylko wybieg taktyczny ze wzglE:dU na nadzwyczaj skomplikowam1 sytuacj� 
militarm1 w Rzeszy po zawarciu na wiosnE: 1647 r. rozejmu w Ulm. Sytuacja ta 
nie zachE:cala szwedzkiego kanclerza do zawarcia z cesarzem pokoju na skromnych 
warunkach, gdyi: stwarzala moi:liwoSC rzucenia cesarza i jego sprzymierzellc6w 
na kolana, a tym samym uzyskanie znacznie korzystniejszych warunk6w pokoju. 
Rokowania pokojowe z Rzeczqpospolih1 mialy ty1ko zabezpieczy(: SzwecjE: pned 
ewentualnym, aczkolwiek male prawdopodobnym atakiem polskim. Totei: gdy Szwe
dzi osiqgn�li swe cele na terenie Rzeszy, zerwali negocjacje z Polskcl (s. 200-201). 

Priy omawianiu stosunk6w polsko-szwedzklch w ostatnich latach wojny trzy
dziestoletniej Autor na podstawie relacji posla francuskiego w Sztokholmie Piotra 
Chanut wydobyl niezwykle ciekawy i dotqd zupelnie nie znany historykom polskim 
fakt, stwierdzajqc, Ze z pocz&tkiem wiosny 1647 r. dw6r sztokholmski zaproponowal 
zawarcie z Polskq wieczystego pokoju pod warunkiem zrzeczenia si� przez Wla
dyslawa IV pretensji do tronu szwedzkiego oraz -0dstc4pienia Inflant i Prus. Dalej 
pisze, Ze kr61 polski byl gotöw zgodziC siE: na te warunki w zamian za trwale po
zyskanie Slqska oraz oi:enek swego wöwczas 8-letniego syna Zygmunta Kazimie:;rza 
z Krystync4 szwedzkc1 (s. 201). Natomiast nie wspomina ani slowem o dalszych losacb 
tej ciekawej sprawy. WidoC"Znie Szwedzi nie przystali na warunki postawione 
przez Wladyslawa IV bqd:Z: dalsz� rokowania przerwala SmierC syna krölewskiego 
na poczqtku sierpnia 1647 r. Sprawie tej jednak warte si� przypatrzyC blii.ej, ponie
wai. potwierdza ona panujqc& powszecbnie w historiografii polskiej tezE: o silnym zain
teresowaniu Wladyslawa IV kwestii:1 pozyskania Slqska. MoZna przyjqC, Ze zaröwno pro
pozycja szwedzka, jak i kontrpropozycja kröla polskiego byly nie do zrealizowania 
przez stron� przeciwnc4. Wprawdzie B. Sindeläf nie zaznacza, o kt6re tu Inflanty 
i Prusy chodzilo, ale mo:Z:na si� domySleC, i:e przedmiotem i.Qdaii szwedzkich bylo 
wy.rzeczenie si� przez PolskE: praw do Inflant szwedzikch i cedowanie na Szwec;i� 
lenna pruskiego. Polska dotqd nie zrzekla siE: formalnie swoich praw do Inflant 
i Szwecji chodzilo zapewne o usankcjonowanie traktatem stanu faktycznego. Je.Sli 
chodzi o Prusy Ksiq:Z:�ce - bo wykluczam calkowicie moZliwoSC: zgody Wladysla
wa IV na odstqpienie S·zwedom Prus Kr6lewskich - to i kröl polski, i Szwedzi 
mieli powai.ne powody do szukania okazji do odegrania si� na kurfir.Scie Fryder,Yku 
Wilhelmie. Wladyslaw IV byl bardzo niezadowolony z powodu niezalatwienia przez 
niego w myS1 swoich Zyczeti. sprawy Cel pruskich 24, natomiast mi�dzy Szwecjcl 
a Brandenburgiq toczyla si� zaci�ta walka dyplomatyczna o Pomorze Zachodnie, 

24 Dokladnie omawia j& W. C z a p 1 i 11 s k i, Polska ... , s. 270 n. 
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szczeg6lnie o Szczecin 25, Nasuwa si� jednak pytanie, czy Rzeczpospolita podobnie 
jak kr61 zgodzilaby si� na Zc\dania szwedzkie? Przystalaby chyba ch�tnie na zrze
czenie si� przez kr6la praw do tronu szwedzkiego, gdyZ sprawa ta od p6l wieku 
zatruwala stosunki polsko-szwedzkie i sprowadzila na Polsk� szereg ci�Zkich wojen, 
kosztownych i okupionych stratami terytorialnyrni. Na wi�ksze opory natrafiloby 
zapewne wyrzeczenie si� pretensji do Inflant, choC moZe kr6lowi po pewnym czasie 
udaloby si� je przelamaC. Mam jednak powaZne wqtpliwoSci, czy magnateria i szla
chta zgodzilyby si� na odstqpienie Szwecji Prus Ksiqi:�cych. Wpuszczenie Szwed6w 
na ten teren stanowiloby bowiem poka.Zne zagroZenie dla Prus Kr6lewskich, zwla
szcza Gdallska, i nie ma powodu rozwodziC sit:; w tym miejscu, czym on byl dla 
RzeczypospoliteL szczeg6lnie dla szlacheckiego handlu zboZem. Poza tym Branden
burgia miala sporo zwolennik6w w kr�gach magnackich i szlacheckich, czego nie 
moZna powiedzieC o Szwecji. 

Jeszc:-ze bardziej nie do przyjE:cia byly warunki postawione przez Wladyslawa IV 
Szwecji. Zgoda na malZeiistwo Krystyny z Zygmuntem Kazimierzem oznaczala prak
tycznie dopuszczenie Waz6w polskich cio trou szwedzkiego, a tego szwedzkie kola rzq
dzqce absolutnie sobie nie Zyczyly. Przeci�ly przecieZ zdecydowanie starania Wlady
slawa IV o rE:k� Krystyny. R6wnieZ nie na r�k� bylo im popieranie ewentualnych 
starall Wladyslawa IV o caly Slqsk. Wiadomo przecie:Z, Ze dyplomaci cesarscy na 
westfalskie traktaty pokojowe z Maksymilianem Trauttmansdorffem na czele robili 
wszystko, by zachowaC Slqsk w posiadaniu domu austriackiego, nawet kosztem 
znacznych ust�pstw na terenie Rzeszy Z6. W powaZnym stopniu przypaSC one mialy 
Szwecji. Nie mogla zatem ona dzialaC na swojq niekorzySC, bo starajqc si� o Slqsk 
dla kr6la polskiego musialaby zrezygnowaC przynajmniej z cz�Sci wytargowanych 
juZ od cesarza terytori6w. Vliadomo teZ dobrze, Ze dw6r wieder'l.ski wcale nie byl 
skory do wpuszczenia Wladyslawa IV na Slqsk, a tym bardziej do odstqpienia mu 
w caloSci tej prowincji 21. Omawiana sprawa z göry wi�c skazana byla na fiasko. 

Chanut byl sumiennym i dobrze zorjentowanym w swym rzemioSle informato
rem swego rzqdu. Mo:ina wi�c przypuszczaC, i:e ta wiadomoSC, o obustronnych wa
runkach zawarcia mi�dzy Polskq a Szwecjq wieczystego pokoju jest prawdziwa. 
Nie znajduje ona jednak potwierdzenia w innych przekazach irödlowych. Ze nie 
wspomina o niej zazwyczaj dobrze poinformowany i Swietnie orientujqcy si� w tym, 
eo si� dzieje na dworze warszawskim, rezydent cesarski w Warszawie Hubert 
Walderode von Eckhausen, jest zrozumiale. Kr61owi i jego najbliZSzym wsp6lpraco
wnikom nie zaleialo wcale, by doszla ona do jego uszu. Ponadto w maju 1647 r� 
opuScH on Polsk� na stale. Bardziej dziwne jest, Ze ·o omawianej sprawie nie wspo
mina ani slowem posel trancuski w Warszawie Mikolaj de BrE!gy, choC w swych 
relacjach do Mazariniego i przedstawicieli Francji na westfalski kongres pokojowy 
pisze on wiele o stosunkach polsko-szwedzkich. Prowadzil teZ oZywionij korespon
dencj� z Chanutem. JeSli zaczerpni�ta z relacji Chanuta wiadomoSC jest prawdziwa, 
musz� poddaC rewizji wyraZOmt niedawno opini�, Ze „zaj�ty przygotowaniami do 
wojny tureckiej Wladyslaw nie zamierzal interesowaC si� bli:Z.ej calym Slqskiem, ani 
tym bardziej go zajqC" 28. 

Piszqc o sprawach polskich w ostatnich latach Zycia Wladyslawa IV Autor 
recenzowanej monografii popelnia pewien bhtd, twierdzqc, jakoby sejm nadzwy-

25 Pisze o tym wiele i Autor recenzowanej pracy. 
26 F. Dick m a n n, Der Westfäiische Frieden, Münster 1959, s. 342 n. 
27 W. C z a p Li 11 s k i, Ziemie zachodnie w potityce Rzeczypospolitej szlacheckiej 

(1572-1764) (Kwartalnik Historyczny, R. LXVIII, 1961, nr !, s. 15). 
28 L e s  z c z y ri s k i, op. cit., s. 205. 
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czajny z maja 1647 r. uchwalil kr6lowi powa:Zne kwoty na wojsko (s. 232). Vlpraw
dzie kanclerz Jerzy Ossoliilski zlo:iyl na tym sejmie wniosek o zaplacenie dlugu 
zacic1:gniE:tego przez kr6la na werbunek i.olnierza w poprzednim roku, ale poslowie 
odroczyli tE: sprawe do nastepnego sejmu, uco bylo wla.Sciwie zlagodzomi formq 
odmowy". Sejm zgodzil sie jedynie na udzielenie kr6lowi i hetmanom pelnomocni
ctwa „do uZycia w razie naglego napadu Tataröw pewnych sum zapasowych, zlo

Zonych w kasach wojew6dzkich, na cele obrony, jako teZ do §ci1:1gni�cia z kaidego 
wojew6dztwa jakiego§ oddzialu wojska bez uprzedniego odwolywania sie do 
Stan6w" !II, O jakichkolwiek nowych uchwalach podatkowych na wojsko na tym 
sejmie trudno wiE:c m6wiC. Mam r6wniei pewne wqtpliwoSci, czy pok6j oliwski 
przyni6sl Szwecji i jej sprzymierzerieom powa:ine korzySei (s. 341). Usankcjonowal: 
tylko prawnie istniejqcy od wielu lat stan !aktyczny w zakresie stosunk6w polsko
-szwedzkieh. Szwedzi rozpoezynajqe drugq wojnE: p6lnoenq z Polsk<l w 1655 r. 
spodziewali siE: znacznie powai.niejszych zdobyezy, a poez<ltkowe sukcesy wzmogly 
jeszcze apetyty szwedzkie. Tymczasem pok6j oliwski poza tym, eo posiadali oni 
przed wybuehem wojny, nie dal im nie nowego, nie liczqc zrzeczenia siE: przez Jana 
Kazim·ierza od dawna juZ iluzoryeznyeh praw do tronu szwedzkiego. Brandenburgia 
natomiast uzyskala Prusy Ksi<li.�ce nie jako sprzymierzeniec Szwecji, leez jako 
sojusznik Rzeezypospolitej. 

Sporo miejsea w monografii B. Sindeläfa zajmuje problematyka Slqska. Jest 
to zupelnie zrozumiale, poniewai. w ezasie wojny trzydziestoletniej Slf}sk stanowil 
nadal jeden z kraj6w Korony Sw. Waclawa; jego wiE:C problem byl SeiSle zwü\zany 
ze sprawc} ezeskq. Autor rozpatruje kwestiE: SlttSkcl pod dwoma punktami widzenia, 
ez�sto zresztq h4ezqcymi siE: ze sobc1 i uzupelniajqcymi. Szezeg6Inie dui.o miejsca 
poSwi�ca staraniom samyeh protestant6w Slctskieh z Piastowiczami brzesko-legnie
kimi na ezele oraz protestanekich stan6w Rzeszy, w tym szczeg61nie kurfirst6w 
saskiego i brandenburskiego, i Szweeji o zapewnienie swob6d religijnych na Slqsku, 
a wiE:C respektowanie postanowieri listu majestatyeznego z 1609 i akordu drezdeil
skiego z 1621 r. (s. 149, 15&--156, 162, 166-167, 168-174, 199-202, 224---225, 238, 273, 
277, 291, 344--346). Jak wiadomo, te zjednoezone wysilki nie daly wlaSciwie rezul
tatu. 22 X 1646 r. Trauttmansdorff oSwiadczyl wr�cz protestanekim stanom Rzeszy, 
by nie zabiegaly o wolnoSC wyznania w eesarskieh krajach dziedzieznyeh, w tym 
i na interesujc1cym nas bezpo.Srednio .Slqsku, bo Ferdynand III. do Smierei nie wy
razi na niq zgody. Nie wi�c dziwnego, Ze na moey pokoju westfalskiego eesarz 
otrzymal w krajaeh dziedzieznyeh ius reformandi religionis. Na Slqsku wylqczono 
spod tego prawa jedynie ksiqiqt piastowskieh z Brzegu, Legniey i Wolowa, ksiE:cia 
ole.Snickiego oraz miasto Wroclaw, lqeznie z podJeglymi ich wladzy terytoriami. 

Drugim problemem z zakresu historii Slqska poruszanym w recenzowanej mono
grafi bylo zagadnienie politycznych los6w tej prowincji (s. 94, 135, 148--150, 156, 
198--201, 214, 259, 302). Autor omawia wiE:c kolejno mniej wiE:cej od 1641 r. zabiegi 
Szwecji, Brandenburgii i Saksonü o pozyskanie ezeSci lub nawet caloSci Slqska oraz 
stosunek do nich dyplomacji cesarskiej, ktöra na polecenie dworu wiedeii.skiego 
paraliZowala zdeeydowanie wszelkie prOby pozbawienia cesarza tej ezt:;Sci Korony 
Sw. Waclawa. Stanowisko dworu wiederiskiego w kwestii Slqskiej i w og6le eesar
skieh kraj6w dziedzieznych najja.Sniej zostalo sformulowane w oSwiadezeniu zlo
Zonym na r�ee przewodniezqeego delegacji szwedzkiej na westfalskie traktaty poko
jowe Jana Oxenstierny przez dyplomat6w ce.sarskieh 11 XI 1646 r.: ,,Naleiy wie
dzieC jedno, i.e Jego Cesarska Mo.SC nie ustqpi ze Slqska i pozostalych ziem dz,ie-

211 C z e r  m a k, op. cit., s. 276-278. 
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dzicznych ani pi�dzi ziemi" (s. 214, przypis 78). W tej sytuacji nie budzi zdziwienia 

fakt, Ze WS'Zystkie te starania o Slqsk poniosly fiasko i prowincja ta - ,,pupilka 
w oczach cesarza" ao - pozostala w r�kach Habsburg6w. Odbylo si� to jednak 

kosztem znacznych ust�pstw na rzecz Szwecji i Brandenburgii na terenie Rzeszy. 

B. Sindeläf nie pisze jednak, Ze wedlug nie sprawdzonych wieSci, kt6re dotarly aZ 
do Polski, Ferdynand III chcial w lecie 1645 r. ze wzgl�du na powaZne klopoty 
finansowe przehandlowaC FryderykowJ Wilhelmowi brandemburskiemu ksiE;stwo 

glogowskie, a Janowi Jerzemu I saskiemu ksi�stwo Swidnicko-jaworskie 3t. 
Autor wielokrotnie wspomina o polityce Slqskiej Wladyslawa IV, o opiece, 

jak;:i otoczyl protestant6w Slctskich w okresie pokoju praskiego, gdy opuScila ich 
zar6wno Saksonia, jak i Brandenburgia (s. 51), o pozyskaniu przez niego ksi�stwa 
opolsko-raciborskiego (s. 224 i 248, przypis 35), o wspomnianym wy:i:ej projekcie 
pozyskania Szwecji dla jego plan6w trwalego usadowienia siE": na calym Slqsku 

(s. 201). Nie möwi natomiast prawie nie o pr6bach pozyskania Wladyslawa IV dla 
sprawy koalicji antyhabsburskiej przez dyplomacjE": francuskq tak w 1635, jak 

i 1645 r. Przypominala ona krölowi polskie „droits sur la snesie'' i obiecywala 
„le recouvrement de la snesie" 32• B. Sindelaf pomija wreszcie milczeniem starania 

kr6la polskiego z 1642 r. o oddanie calego Slqska w depozyt Rzeczypospolitej, a nie 
- jak dotychczas bywalo - tylko polskim Wazom 3::. Möwiqc o oddaniu ksi�stwa 

opolsko-raciborskiego Wladyslawowi IV w zastaw hipoteczny popelnia on pewnij 
nieScisloSC. Wedlug Niego kr61 polski zyskal je za nie splacone sumy posaZne 
HabsbufZanek - Zon Zygrnunta III Anny i Konstancji oraz Wladyslawa IV -
Cecylii Renaty. Nie wspomina natomiast o tym, Ze ponadto Wladyslaw IV musial 
po:i:yczyC cesarzowi 200 000 dukat6w got6wkq 34. Jest zrozt.miale, Ze Autor nie zajmuje 

si� rzEtdami kr6Ia polskiego na tym terenie. Wydaje mi si� jednak, Ze powinien 
wspomnieC o faworyzowaniu przez niego protestanckiej szlachty, kt6ra pod jego 
rzqdami odzyskala pelni� praw politycznych odebranych jej po 1629 r. przez ultra
katolickich starost6w Jerzego Oppersdorfa i Melchiora Ferdynanda Gaschina 3s, 
B. Sindeläf pisze tylko o rekatoli'zacyjneJ dzialalnoSci Oppersdorfa, a nast�pnie 

o tym, Ze pod koniec maja 1647 r. protestanckie stany ksi�stwa zebrane w Ko:Zlu 
po wielu latach milczenia zwr6cily si� do elektora saskiego z pro.Sbq o interwencj� 
u przedstawicieli cesarskich na westfalski kongres pokojowy w sprawie swob6d 
religijnych na Slqsku (s. 224}. Przemilcza jednak fakt, ie to wystqpienie bylo moZli
we wlaSnie w tym momencie dzi�ki spowodowanemu przez Wladyslawa IV wy

cofaniu zal6g cesarskich z ksit:stwa 36• Gdyby kr61 polski nie sprzyjal protestantom, 

wyslanie takiej pro.Sby byloby niemoZliwe, tak jak nie bylo moiliwe w czasach 
przed z.tstawem. Po prostu calq akcj� storpedowalaby administracja kr6Iewska ze 
starostq Franciszkiem Magnim na czele. Warto przy tym dodaC, Ze z podobnymi 

proSbami protestanckie stany ksi�stwa opolsko-raciborskiego zwracaly si� r6wniei 

do kr61a polskiego oraz do jego brata, biskupa wroclawskiego Ka.rola Ferdynan
da 37, 

so Di c k m a n n, op. cit., s. 271. 
31 L e s  z c z y n. s k i, op. cit., s. 69-70. 
32 C z a p lliris k i, Ziemie zachodnie ... , s. 14, przypis 39; Le s z c z yris k i, op. 

cit., s. 85, przypis 10. 
n Cz a p l i ri s k i, Wladyslaw IV ... , s. 38 n. 
a.a L e s  z c z y n s k i, op. cit., s. 41. 
as Tam:i:e, s. 162 n. 
u Tamie, s. 122 n. 
31 Szerzej zajmUjE": si� tym w oddanej do druku rozprawce pt. Rzqdy Karola 

Ferdynanda w ksi�stwie opolsko-raciborskim. 
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Na zakoilczenie naleiy wspomnieC, Ze obraz kwestii Slqskiej nakreSlony w re
cenzowanej ksiclice j est prawie doslownym powt6rzeniem teg9, eo Autor napisal 
na ten temat w opublikowanym kilka lat wczeSniej artykule 38• 

Monografia B. Sindeläfa zawiera wiele problemöw i s&döw dyskusyjnych. Nie 
jest r6wniei wolna ad pewnych niedom6wieiJ., niejasnoSci, a nawet pewnych blt:;d6w 
i usterek rzeczowych. Jest zarazem ksicti.kcl, wobec kt6rej i ze wzglE:dll na niezwyklq 

sumiennoSC warsztatowq, i z uwagi na bogactwo poruS'Zanych w niej problem6w nie 
moi:na przejSC oboje;tnie. Zdaniem niiej podpisanego jest to jedna z najlepszych 
pozycji, jakie ukazaly sie; po II wojnie Swiatowej na temat wojny trzydziesto
letniej. 

J6zef Leszczyitski 

K. M a t w i j o w s k i, UROCZYSTOSCI, OBCHODY i WIDOWISKA W BARO

KOWYM WROCLAW1u· (Monografie Slqskie Ossolineum, pod red. J. Gierowskiego, 
t. XVIII), Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1969, ss. 216 + 2 nlb. + 10 ilustracji. 

Renesans zainteresowail iyciem codziennym ludzi minionych epok znalazl 
Zywy oddZwiek w historiografii polskiej. Stosunkowo slabo na ten kierunek badaw
czy zareagowali tylko historycy zajmuj&CY sie dziejami Slqska. Z tym wiekszym 
uznaniem i zainteresowaniem naleiy zatem przYJciC monografie K. Matwijowskiego 
po.Swieconq wielu aspektom Zycia codziennego w jednym z najwiekszych miast 
polskich epoki p6:Znego feudalizmu - we Wroclawiu. Po wycinkowych badaniach 
K. KwaSniewskiego I i Z. Staszczak 2 praca ta przynosi najpelniejszy obraz uroczy
stoSci, obchod6w i widowisk w barokowym Wroclawiu. Wydaje mi sie, Ze nakreSlone 
przez Autora w tytule ramy chronologiczne i merytoryczne monografii sq zbyt wq
skie w stosunku do tego, eo istotnie ona zawiera. Autor objql bowiem badaniami 
zar6wno schylkowy okres odrodzenia Slqskiego, jak i poczqtki o.Swiecenia. Nie ogra
niczyl sie tei do przedstawienia uroczysto.Sci, obchod6w i widowisk we Wroclawiu, 
lecz staral sie ukazaC wszelkie formy spedzenia wolnego czasu przez jego mieszkail
c6w. Stqd tak waZne i dla mnie najciekawsze part.ie pracy, jak Zycie kulturalne 
i towarzyskie we Wroclawiu, nie znalazly wcale odbicia w tytule. 

Recenzowana monografia sklada sie ze wst�pu, 5 rozdzia:16w i zakoilczenia. We 
wstepie Autor nakre.Slil cele swej pracy, scharakteryzowal literature przedmiotu i Zr6-
dla oraz dal zwiezly zarys historii stosunköw wewnetrznych we Wroclawiu w okresie 
p6inego feudalizmu. Zarys ten jest tak krOtki i ogölnikowy, Ze wlaSciwie moina go 
bylo calkowicie pomin9C. W rozdziale I Autor dal obraz uroczysto.Sci i widowisk orga
nizowanych przez wladze miejskie, Swiqt paiistwowych obchodzonych z okazji koronacji 
wladcöw ziemi Sl9skiej, imienin, urodzin i pogrzeb6w w rodzinie panuj9cycll, 
wjazd6w wladc6w i dostojnik6w paiistwowych oraz organizowanych w czasie ich 
trwania zawod6w i widowisk (zawody strzeleckie, zabawy, loterie, zawody kenne, 
turnieje, egzekucje skazanych na SmierC, wreszcie umieszczanie winnych naruszania 

ae B. S i n d  e I a f, Slezskti ottizka na mirovem kongresu vestftilskem 1643-1648 
(Sbornik praci filosoficke fakulty brnenske university, R. X, 1961, Rada historickä, 
C. 8, s. 266-295). 

1 K. K w a S n i e w s k i, Niekt6re obrzc:dy ludowe dawnego Wroclawia (Slqski 
Kwartalnik Historyczny Sobötka, R. XVI, 1961, nr 1, s. 54 n.). 

2 Z. S t  a s z c z a k, Slqska forma obrz�du marzanny i gaika na tle por6wnaw
czym, Opale 1964. 
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okre§lonych przepis6w pod pr1:;:gierzem). Rozdzial II K. Matwijowski poSwi�cil obcho
dom i uroczystoSciom koSCielnym oraz szkolnym, zar6wno protestanckim, jak i kato
lickim (nabo:Zeristwa, ceremonie koScielne zwiqzane z okreSlonymi dniarni Swiqtecz
nymi, Sluby, chrzty, pogrzeby, bractwa koScielne, inauguracje roku szkolnego, uro
czystoSci organizowane po nominacji nauczyoielskiej, jubileusze nauczycielskie, teatry 
szkolne), ukazujqc w specyficznej sytuacji wyznaniowej Wroclawia ich wzajemny 
wplyw na siebie. Duchowiellstwo obu wyznail. - katolickiego i luterall.skiiego - prze
Scigalo sie w wynajdywaniu najlepszych i najskuteczniejszych metod oddzialywania na 
umysly i uczucia ludzkie, przejmujqc od konkurent6w wszystko to, eo gwarantowalo• 
sukces, a bylo zgodne z wyznawanq doktrynq. W rozdziale III jest mowa o obcho
dach i uroczyStoSciach cechowych zwiqzanych z przyjrnowaniem uczni6w i czeladni
k6w oraz z nadawaniem praw mistrzowskich, z udzialem w Zyciu ko.Scielnym oraz. 
z zebraniami kwartalnymi. Znacznie ciekawszy jest rozdzial IV poSwi�cony uroczy
stoSciom rodzinnym, jak zar�czyny, przedSlubiny, wesela, chrzciny, pogrzeby, oraz 
przepisom prawnym regulujqcym wystawnoSC zwiqzanych z nimi uczt i styp. 
Rzuca ·on bowiem sporo Swiatla na paziom Zycia r6Znych warstw mieszkaii.c6w Wro
clawia, przede wszystkim patrycja,tu li. posp61stwa. Pokazuje teZ, Ze normy prawne
szly swojq drogq, a Zycie - swojQ. 

Za najcenniejszy uwa:Zam rozdzial V, w kt6rym Autor zajQl si� indywidualnymi 
rozrywkami rnieszkaric6w Wroclawia, gl6wnie szlachty, patrycjatu i cz�Sciowo po
sp6lstwa, bo ogromne niedostatki material6w ZrOdlowych nie pozwolily zajijC sie 
owym „socjologicznie czystym" czasem wolnym biedoty wroclawskiej. Om6wil wi�c
kolejno razw6j czytelnictwa i zwü:izanego z nim SciSle bibliotekarstwa, generalnych 
i specjalistycznych „gabinet6w osobliwoSci", w tym galerii malarstwa i rzeZby, 
zbior6w numizmatycznych i naturali6w, Zycia naukowego i muzycznego, opery i te
atru oraz stowarzyszell. o charakterze moralno-naukowym. Nie pominql teZ Zycia 
towarzyskiego, urzQdzanych w mieScie balöw i przyj�C, spotkall mieszczan i przyjez
dnych goSci w Piwnicy Swidnickiej, gospodach i karczmach oraz powstajqcych od 
kollca XVII w. kawiarniach i herbaciarniach. Nie zapomnial r6wnieZ o sp1:;:dzaniu 
wolnego czasu na grach hazardowych w karty, l{r1:;:gle lub w bilard. Nieco miejsca 
poSwi�cil wreszcie spacerom w ogrodach miejskich, wyjazdom na Swie:Ze powietrze· 
za miasto oraz peregrynacjom do w6d leczniczych Dolnego Slqska, zwlaszcza do 
Kudowy. W zakoll.czeniu K. Matwijowski nie tylko dokonal podsurnowania wynik6w 
swoich dotychczasowych rozwa:Zall., ale staral si1:;: je rzuciC na szersze tlo por6wnaw
cze. Chodzilo Mu o wydobycie tego, eo jest specyficzne dla Wroclawia, i ustalenie

pewnych prawidlowoSci charakterystycznych dla wszystkich miast mniej wi�cej 
r6wi:iych rangq Wroclawiowi, szczeg6lnie w Rzeczypospolitej. W konkluzji Autor 
stwierdzil, Ze „przy calym charakterystycznym dla baroku PE;:dzie do wystawnoSci 
i przepychu, przy istniejqcych du:Zych podotJieii.stwach mi�dzy formami Zycia roz
rywkowego w r6Znych miastach wroclawskie uroczystoSci, ceremonie i rozrywki 
wypadajq jednak troch� bladziej w zestawieniu z miastami, kt6re w innych dzie
dzinach byly r6wne rangq naszemu grodowi" (s. 208). 

Swe r.ozwaZania K. Matwijowski oparl na wzorowo wyzyskanej literaturze 

przedmiotu oraz bogatych materialach Zr6dlowych, zar6wno r�kopismiennych, jak 

i drukowanych, zwlaszcza na starodrukach. Na szczeg61ne podkreS1enie zasluguje· 
przy tym niezwykle szeroki wachlarz wykorzystanych Zr6del: od rachunk6w cecho

wych i miejskich, poprzez ustawy cechowe, rozporzQdzenia wladz pallstwowych 

i rady miejskiej aZ do kronik oraz pami1:;:tnik6w tak mieszczall.skich, jak i szlachec

kich. Jest tylko niezrozumiale, dlaczego we wst�pie Autor m6wi tylko o diariuszu. 

0. W. Nostitza obejmujqcym lata 1727-1729 oraz 1737-1746 (s. 16-17), a pomija 
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milczeniem r6wnie ciekawy i bogaty w fakty pamit;�tnik Ottona Nostitza z lat pi�C

dziesiqtych i szeSCdziesiqtych XVII w., skoro w dalszej CZE:Sci pracy cytuje go 

wielokrotnie w przypisach. Przekonania o dui.ej solidnoSci warsztatowej recenzowa

nej monografii nie sq w stanie podwai.yC zauwa:ione przez recenzenta drobne omylki 

w odczytaniu tekst6w fr6dlowych, zwlaszcza literowe, oraz r..ie zawsze szcz�Sliwe 

skr6ty dlugich, iScie barokowych tytul6w r�kopis6w lub starodruk6w. 

K. Matwijowski jest badaczem dojrzalym. Nie tworzy pi�knych koncepcji, nie 

wycü\ga blyskotliwych wniosk6w nie znajdujqcych uzasadnienia w przedstawionym 

materiale faktograficznym. Swe sqdy i opinie formuluj,e ostroZnie, z rozwagq, w spo

s6b przemy.Slany. Budzq wiec one zaufanie czytelnika i przekonujq go. Jak to zwykle 

bywa w kaZdej duZej pracy, Autor nie ustrzegl siE: jednak pewnych ornylek, nie

Scislo.Sci czy wreszcie nieprecyzyjnego formulowania rny.Sli i sqd6w. Nie rozwü1zal 

teZ pewnych spraw do koilca. I tak ksiqZe wroclawski Henryk VI zmarl w 1335 r., 

a nie w 1235 r. (s. 27). Nie bylo elektora saskiego Jana Jerzego VI (s. 33), a hold 

od Slc1zak6w przyjmowal Jan Jerzy I. Wedlug W. Dworzaczka 3 Leopold I o.Zenil sie 

z Klaudiq Felicitas 15 X 1673 r., a nie - jak podaje Autor - 15 IX 1673 r. (s. 45). 

W 1611 r. Maciej Habsburg nie byl jeszcze cesarzern, nie rn6gl wiec w tym charak

terze wystepowaC we Wroclawiu (s. 71). 0 Janie Jerzym Hohenzollernie Autor raz pi

sze ksiqZe Jan Jerzy, ksiqZe karniowski (s. 40), a innyrn razem nazywa go rnar'grabüt 

Janem Jerzym brandenburskim (s. 72), przez eo mniej wyrobiony czytelnik rnoZe 

sa,dziC, Ze chodzilo tu o dwie r6Zne osoby. Mam Wc\tpliwo.Sci, czy Zolnierze mogli by{: 

odziani w liberie (s. 30, 32), a nie w mundury. Jakie zwyciestwo wojsk cesarskich 

w 1738 r. mial na my.Sli Autor? Wywody Autora zyskalyby czesto na jasno.Sci, gdyby 

znajdowaly sie w nich daty opisywanych wydarzeil, np. wjazdu do Wroclawia 

ksiecia neuburskiego, a zarazem biskupa wroclawskiego Franciszka Ludwika (s. 36). 

Chyba nieslusznie przy nazwiskach kobiecych Autor dodaje koilc6wke „in'', zresztc\ 

niekonsekwentnie, np. Herbstin, Panckalin itp. (s. 73, 75, 83, 88, 158 itd.), choC ta 

forma wyszla juZ dawno z uiycia w jezyku niernieckim. 

Recenzowana monografia przynosi sporo nowych material6w do wizyt rnagnat6w 

polskich we Wroclawiu oraz ich udzialu w Zyciu towarzyskim miejscowej arystokra

cjL W 1653 r. przebywal tutaj np. kanclerz litewski Stanislaw Albrycht Radziwill, 

czego potwierdzenie znajdujemy r6wnieZ w Memoriale", i wojewoda kaliski Andrzej 

Karol Grudziilski (s. 183). Autor traktuje jednak te „wroclawskie spotkania" da.SC 

og6lnikowo. Cz�sto nawet nie wiemy, o kt6rego przedstawiciela polskiej magnaterii 

mu chodzi, np. kt6ry Opali6ski przebywal we Wroclawiu w 1657 r.? Podobnie nie 

wiemy, kt6rych Lubomirskich mial Autor na my.Sli, odnotowujqc ich pobyt w stolicy 

Slc4ska w latach 1739-1740? MoZna teZ do Niego mieC pretensje o prawie calkowite 

pominiE:cie mecenatu kulturalnego kr6lewicz6w Sobieskich we Wroclawiu s. Te nie 

znane dotqd wizyty magnackie we Wroclawiu i przy.Swiecajc4ce im cele zaslugujq 

na wnikliwsze opracowanie. 

Na zakoitczenie chcialbym podnieSC jeszcze jednq kwesti�. Wydaje mi sie, Ze 

wydawanie monografii bez indeksu nazw osobowych i miejscowo.Sci jest w naszych 

czasach anachronizmem. Indeks taki nie zabiera zbyt wiele miejsca, a dla czytelnika 

stanowi nieocenionq pomoc przy wyszukiwaniu w danej ksiq:Zce interesujqcych go 
wiadomo.Sci. 

3 W. D w o  r z a c z e k, Genealogia, Warszawa 1959, tab. 49. 
4 S. A. R a d  z i w i l l, Memoriaie, Biblioteka Zakladu Nar. im Ossoliilskich, rkps 

117, k. 197. 
5 W. R o s z k o w s k a, Olawa kr6lewirz6w Sobieskich, Wroclaw-·warszawa

Krak6w 1968, s. 157 n. 
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Powy:isze drobne uwagi krytyczne nie umniejszajq w niczym du:iej wartoSci 
naukowej recenzowanej monografii. Jest ona pierwszq naprawdE; udanq pr6b.:t 
w historiografii polskiej. przedstawienia i;ycia codziennego w p6Znofeudalnym Wro
clawiu. 

J6zef Leszczyftski 

E. N a  u j o k  s, BISMARCKS AUSWÄRTIGE PRESSEPOL!TiK UND DIE 
REICHSGRÜNDUNG (1865-1871), Wiesbaden 1968, ss. 464. 

Obszerna praca oparta jest przede wszystkim na znacznej liczbie materiail6w 
archiwalnych z NRF i Austrii, przy czym najwa:iniejsza jest korespondencja miE;dzy 
berliii.skq centralc1 a pruskimi przedstawicielami w kilku gl6wnych stolicach Europy. 
Ze wzglE;du na wypadki lat 1865-1871, tak istotne dla dziejöw Niemiec, znaczna 
wiE;kszoSC pracy dotyczy walki prasowej miE;dzy Berlinern a Wiedniem i ParyZem 
(stosunkowo niewielkie jej fragmenty zawierajq informacje o pruskiej akcji praso
wej w Anglii, Wloszech, Rosji i Belgii), przy czym wyrain& przewagE; posiadajc1 
rozgrywki Bismarcka z Beustem. Tak wiE;c pod terminem „Reichsgründung", wy
mienionym w tytule ksiqZki, naleZy rozumieC raczej wypadki poprzedzajqce woj nE; 
francusko-pruskq niZ ogloszenie cesarstwa. 

W pracy Naujoksa dominuje bogaty material nad wycic1gniE:tymi z niego wnio
skami. Autor wykracza niejednokrotnie poza polityk� prasowq w Scislym tego slowa 
znaczeniu, piszc1c takZe o akcji dyplomatycznej (por. np. s. 164 nn.) 2wic1zanej mniej 
lub wi�cej wyraZnie z tc1 politykq. Bardzo ciekawe Sc\ liczne fragmenty, w kt6rych 
znaleZC moZna szczeg6ly techniki polityki prasowej, sposoby pozyskiwania pism 
czy oddzialywania na nie. Natomiast opisy analogicznej techniki stosowanej przez 
Wieden wynikajc1 chyba bardziej ze tr6del dostE;pnych Autorowi niZ z potrzeb 
pracy. Na skutek nagromadzenia ogromnej liczby szczeg616w ksic1Zka jest nuZq_ca, 
a szkoda, gdyi; mo:Zna z niej wydobyC sporo clekawego materialu i pozwala ona 
tak:ie na og6Iniejsze spostrze:ienia. 

Wiadomo, Ze Bismarck - zwl�szcza w tym okresie swoich rzc1d6w - nie przy
wic1zywal wielkiej wagi do oddzialywania na opini� przez pras�. Ze przekladal ponad 
to gr� dyplomatyczn� i staral si� nawet na stanowisko poszczeg6lnych gazet oddzia
laC przez naciski dyplomatyczne (przyklady tego moZna znaleZC takie w pracy,_por. np. 
s. 168, 204, 217). Slusznie tei Naujoks przypomnial okreSlenie „Zelaznego kancl.erza" 
jako „Pressepolitiker wider Wille" (s. 16). Z pracy widaC, jak powoli i z jakimi 

oporami rozwijala siE; polityka prasowa, posiadajq_ca zreszt� slabe tradycje w poczy
naniach BerHna poprzednich dziesi�cioleci. Tak:ie pod wzgl�dem finansowym naklady 
na tE;:: politykE; nie byly wielkie, nawet po uruchomieniu znanego welfickiego „fun
duszu gadzinowego" (w tym zakresie ciekawy jest dokladny wykaz wydatköw po
czynionych z tego funduszu w cic1gu trzech kwartal6w 1869 r., s. 216). NajwaZniejsze 
byly jednak liczne blE;::dy i potkni�cfa, a w ich konsekwencji poraZki w usilowaniach 
pokrzy:iowania akcji austriackiej. Przyklad6w niepowodzeil pruskiej polityki praso
wej podaC moZna na podstawie rozprawy sporo, a wi�c np. kompromitacja akcji 
w Monachium w 1867 r. (s. 122-123), male osü-1gni�cia w Niemczech poludniowych 
po 1866 r. (s. 136), wyparcie wplyw6w pruskich z prasy francuskiej na przelomie 
1868 i 1869 r. (s. 174), spadek znaczenia „Sllddeutsche Presse'', gdy Berlin pozyskal 
to pismo (s. 187), nieudane pr6by pozyskania wplyw6w w Wirtembergii w 1868 r. 
(s. 192-199), przewaga propagandy austriackiej w 1868 r. (s. 228, 295), antypruski 
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ton prasy francuskiej w kwietniu 1868 r. (s. 254 nn.), odwr6t Prus z prasy paryskiej 
w zimie 1866/1867 r. (s. 280) itd. Dopiero w 1870 r. w niekt6rych czt::Sciach Niemiec
poludniowych wplywy prasowe Berlina zaC"z�ly przewazac nad wplywami Wiednia 
(s. 301), choC nadal nawet w6wczas pod wieloma wzglE:dami Austria miala przewag� 
(s. 306). 

Niemniej jednak w pracy widaC tak:ie wzrastaj&ce nasilenie akcji prasowej Bi
smarcka

1 
kt6ra w latach 1869-1870 zacz�la wreszcie przynosiC powaZniejsze sukcesy

(por. np. s. 399---401, 407-408, 414). W sumie jednak Autor nie bez racji m6gl stwier
dziC w poczynaniach Prus przewag� polityki i dyplomacji nad publicystyk�. Nawet 
w latach 1869-1870 Bismarck nie wystE:powal energicznie przeciw propagandzie 
partykularystycznej w Bawarii (s. 384). A przecieZ byly to lata nie byle jakich 
sukces6w pruskich, Beustowi zaS w jego rywalizacji z Bismarckiem nie na wiele 
przydaly siE: sukcesy jego polityki prasowej. Okazalo siE:, Ze w takiej grze politycz
nej, jakq prowadzil premier pruski, prasa, kt6rci nieraz wrE:cz lekcewaZyl, mogla 
odgrywaC tylko drugorzE:dnci rolE:. Nie dzi�ki polityce prasowej Prus Niemcy po
ludniowe w 1870 r. stanE:lY do walki z Francjq czy Austria zachowala neutralnoS6:· 
wobec wojny francusko-pruskiej. 

Adam Galos 

G. D. F e l d  m a n, ARMY, INDUSTRY AND LABOR IN GERMANY l914-1918, 
Princeton 1966, XVI, ss. 572. 

Badania nad dziejami I wojny Swiatowej przechodzily wyraZnQ ewo]ucjE:, Przez. 
dlugi czas dominowaly prace nad militarnq stronq kataklizmu lat 1914-1918 i CZE:
Sciowo nad akcjc1 dyplomatycznq. Ich liczba spowodowala, Ze kilkanaScie lat temu 
jeden z historyk6w stwierdzil, iZ „historia lat 1914-1918 zbadana jest tak dobrze

„ 

jak Zadna inna epoka". Wywolalo to zresztq natychmiaStow::t replike:: innego naukow
ca, F. Fischera, kt6ry niebawem w swojej obszernej pracy (Griff nach der Welt

macht) udowodnil, ile jeszcze rnoZna znaleZC nowego materialu odnoszqcego siE: do 
polityki czas6w wojny. Ksiq_Zka Ffschera jest jednym z opracowail dotyczqcych 
cel6w wojennych Niemiec, a prac poSwie::conych temu zagadnieniu, jak r6wnieZ po
lityce niemieckiej na terenach okupowanych, ukazalo si� sporo. Wreszcie w cic1gu 
ostatnich Iat pojawilo siE: kilkanaScie powaZniejszych rozpraw na temat stosupk6w 
wewnE:trznych w pailstwach walczqcych, w tym takZe w Niemczech. Problem to 
bardzo istotny, gdyZ I wojna Swiatowa, swoim charakterem r6Zniqca siE: zasadniczo 
od wojen poprzednich, wywarla glE:boki wplyw na stosunki gospodarcze, spoleczne 
i polityczne w krajach wojujqcych, w Niemczech zaS wplyw ten byl moZe nawet 
wiE:kszy niZ w pailstwach pozostal:ych (z wyjcltkiem oczywiSc� Rosji). 

Obszerna ksiijZka Feldmana ukazala sie: wprawcizie juZ przed paroma laty, nie 
byla jednak dotcid omawiana w Polsee, a warto na nü1: zwr6ciC uwagE:. Oparta zostala 
przede wszystkim na r6Znorodnych malerialach archiwalnych, zwlaszcza z archiw6w 
w NRF. Autor korzystad: LakZe z mikrofilm6w nadeslanych mu z Poczdamu i Merse
burga, stwierdzil jednak, ze „znaczna wi�kszoSC material:6w dokumentarnych" potrze
bnych mu znajduje siE: na Zachodzie (s. 543). Wobec zebrania rzeczywiScie niebywale 
obfitych ir6del moZna Mu w powaZnej mierze wierzyC (praktyka dzialalnoSci ad
ministracji w Rzeszy Niemieckiej powodowala, Ze te same lub podobne dokumenty 
znajdujq siE: nieraz w r6Znych zespolach), ale zawsze pozostaje trochi: niepokoju, ii 
nie zostaly uwzglE:dnione centralne archiwa Prus i Niemiec. Zebrane fr6dla dotycz4 
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takle nier6wnomiernie poszczeg6lnych cz�Scj paf1stwa, i tak np. z ziem polskich 
])oza G6rnym Slc1skiem mowa jest tylko o rejencji bydgoskieL kt6rej akty znajdujc1 
.sie w Berlinie Zachodnim. 

KoniecznoSC mobilizowania do cel6w wojny coraz to nowych zasob6w spoleczeri
stwa wywolala w Niemczech daleko idc1ce skutki. Wedlug Autora na plan pierwszy 
wysum:ly si� trzy czynniki: armia, przemyslowcy i „praca", pod kt6r� rozumie prze
de wszystkim przyw6dztwo zwic1zk6w zawodowych, naciskane mniej czy wi�cej 
.skutecznie przez Zywioly bardziej rewolucyjne. 

Sporo miejsca w ksic1Zce zajmuje dokladny opis tworzeriia i funkcjonowania 
r6Znego rodzaju urz�d6w wojennych, zaczynajc1c od znanego Kriegs-Rohstoffabtei
lung na IX)CZ&tku wojny. Autor wydobyl przy tym wiele nowych faktöw. WaZne jest 
jednak nie tylko to, ale jeszcze w wi�kszym stopniu wskazanie na rol� armii w dzia
lalnoSci tych urz�d6w. Nie brak tu ciekawej charakterystyki sporej grupy czolcwych 
jej przedstawicieli, aby wspomnieC o Groenerze, kt6rego rola od czasu wydania 
pami�tnik6w i osobnej biografüi powa:Znie wzrosla. Feldman skupil uwag� na central
nych organach wladzy, a mniej jej poSwi�cil lokalnym komendom wojskowym 
(SciSlej m6wi9.c „zast�pczym komendom wojskowym", gdyZ dow6dcy korpus6w znaj
dowali si� na froncie). Dlatego teZ nie jestem µewny, czy gen. Vietinghoff ze Szcze
cina (znany ze swej t�pej surowoSci, a nieobcy ludnoSci polskiej, gdyZ jego komen
dzie podlegala cz�SC prowincji poznal1.skiej) byl rzeczywiSoie postaci(\ wyj::i:t:kowc1 
(s. 127). 

Przy calym uznaniu dla osic1gni�C Autora wydaje sie, Ze zbyt malo zwr6cil on 
u,vagi na wzajemny stosunek wladz wojskowych i cywilnych. To prawda, Ze pozy
cja wojska od poczc1tku wojny, nie m6wiijc jui o latach tzw. ,,trzeciego dowödztwa", 
byla wyjc1tkowo silna (jui wsp6lczesny publicysta polski, K. Rose, stwierdzil, Ze 
Niemcy zostaly podzielone na dwadzieScia kilka okreg6w wojskowych z dowodzij
..cymi generalami na czele, od kt6rych woli zaleZy praktycznie wszystko), ale wojsko 
nie posiadalo przeciei odpowiednio rozbudowanego aparatu administracyjnego, aby 
_moglo wyprzeC biurokracj�. Charakterystyka tej wspölpracy nie bylaby bez znacze
nia 

Najwai:niejszym jednak problemem, kt6ry przewija sie· przez karty pracy Feld
.mana, jest stanowisko armii wobec stosunköw mi�dzy kapitalem a pracc1. Pod 
tym wzglE:dem moi.na stwierdziC w ksi::i:i:ce jak gdyby dwa nurty. Na tle oceny 
korpusu oficerskiego w epoce poprzedniej (por. s. 35-·38, armia byla Zle przygotowa
na do odegrania roli w Zyciu wewnE:trznym, a wojna grozila wedlug Autora rady
kalizacj::i: i „demokratyzacjij"' militaryzmu) poczc1tkowe interwencje w sprawy spole
czne ocenia stosunkowo pozytywnie (np. s. 126 i n.), eo wynikalo zresztc} z faktu, 
i:e wojsko uznawalo przydatnoSC zwiqzköw zawodowych do organizowania produkcji 
wojennej, a w koricowej fazie wojny takie do przewidywanej demobilizacji (s. 436). 
Armia musiala w pewnym stopn�u ograniczaC zacofanie stosunk6w spolecznych, gdyZ 
uniemoZliwialy one prowadzenie nowoczesnej wojny (s. 95). W rezultacie zdarzaly 

.sie wypadki, Ze socjaliSci przekladali wladze wojskowe nad cywilne (s. 97). Konty
nuacjq tego nurtu byla p6Zniej polityka Groenera, kt6rego charakterystyka zawiera 
wiele stwierdzeri ciekawych, choC dyskusyjnych. Groener g6ruje w pracy indywidu
alnoSciij nad Ludendorffem, mial dij:iyC do liberalizacji cesarstwa, aby uratowaC, 

eo siE: da, gotowy byl na zblii:enie do socjaldemokracji; gdy:i juZ w 1917 r. przewidy

wal rewolucj� (po:r;. np. s. 370 i 403). 
W tym wlaSnie nurcie Feldman jakby dostrzegal genez� porozumienia mi�dzy 

Groenerem i Ebertem w jesieni 1918 r. W og6le bowiem cechc1 charakterystyczn& 
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pracy jest to, ie wojna w niej sluiy w jak,imS stopniu do wyUumaczenia ukla

du sil po jej zakoriczeniu (np. z supremacji zorganizowanej pracy i kapitalu, wyro

slej w czasie wojny, Autor wyprowadza tak.Ze ugodE: mi�dzy Stinnesem a Legie
nem z 15 XII 1918, s. 5). Za malo jednak przy tym uwzgl�dniony zostal wplyw rewo

lucji 1918 r., kt6ra w silniejszym ,;topniu ni�: wojna wplyn�la na stosunlci w koiicu 

1918 r. 
Ten nurt wniosk6w Autora wqZe si� z tezami popularnymi w wielu pracach 

zachodnioniemieckich i anglosaskich, szukajqcych gl�boko wstecz niekt6rych zjawisk 
powojennych. I tak dla wytlumaczenia parlamentaryzacji Niemiec w 1919 r. si�gano 

kiedyS do okresu rzqd6w Maxa Badeilskiego, dzis pojawia sit:: nawiclzywanie nawet 

do wypadk6w lat 1908-1909 - kryzysu zwiqzanego z wywiadem Wilhelma II 

w 1,Daily Telegraph" i z upadkiem Bi.üowa. U Feldmana takim „powaZnym krokiem 

ku parlamentaryzacji" jest ustawa o pomocniczej slui.bie ojczyZnianej (s. 247), eo 

jest twierdzeniem dyskusyjnym. Innym przykladem moi.e byC poglqd na zblii.anie 

si� robotnik6w do pailstwa, okreSlane jako integracja. Wysuwa siE: dzi.S przeciw Bi

smarckowi zarzut, Ze proces ten powainie utrudnil ustawq antysocjalistYczmi z 1878 L 
I znowu u Feldmana krokiem ku integracji proletariatu jest ustawa z grudnia 1916 r. 
(s. 247). Dalej Autor pisze, Ze po jej ogloszeniu Hindenburg gratulowal Bethmannowi� 

a powinien gratulowaC Legienowi (s. 249) ·- stwierdzenie mocno dyskusyjne. 

Drugim nurtem w ewolucji polityki spolecznej bylo popieranie przez armiE:' 

ci�Zkiego przemyslu. Na tle dqi.enia do maksymalnego podniesieenia produkcji wo
jennej dochodzilo nieraz - jak pisze Autor w swoich obszernych wywodach - do 

zatarg6w mi�dzy wojskiem a przemyslem (np. s. 56 inn.), skomplikowane byly 

zwlaszcza stosunki finansowe (np. s. 60), ale w sumie polityka wojska w coraz 

wi�kszym stopniu szla na rE:k� kolom przemyslowym. Przykladem "bezradno.Sci" bylo 

oddanie w kollcu 1914 r. w r�ce przemyslowc6w stosowania zwolnieil od slui.by woj

skowej (s. 65). Kiedy indziej Autor uznaje nawet, Ze przemyslowcy Ruhry i Sl&ska 

mieli general6w w kieszeni, a ministerstwo wojny bylo wobec nich bezsilne (s. 93). 
A dalej jako ti,iumf cii::zkiego przemyslu Feldman okreSla program Hindenburga 

(s. 149) i polityk� Ludendorffa (s. 149-150). Ten nurt zostal przez Autora przedsta

wiony bardzo ciekawie (por. np. uwagi o programie Hindenburga i jego niepowodze

niu, s. 266, czy o tym, w jaki spos6b spowodowal on orgi� dqi.enia do zysk6w, 
s. 383). Nalei.y tu taki.e pomieSciC politykE: samych przemyslowc6w, z jednej strony 
staraj&cych siE: usilnie, a przewai.nie z powodzeniem, o wykorzystanie warunk6w 

wojennych dla, wy.Srubowywania do maksimum zysk6w
1 

z drugiej ciqgle jeszcze w po
wa.Znym odsetku stojqcych na stanowisku „Herr im Haus'1 (s. 420), czyli pragnqcych 
nie dopu.SciC do czyjejkolwiek interwencji we wlasne sprawy (np. op6r wobec zasady 
arbitrai.u

1 
s. 82). Warto zaznaczyC, i.e w pracy sq taki.e fragmenty poSwi�cone stosun

kom na G6rnym Slqsku, kt6re pozwalajq na lepsz& ocen� polityki przemyslowc6w 

g6rnoS1qskich, zwlaszcza przez por6wnanie jej ze stanowiskiem kapitalist6w z innych 
okri::g6w pallstwa. 

Pomimo wspomnianego szukania przez Autora w okresie wojny genezy stosun

k6w p6Zniejszych podkreSla On, Ze drugi z wymienionych nurt6w przewai:yl, a za 

punkt zwrotny w przesuni�ciu si� na prawo uwai;a dymisj� Groenera (s. 404). 

Jak widaC z powyi;szych uwag, niekt6re wyniki i wnioski Autora sq dyskusyjne� 

G6ruje jednak nad tym niebywale bogaty material przynoszqcy wiele nowych usta

lell o polityce gospodarczej i spolecznej prowadzonej przez armi� i przemys1owc6w 

w obliczu wojny na wyczerpaniu. 

Adam Galos 
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:ZRODLA DO DZIEJOW POWSTAN $L,\SKICH, pod red. Kazimierza Popio!ka, 
tom II: styczeri-grudziell 1920. Opracowali Tadeusz Jedruszczak i Zygmu.nt Kolan
kowski, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1970, ss. 577 + mapa. 

.. .... '-' .... A:,T�1(it:' 

W 1963 r. otrzymali.Smy czE:SC 1 tomu I Zr6del. Obecnie zamiast spodziewanej 
drugiej czeSci tegoZ tomu, kt6ra objqC miala miE:dzynarodowc1 problematyke pierw
szego powstania Slqskiego, otrzymujemy tom II, zawierajqcy materialy zwic1zane 
z drugim powstaniem Slc1skim oraz z sytuacjq na G6rnym Slqsku w 1920 r. Nie 
wiemy, eo wplynE:lo na takij zmian� kolejnoSci wydawnictwa, witamy jednak z uzna
niem kontynuacje edytorsk,:\. serii po przydlugiej eo prawda przerwie, bo wynosz,:\.cej 
aZ 7 lat. 

Z obszernego wstepu wydawc6w (s. 5-24) dowiadujemy sie, Ze tom zawiera 
154 teksty ir6dlowe plus 6 regest6w. WiekszoSC tekst6w pochodzi z CAW (60), reszta 
z WAP w Katowicach (37), z AAN, WAP w Opolu i archiwum wroclawskiego. W.Sr6d 
katowickich material6w na specjalnq uwag� zaslugujq fotokopie 11 dokument6w 
niemieckich, uzyskane ze zbior6w DZA w Merseburgu. 14 dokument6w - to artyku
ly i notatki prasowe; w aneksie znalazl sif; ,,Dziennik marsz6w d dzialari Naczelnego 
Dow6dztwa Wojsk Alianckich na G. Slqsku'· (15 XI 1919-25 X 1920). Teksty og!o
szono w jezykach oryginal6w (polski, niemiecki, francuski, angielski, rosyjski). 

Dob6r dokument6w i ich selekcja z olbrzymiej iloSci materialu, kt6ry przyniosla 
specjalnie przepr.owadzona kwerenda, wydajc1 si� w zasadzie prawidlowe. KoSCcem 
konstrukcyjnym tom'u sq r6wnolegle sprawozdania gl6wnego dow6dztwa POW 
(w jego ka:idorazowych formach i odmianach organizacyjnych) i miesiE:czne meldunki 
niemieckiego pelnomocnika dla g6rnoS1qskiego okregu plebiscytowego. Dzieki temu 
czytelnik ma moi.no.SC stalej konfrontacji punktOw widzenia obydwu zwalczajc1cych 
siE: na terenie plebiscytowym stron. Obraz wypadk6w i ocena sytuacji uzupelnione 
zostaly z kolei przezentacjq stanowiska polskich partii politycznych, Komisji Mi�dzy

sojuszniczej, centralnych wladz polskich, duchowieilstwa; dobry byl pomysl oglosze
nia drukiem kompletnego ze5tawu dokument6w jednego z terenowych ogniw POW 
(okreg VII: katowicko-pszczyii.ski), eo daje wglcid w bezpoSrednie dzialanie plac6wki 
na niiszym szczeblu. 

Nie oznacza to jednak, by nie zrodzily sie pewne wqtpliwoSci. Przede wszy
stkim uderza doSC niemile fakt, i.e w caloSci pominiE:to dokumenty obrazujqce sta
nowisko politycznego kierownictwa polskiego obozu narodowego na G6rnym $lqsku� 
Na czolo wysunieto teksty ilustrujqce prace i dqienia wojskowego kierownictwa, 
kt6re bylo pod przemoinym wplywem W. Korfantego. Z jego sprawozdari, adreso
wanych do rzqdu polskiego, nie ogloszono niczego (kilka takich relacji znajduje 
si� w AAN) 1. Trzeba tego ialowaC, gdyZ -· jak: to powszechnie wiadomo - POW 

nie stanowila samodzielnej sily politycznej, a w ostatecznej instancji zasadnicze 
decyzje podejmowal Korfanty, kt6ry swq indywidualn0Scic1 przytlaczal niewqtpliwie

ludzi z kierownictwa POW. Byloby to wai.ne i ciekawe nie tylko dla merytorycznej 
oceny dzialalnoSci kierowniclwa polskiego obozu, ale i dla charakterystyki samego 
Korfantego, kt6rego linia polityczna do dnia dzisiejszego budzi liczne kontrowersje. 

Druga wqtpliwoSC dotyczy regest6w. Pomijajqc fakt, i.e jednego z ni'ch (nr 56), 

1 Tu naleiy zasadniczy dokument: Sprawozdanie Polskiego Komisariatu Plebis
cytowego dla G6rnego $lc1ska o strajku generalnym i ruchu zbrojnym w dniach od 
19 sierpnia do 26 sierpnia 1920, z 2 IX 1920 r., AAN, Biuro Sejmu RP, 1, k. 112-122. 
W tym samym zespole jest kilka pism W. Korfantego w sprawie jego stosunku do
wojny polsko-radzieckiej. W tzw. Archiwum Paderewskiego (708, k. 49 i in.) znajdujq, 
siE: drukowane odezwy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego z 1920 r. 
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·nie uwidoczniono w „Spisie dokumentöw" jako regestu oraz i:e w obcojE:zycznych 
streszczeniach (s. 535, 537, 539, 541) m6wi sii: expressis verbis tylko o 5 1egestach 
(chociai: jest ich 6), trzeba zwr6ciC uwag� na niekonsekwencji: ze strony wydawc6w. 
KilkanaScie dokument6w przedrukowano ze znanych zbior6w W. Dqbrowskiego 
i J. Ludygi-Laskowskiego. I chyba sluszr1;ie zrobiono, gdyi: ksiqi:ki te sq obecnie 
raczej trudno dost�pne; dlaczego jednak dokumenty nr 56, 154 i 158, pochodzqce 
z tych samych zbior6w, zasygnalizowano jedynie w formie regestu? Na to pytanie 
odm6wiono czytelnikowi odpowiedzi we 

"
Wst�pie" wydawc6w. To samo dotyczy 

dokumentu nr 45, pochodzqcego z „Dziennika Ustaw RP" z 1920 r. Wreszcie dwa 
pozostale regesty (nr 121 i 151) pochodzq z niedawno wydanego zbioru dokument6w 2. 
Ale i ,ich zamieszczenie budzi pewne wc:1tpliW0Sci. Oto znaczna cz�SC dokument6w 
fr6dlowych w prezentowanym tomie porusza incydentalnie dzialalnoSC g6rn0Shtskich 
komunist6w. Ze zrozumialych powod6w wzmianki te mahl charakter antykomuni
styczny i przedstawiajc1 d&i.enia lewicowego skrzydla ruchu robotniczego w krzywym 
zwierciadle. Wydawcy poSwi�cili tej sprawie osobny ekskurs we „Wst�pie", wyja
Sniajqc obszernie (s. 7-10) genez� wypad6w antykomunistycznych i przedstawiajqc 
we wlaSciwym Swietle rol� g6rnoSlqskiego ruchu ltomunistycznego. Ot6i. wydaje si�, 
Ze istniala jeszcze alternatywa, naszym zdaniem lepsza: moZna bylo w szerszym 
wyborze przedstawiC pelne dokumenty proweniencji komunistycznej, kt6re naSwietla
Jyby rzeczywisty stosunek komunist6w do 6wczesnej problematyki g6rnoS1qskiej. 
"Takie rozwlic1zanie w wydawnictwie nie przeznaczonym przeciei. dla masowego od
biorcy (naklad: 800+130 egz.) wydaje si� bardziej celowe. 

Sporo pretensji moi.na by zglosiC pod adresem zasad edytorskich. Wobec braku 
obowic:1zujqcej instrukcji wydawniczej dla Zr6del XX-wiecznych wydawcy wyloiyli 
swoje kredo w tej dziedzinie dwukrotnie: we wst�pnych uwagach do cz. 1 t. I i do 
t. II. Dwukrotnie tei. na czolo swej koncepcji wysun�li zasad� czyteln0Sci ir6dla, 
na drugim miejscu stawiajc1c wiernoSC historyczn3r. Nie zamierzamy tego stanowiska 
kwestionowaC. JeZeli jednak przyj�to juZ czytelnaSC przekazu histarycznego jako 
zasadE: naczelnc:1, to naleiala siE: jej konsekwentnie trzymaC. Naszym zdaniem „czy
telnaSC" wcale nie jest röwnoznaczna z „agraniczeniem da minimum ingerencji edy
torskiej w sam tekst" (t. I, cz. I, s. 28); wrE:cz przeciwnie, zasada ta w odniesieniu 
da fr6del histarii najnawszej implikuje eliminacjE: wszystkich oczywistych bl�d6w. 
A pad tym wzgl�dem prezentowany tom aZ roi si� ad bl�d6w literowych, o kt6rych 
nie wiadomo, kamu je przypisaC. Do tamu dolc1c:zono 4-stronicowct errat�, zawiera
jc\Ccl 200 poprawek(!); Wydawnictwo Zakladu Narodawego im. Ossaliitskich, cieszqce 
siE: opini& najlepszej oficyny wydawniczej, tym razem nie popisalo siE:. JuZ na 
pierwszy rzut oka widaC, Ze errata, jak to zwykle bywa, nie obejmuje wszystkich 
bl�d6w - na s. 413 paprawiono 4 bl�dy (w tym jeden Zle), pozostawiajc\C bez korekty 
3 dalsze blE:dY i wobec tego nie wiadomo, kto byl ich autorem: wystawca czy wy
dawca. Naszym zdaniem, bl�dy wystawc6w naleialo bezwzglE:dnie poprawiC w imi� 
zasady czytelnoSci dziela; chodzi o blE:dY typu „Sowoschau" zam. Lowaschau (s. 154J, 
„zniesienia" zam. zrzeszenia (s. 161), ,,Bauerbund" zam. Bauernbund (s. 190). Nie 
doszloby wtedy do takich anomalii, Ze uZytc w niemieckim tekScie wyraZenie 
„Kolko" (s. 416) wydawca zaopatruje nie nie znaCZc\Cc\ uwag� .. tak w tekScie" (chadzi 
oczywiScie a kölko rolnicze). 

Wielakrotnie wspamina si� w tekstach a ruchu autonomist6w g6rnaS1c\skich. 
Czy nie warto bylo umidciC kilku dokumentöw tej wlaSnie praweniencji, aby 

2 Organizacje komunistyczne na G6rnym Siqsku i w Zagl4i'biu Dqbrowskim 
1918-1922. Materialy ZT6dlowe, Zebrali ri apracawali M. Antonow1 H. Rechowicz 
i J. Sachanik, Katowice 1958. 



Recenzje 705 

j a.Sniej wylo:ZyC, do czego ten ruch zmierzal? Stanowil on wprawdzie margines na 
tle panoramy politycznej G6rnego Slqska, ale w pewnych okresach swego dzialania 
mial wielu zwolennik6w. Czy nie nalei:alo przedstawiC kilku dokument6w dotyczq
cych rad zakladowych? Odczuwa sii;: pewien brak dokumentacji obejmujqcej nie
mieckq dzialalno.SC propagandowo-wiecowq, jak np. wielki wiec niemiecki z 13 IV 
1920 r. w Opolu a, zwiqzany ze strajkiem urz�dniköw aparatu wymiaru sprawiedli
woSci i ze strajkiem robotnik6w opolskich cementowni. Sprawy te tylko czi;:Sciowo 
zostaly poruszone w dokumentach nr 17 i 26. 

W przypisach rzeczowych popelniono kilka bli;:d6w. Rychtal (niem. Reichthal) 
nie naleial do powiatu kluczborskiego (s. 88), lecz do namyslowskiego (obecnie do 
kE:pinskiego). Dlaczego nie objaSniono wyra:Zenia „Polacy listopadowi" (s. 102)? Roz
wiqzanie skr6tu SPD jest nieprawidlowe (s. 137). Organisation Escherich nie powsta
la w marcu 1920 r. (s. 462), Iecz 9 V 1920 r. o1 Przypisy te w og6Ie sq zbyt skqpe. Nie 
wyjaSniono istoty niemieckich organizacji Flurschutz i Einwohnerwehr (nr 29); przy
doloby si� wti.�cej ol::üaSn.ieil typu biograficznego (Brüning, Lüttwitz, Jadasch, Reginek 
itd.), tym bardziej Ze indeks nazwisk nie zawiera nawet imion os6b. Zastosowane 
obj a.Snienia biograficzne sq zupelnie przypadkowe (np. · E. Mtynarski, s. 246). 

Wymienione usterki w niczym nie podwa.Zajq warte.Sei dziela. T. J�druszczak, 
najlepszy bezsprzecznie znawca dziej6w II powstania Sl.:1skiego, kt6ry w swoim 
czasie obronil postE:powy charakter tego ruchu zbrojnego, wylo:Zyl we wstE:pie za
sadnicze elementy obrazu historycznego, przedstawiajctcego sytuacjE: na G6rnym Slq
sku w 1920 r. Prezentowany tom ir6del potwierdza zasadnoSC tez Autora w jego 
dotychczasowych opracowaniach s. 

Ozy wszystkie sprawy zwiclzane z drugim powstaniem zostaly dotqd wyjaSnione? 
Omawiany tom ZrOdel znacznie rozszerzyl horyzonty badawcze, uwypuklil jaSniej 
pewne problemy, wskazal na nierozdzielny zwü1zek mi�dzy walkq spolecznq a dqie
niami narodowowyzwoleri.czymi ludu Slqskiego, ugruntowal pogh\d o plebejskim 
charakterze polskiego czynu zbrojnego, skonkretyzowal przejawy polsko-francuskfej 
fraternizacji, wskazal wreszcie na pewne slabe Strony polskich przygotowail po
wstari.czych (np. stan permanentnej reorganizacji w instancjach POW). Nadal jednak 
niekt6re problemy pozostajq do wyjaSnienia: czy Niemcy posiadali konkretny plan 
wzniecenia rewolty przeciw Komisji Mi�dzysojuszniczej? Czy byla to dyrektyv,a 
berliilska, czy te:Z pomysl ten narodzil siE: wSrOd boj6wek niemieckich? Jaki byl 
wplyw Le Ronda na genez� powstania? Czy gOrnoSlqscy komuniSci zdawali sobie 
w okresie przedpowstaniowym spraw� z tego, Ze obok nich istnieje jeszcze druga 
sila organizujqca manifestacje proradzieckie? W jakim stopniu decyzja Korfantego 
w sprawie likwidacji powstania byla jego wlasnym dzielem lub wynikiem konsulta
cji z rzqdem polskim, ewentualnie z Le Rondem? Jakie byly reperkusje drugiego 
powstania na arenie mi�dzynarodowej? 

Te i dalsze pytania nie zmieniq raczej ju:Z utrwalonego w nauce polskiej poglctdu 
na post�powy i celowy charakter drugiego powstania. Omawiany tom fr6del stanowi 
znakomitct podstaw� do dalszych pogl�bionych badail historycznych. J ego wydawcy 
dobrze si� przysluiyli sprawie post�pu w historiografii powstan Slctskich. 

Franciczek H awranek 

3 „Neue Oberschlesische Volkszeitung·•, nr 85 z 15 IV 1920. 
4 Die bürgerl.ichen Parteien in Deutschland, t. II, Lipsk 1970, s. 459. 
5 W sprawie drugiego powstania SLqskiego (Kwartalnik Historyczny, 1955, nr 

4---5); Polityka Polski w sprawie G6rnego Slqska 1918-1922, Warszawa 1958; Po
wstania Slctskie, Katowice 1959; Hisf"ona Polski, t. IV, cz. I, Warszawa 1969, 
(s. 435--450). 

10 - Sob6tka 4no 
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J. C. Fe s t, OBLICZE TRZECIEJ RZESZY, t!um. E. Werfe!, Przedmowa F. Hy

szki, Warszawa 1970, s. 630. 

Ksiqika zachodnioni-emieckiego historyka i publicysty J. C. Festa pt. Obiicze 

'l'rzeciej Rzeszy to kolejna ukazujqca si� w tlumaczeniu polskim ciekawa publikacja, 
kt6rej „bohaterarni" sq przyw6dcy Trzeciej Rzeszy 1. Nie slabm\ce zainteresowanie 

zjawiskiem hitleryz.mu w CwierC wieku po upadku Trzeciej Rzeszy dowodzi ciqglej 
ZywotnoSci dqieri do znalezienia mozliwie wszechstronnej odpowiedzi na pytanie 
o fr6dla i mechanizm ludob6jczego systemu. OdpowiedZ na to pytanie posiada 

znaczenie nie tylko historyczne. Jej politycznq aktualnoSC uzasadniajij wcüiZ jeszcze 
niewygasle ambicje pogrobowc6w Hitlera 2• 

J. Fest ukazal sylwetki psychologiczne czolowych postaci hitlerowskiego re:Zimu, 
kt6rych cechy - jego zdaniem - Sc\ charakterystyczne dla -0blicza Trzeciej Rzeszy. 
Autor stwierdza we wst�pie, Ze postanowil „zbadaC indywidualrie i psychologiczne 
tlo panowania narodowych socjalist6w"(s. 11). Nieco dalej dodaje, iZ •zamierzal 
,,uwzgl�dniC wszystkie istotne cechy tego systemu wladzy, tak Ze czytelnik otrzy
muje w kollcu wi�cej ani:Zeli obraz okreSlony samq ramct wybranych os6b" (s. 12.). 
W ten spos6b powstalo dzielo b�dc}ce - jak pisze Autor w slowie wst�pnym -
zbiorem portret6w, kt6re „w pierwotnej wersji stanowily cz�SC szeroko zakrojonej 
serii audycji radiowych o najnowszej historii Niemiec, napisanej na zam6wienie 
rozgloSni RIAS w Berlinie Zachodnim" (s. 11). Zbi6r tych portret6w nie jest jednak 
luZny, stanowi pewm\ logiczm1 calcSC dzielqcq si� wyra:Znie na dwie cz�Sci. W pierw
szej cz�Sci poszczeg6lne rozdzialy ukazujc\ sylwetki Adolfa Hitlera, Hermanna Gö
ringa, Josepha Goebbelsa, Reinharda Heydricha, Heinricha Himmlera, Martina Bor
manna, Ernsta Röhma, Franza von Papcna, Alfreda Rosenberga, Joachima von Rib
bentropa, Rudolfa Hessa, Alberta Speera, Baldura von Schiracha i Rudolfa Hoessa 
T� elitE: faszystowskij, najbli:Zszych pomocnik6w Hitlera, Fest totalnie pot�pil. Nie 
ustrzegl si� przy tym pewnej demonizacji czolowych postaci zbrodniczego systemu 
w drugiej cz�Sci poprzez syntetyczne sylwetki generala, intelektualisty i kobiety uka
zane jest cale spoleczeli.stwo niemieckie op�tane przez elit�. 

Dzielo Festa posiada oryginalnq konstrukcjt:: charakterystyka poszczeg6lnych 
postaci stanowi niejako pretekst do analizy okreSlonych zjawisk Zycia politycznego 
hitlerowskich Niemiec. I tak np. w zwictzku z postaciq G.oebbelsa ukazana zostala 
rola i technika propagandy hitlerowskiej, w polqczeniu z osobq Ribbentropa - styl 
i metody polityki zagranicznej Rzeszy. Najwi�kszym chyba walorem dziela jest 
niezwykle plastyczna, ujE:ta w pi�knej literackiej formie, charakterystyka Zycia 
duchowego glöwnych osobistoSci i niekt6rych grup spoleczeilstwa hitlerowskiej 
Rzeszy. Rozprawil siE: Fest z pokutujqcymi jeszcze Iegendami na temat hitlerowskiej 
elity rzqdzqcej. W spos6b prawdziwy, bez wszelkich oslonek ukazal glE:bokq amoral
no.SC tej elity: Hitler byl zdolnym graczem politycznym, Swietnym m6wcct, doskonale 
wyczuwajqcym nastroje mas, a przy tym czlowiekiem wiarolomnym i okrutnj'm; 
przekonanym o swej wielkiej misji dziejowej, a jednocze.Snie ogarni�tym gl�bokim 

1 Dotychczas ukazaly si� m. in.: L. B e z  y m i e n s k i, Z Hitlerem i bez Hitlera> 

Warszawa 1970; A. B u 11 o c k, Hitler. Studium tyranii, Warszawa 1969; R. M a n
v e 11, H. F r a e n k e l, Goebbels, Warszawa 1962; A. R o g a l s ki, Taki byl Hitler, 
Warszawa 1961; H. R Z e w s k a, SmierC Hitlera bez legend, Warszawa 1966; H. R. T r e
w o r-R o p e r, Ostatnie dni Hitlera, Poznari 1962. 

2 Zjawisko to sygnalizujq m. in.: A. J. K a m  i ii. s k i, Neohitleryzm. Ideologia> 
propaganda, formy dzialania i warunki rozwoJu ruchu neohitlerowskiego, Poznaii 
1962; P. Li p p o c z y, J. S u l e k, Spadkobiercy swastyki. NPD, Warszawa 1969; 
M. P o  d k o w i 11. s k i, Od Adolfa Hittera do Adolfa von Thadena, Warszawa 1969� 



Recenzje 707 

kompleksem nii:szoSci; trze:Zwym taktykiem, a jednoczeSnie nie znajqcym granic 
moZliwoSci szalellcem. Göring byl gangsterem politycznym, pozbawionym skrupul6w, 
nie uznajqcym i:adnej ideologii; dq:Zenie do zdobycia wladzy traktowal jako drog� 
do uzyskania bogactw. Goebbels, ta "kanalia ludzka", byl mistrzem klamliwej 
propagandy, Himmler - plaskim filistrem i wielkim inkwizytorem, Bormc\nn, ,,dy
ktator przedpokoju" - biurokratq partyjnym dqi:qcym w ukryciu do skupienia 
w swych r�kach rzeczywistej wfadzy. Wysocy dygnitarze musieli swq przynalei:noSC 
do najblii:szego krf:gu führera okupiC wielkim poniZeniem, skrajnym serwilizmem 
wobec Hitlera. Srodowisko funkcjonariuszy hitlerowskiego rei:imu najdosadniej 
scharakteryzowal sam Goebbels: ,,To przecieZ w najlepszym razie miernoty. Ani 
jeden spo5r6d nich nie mial kwalifikacj i na polityka Sredniej skali, nie m6wiqc ju:i 
o formacie mf:Za stanu. W dodatku wielu z nich t� troch� rozumu, kt6ra kiedyS 
doprowadzila ich do ruchu, przepilo przez dwanaScie lat dobrobytu. Ta zgraja zlo
Sliwych dzieciak6w, z ktörych kai:de intryguje przeciw ka:idernu, kt6re dbajq tylko 
o osobisty interes i o wlasm1 pozycj� u führera, sumf: tych wszystkich dzialall nazy
wajq »urzqdzeniem<<, teraz, kiedy führer nie trzyma ich mocno za kark, robi, eo 
chce" (s. 493). 

Fest demaskuje szczeg61nie potworny typ esesmana - technologa Smierci, kt6-
rego uosobieniem byl Rudolf Hoess, komendant obozu oSwi�cimskiego: ,,Praktyka 
codziennego mordowania i niemal czule stosunki rodzinne, dyskusje na temat 
podniesienia »wydajnoSci« piec6w krematoryjnych i prawie przyslowiowe wieczory 
muzykowania przy Swiecach, bezsensowna surowoSC oraz szykany wobec ofiar 
i twarda etykieta »przyzwoitoSci«, zdolna do gl�bokiego oburzenia z powodu okra
dania i:ydowskich wi�zni6w przez ich koleg6w - to wszystko istnialo tu:i obok 
s�ebie, a jeSli Rudolf Hoess skarZy si�, i:e »on taki:e mial serce(<, Ze ))nie byl zly«, 
to te jego zapewnienia robiq tak przeraZajqce wrai.enie wla.Snie dlatego, Ze w pewnym 
stopni'u odpowiadajq prawdzie" (s. 495). 

W spos6b dobitny wykazal Autor caly falsz i nicoSC ideologii hitlerowskiej, 
wedlug kt6rej podstawowq prawidlowoSciq :iycia spolecznego jest brutalna walka 
mi�dzy IudZmi, :ie zwyci�zcarni zostajq osobnicy obdarzeni lepszymi cechami raso
wymi. Niemcy, obdarzeni rzekomo lepszymi cechami rasowymi, powolani sq niejako 
przez prawa natury do ujarzmiania innych narod6w. Ideologia ta szerzyla si� 
w sprzyjajqcych warunkach dlugiej obskuranckiej tradycji niemieckiego Zycia du
chowego . .,Cale pokolenie profesor6w uniwersyteckich, literackich pseudoprorok6w, 
przewodniczqcych towarzystw patriotycznych pracowaly nad stworzeniem atmosfery, 
w kt6rej wrogo.SC wobec rozumu, zbrutalizowanie :iycia, skompromitowanie kryte
ri6w moralnych czekaly tylko na zaostrzenie sytuacji politycznej i porywajqcego 
masy rzecznika, by wybuchnqC z niszczycielskc:i silq" (s. 500). Autor ukazal zlowrogie 
skutki wcielania w :iycie rasistowskiej ideologii. Przystqpiono do wychowania mlo
dego pokolenia zgodnie z postulowanym modelem czlowieka rasy pan6w - poslu
sznego, a jednocze.Snie okrutnego i nieustraszonego. Z •inicj atywy Himmlera podj�to 
pr6by planowej hodowli „nadludzi" w oparciu o partner6w dobranych wedlug tzw. 
cech rasowych. JednoczeSnie wskazuje Autor na sprzecznoSC rzeczywistoSci z idealem 

czlowieka. WSr6d wqskiej elity rzqdzqcej malo bylo osobnik6w odpowiadaja,cych 
idealowi „rasowego" Niemca. Na ironi� zakrawa fakt, i:e przodek Heydricha, jedy

nego wSr6d elity, kt6ry zewn�trznie odpowiadal idealowi tzw. rasy nordyckiej, byl 
Zydem. 

Najwyi:si dygnitarze Trzeciej Rzeszy, z wyjqtkeim moZe Himmlerai, Hessa i Ro
senberga, nie kr�powali si� w politycznym dzialaniu zasadami ideologii narodowo

socjalistycznej. Sam Hitler nie przejawial wiemo.Sci wobec sformulowanych przez 
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siebie ce16w i zasad ruchu, chyba z wyj&lkiem konsekwencji w tc:pieniu Zyd6w 

i komunist6w. Dla niego nadrz�dnym celc!m, kt6remu podporzc1dkowal sw& dzia
lalnoSC, bylo nieustanne dqi;enie do coraz wi�kszej wladzy - najpierw nad partiq, 
potem nad narodem, wreszcie nad Swiatem. 

Interesujqce Sc\ wywody Autora na temat pozycji kobiet w hitlerowskiej Rzeszy. 

W ruchu narodowosocjalistycznym nie bylo prawie miejsca dla kobiet. Wedlug okre

Sleii przyw6dc6w hitlerowskich "bojowym zadaniem" kobiety niemieckiej bylo 

wydanie na Swiat jak najwi�kszej liczby potomstwa zgodnie z potrzebami pailstwa 

zmierzajqcego do podboju Swiata. Kobiety niemieckie odegraly waZmi rolE: w suk
cesach wyborczych hitlerowc6w z pocz,;}tkiem lat trzydziestych. One obok mlodziei.y 

staly sie najbardzieJ podatne na propagand� narodowosocjalistycznq. Sam führer 
zresztij przyznal, Ze w swych przemöwieniach "nastawial sie systematycznie na gust 
kobiet" (s. 440). 

Dzielo Festa posiada niewcttpliwie wartoSci poznawcze i polityczne. Dostarcza 

bogatej wiedzy o Zyciu duchowym spoleczeflstwa Trzeciej Rzeszy, w sposöb jedno
znacZny ukazuje prawdziwe oblicze jej przyw6dc6w. Trzeba jednak zglosiC zastrze
Zenia natury metodologicznej, w fadnym wypadku nie mo:Zna teZ zgodziC sit; z sze

regiem ocen i uog6lniell zawartych w tej ksictZce. Dominuje w niej czynnik 
psychologiczny traktowany jako glöwny czynnik sprawczy. Uwzglednienie go 

w opracowaniach historycznych jest rzeczq cennct, czesto nie doceniam\ przez histo

ryk6w marks'istowskich. Jednak7.e jednoczesne pominiecie szerokiego kontekstu 
uwarunkowari ekonomicznych, socjalnych i politycznych prowadzi do wypaczenia 

obrazu historycznego. Ukazujqc bardzo trafnie psychologiczne sylwetki czolowych 
dygnitarzy hitlerowskich, nie uwzglednil Autor klasowych i.rödel i funkcji hitlerow
skiego systemu wladzy, bedqcej przeciez reprezentantem interesOw najbardziej 
reakcyjnych sil spolecznych w Niemczech. Wysuwanie na pierwszy plan psycho

logicznych przyczyn zjawiska hitleryzmu doprowadzilo go do przecenienia oso
bistych cech i dctZeri. czolowych funkcjonariuszy, a szczeg61nie Hitlera, w rozwoju, 
zwyci�stwie i upadku nazistowskiego systemu. Pomijanie skomplikowanego splotu 

warunk6w wewnetrznych i mit:dzynarodowych, w ramach kt6rych hitleryzm byl 

W stanie opanowaC Niemcy i zagroziC Swiatu, moZe prowadziC do wniosku, Ze to 
ambicje i urojenia jednego niedouczonego p6linteligenta w polqczeniu z jego niemal 

szatallskct zdolnoScict uwodzenia mas wywarly decydujctCY wplyw na losy Niemiec 

i Europy w latach trzydziestych i czterdziestych naszego �tulecia. Przy szerszym 
spojrzeniu na dzieje oszalamiaj<\cej, a zarazem zlowieszczej kariery Hitlera staje 

sit: rzecz<\ jasn<\, Ze gdyby nie sprzyjaJ<\ce dla rozwoju ruchu narodowosocjalisty
cznego warunki okresu republiki weimarskiej pozostalby Hitler zapewne do kollca 
Zycia malo znanym, sfrustrowanym rozbitkiem Zyciowym. 

Analizujqc okolicznoSci dojScia Hitlera do wladzy w 1933 r. wys:tedl Autor 
z falszywego naszym zdaniem zaloi:enia, kt6re sformulowal w spos6b nast�puj4c::r: 
.,,WSr6d warunk6w, kt6re umoi:liwily 6wczesne wydarzenia, trudnoSci lat dwu
dziestych i poczqtku lat trzydziestych nie stojq na pierwszym miejscu; to raczej 
symptomy nii. przyczyny katastrofy. Przeslanek wladzy totalitarnej w jakimS kraju 
szukaC nalei.y w pokladach gl�bszych, sq one nastepstwem falszywej samowiedzy 
czlowieka" (s. 499). Ta idealistyczna interpretacja, sprowadzajilca zagadnienie przy
czyn zwyci�stwa faszyzmu w Niemczech do „falszywej samowiedzy czlowieka", 
prowadzi do zastepowania precyzyjnej argumentacji naukowej subtelnymi, ale 

raczej intuicyjnymi, trudnymi do zweryfikowania rozwaianiami. Przy tego ro

dzaju interpretacji znika gdzieS podstawowa prawda o spolecznych Zf6dlach fa

szyzmu, o tym, Ze dyktatura hitlerowska byla przede wszystkim tezultatem gh�-
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bokich sprzecznoSci klasowych nurtujc1cych bur:iuazyjne spoleczeii.stwo niemieckie 
w latach republiki weimarskiej. Znajdujemy w ksic1Zce Festa liczne przyklady 
upatrywania w cechach osobowoSci führera istotnych przyczyn sukces6w ruchu 
hitlerowskiego. Stwierdza np., Ze „polqczeniu w osobie Hitlera zr�cznoSci taktycznej 
z nieomylnym wyczuciem nastroj6w mas naleZy przypisaC, Ze w oic1gu niespelna roku 
NSDAP zdobyla nie tylko prawie calq wladzt:, lecz .r6wnieZ wi�kszoSC narodu nie
mieckiego" (s. 79). Jeszcze bardziej wyolbrzymil rol� Hitlera w rozp�taniu II wojny 
Swiatowej, a nast�pnie w doprowadzeniu Rzeszy do klE;:ski. Na dow6d moZna przyto
czyC takie oto sformulowania: ,,Do struktury osobowoSCi Hitlera musi wracaC ka:Zdy, 
kto szuka najgl�bszej przyczyny rozpE;:tania i siylu prowadzenia tej wojny" (s. 99); 
„Niczym nie hamowane zadufanie stawalo si� w spos6b coraz bardziej oczywisty 
jednq z przyczyn upadku, przezierajqcego ju:Z nawet z triumf6w" (s. 105); .,Hitler 
zniszczyl nie tylko Niemcy, lecz spowodowal r6wnie:Z koniec dawnej Europy" (s. 121). 
JesteSmy dalecy od cht;:ci pomniejszania roli Hitlera w II wojnie Swiatowej, lecz 
nie moZemy sit;: zgodziC z tak jednostronnym uj�ciem. Fest nie potrafil tutaj ustrzec 
sit;: brzed blt;:dem czt;:stokroC p0pelnianym przez autor6w opracowaii. biograficznych, 
kt6rzy eksponujc1c swego bohatera skupiajq si� gl6wnie na ukazaniu jego pod
miotowej roli w danej ep0ce, malo natomiast uwagi po'SwiE;:cajq oddzialywaniu 
warunk6w zewnt;:trznych na postaw� ich bohatera. 

Szczeg6lnie raZq nas, polskich czyte1nik6w, stwierdzenia Festa, kt6re moZna 
przypisaC zar6wno wplywom hitlerowskiej propagandy, jak i Swiadomym zamiarom 
kultywowania pewnych mitöw. Autor Oblicza Trzeciej Rzeszy zafascynowany walo
rami armii niemieckiej triumfalnie stwierdza: ,,Polska zostala pobita w cic1gu 
dziewiE;:tnastu dni...", a „Wy:ZszoS6 strategii niemieckiej polegala nie tyle na prze� 
wadze materialowej lub liczebnej, ile na niezmiennej zasadzie blyskawicznych operacji 
ruchomych, kt6re w polqczeniu z naglymi atakami lotniczymi, desantami powietrz
nymi na tylach frontu nie tyle »rozbijaly� przeciwnika w sensie klasycznym tego 
slowa, ile calkowicie go dezorientowaly, pozbawialy zdolnoSci bojowej i zmuszaly 
do kapitulacji" (s. 100). Tego rodzaju stwierdzenia budzq co najmniej zdziwienie 
i nieufnoSC wobec prawdziwych intencji Autora. R6wnoczeSnie nieodparcie nasuwajq 
siE;: pytania eo do celöw i zadall ksiqZ.ki. Materializm historyczny uczy nas, aby 
kaZ.de zjawisko rozpatrywaC w powüizaniu z warunkami, miej5cem i czasem, 
w kt6rym ono powstalo. J e:Zeli w ten spos6b P':)traktujemy dzielo Festa, to wiele 
nie zrozumialych dla nas sprzecznoSci wyjaSni siE;:, a konstrukcja, metody i forma 
publikacji nabiorc1 w tym kontekScie wlaSciwego znaczenia. Oblicze Trzeciej Rze

szy - przypominamy - zostalo napisane gl6wnie dla masowego odbiorcy i wydane 
w Monachium w 1963 r., a wi�c w ostatnim roku kadencji kanclerza Adenauera. 
Ostatnie lata rzqd6w Adenauera - to poczqtek uelastycznienia i zmiany poHtyki, 
kt6ra rozwijala siE;: dotychczas w oparciu o wytyczne kanclerza: nie mySlcie o wy
wa:Zaniu odpowiedzialnoSci, nie dumajcie o przeszloSci, ,,zapomnijcie o wszystkich 
tych sprawach, to nie jesf najwaZniejsze. Celem jest podniesienie Niemiec z ruin 
i stworzenie dobrobytu. Niech kai:dy mySli o sobie, o swoich sprawach" 3 •• Potem 
przyszedl okres „cudu gospodarczego", NRF ugruntowala swojq pozycjt;: w NATO 
i wSr6d paristw zrzeszonych w EWG. Nie cierpiqcq zwloki potrzebq w tych nowych 
warunkach stala si� reh�bilitacja pewnych wartoSci zdyskredytowanych przez fa
szyzm, a niezbE;:dnych przy .formowaniu nowego wzorca obywatela kapitalistycznego 
„pailstwa dobrobytu". Celem pierwszorzE;:dnej wagi stalo siE;: przelamanie nieufnoSci 
podstawowych mas spoleczeftstwa do obarczonych gl6wn<l winq za rozszerzenie si� 

:, M. F. Ra k o w s k i, K!imaty w NRF (Polityka, 3 I 1970). 
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i zwyci�stwo hitleryzmu w Niemczech kOl wielkiego kapitalu i korpusu oficer
skiego. Cel ten musiano zrealizowaC w iini� istniej.:icego ustroju. Wymagalo to 
ogromnej pracy, naj nowszych zdobyczy techniki indoktrynacyjnej oraz zdolnych 
( inteligentnych ludzi. Nie wystarczaly juZ prymitywne metody z okresu zimnej 
wojny, naleZalo znaleZC nowe, bardziej wyrafinowane'. 

Zagadnienie rozrachunku z przeszlo.Sci<t cüiZy na rzeczywisto.Sci zachodnionie

mieckiej w spos6b istotny. W zaleZnoSci od zapotrzebowania okreSlonych kr�g6w 
politycznych, od interes6w tych czy innych grup spolecznych eksponowano lub 
tuszowano r6Zne aspekty hitleryzmu, czyniono pr6by syntezy, podawano r6Znorakie 
interpreta�je. Wszelkiego rodzaju prace na ten temat odzwierciedlahi niewqtpliwie 
aktualne tendencje spoleczeiistwa, w kt6rym Zyje jeszcze pokolenie bE:dqc� bez
poSrednim uczestnikiem dramatu - ,,pokolenie poparzonych". W zasadzie zachodnio
niemieckq literaturE: rozrachunkowq moZna zaszeregowaC do trzech grup o raczej 
plynnych granicach. Pierwszq reprezentujq sily opozycyjne w stosunku do politykt 
rzqdu federalnego, elementy odwetowe i rewizjonistyczne. Usilujq one wybieliC 
najbardziej drastyczne momenty rzeczywistoSci Trzeciej Rzeszy, a nawet niekiedy 
posuwahi si� do apologetyki expressis verbis niekt6rych hasel faszystowskich. 
Krar'icowo odmienne sta'nowisko zajmuje tak zwane „mlode pokolenie", zgrupowane 
wok61 SPD, a zwlaszcza jej przybud6wki, Jungsozialisten. Chyba n:.ijbardziej repre
zentatywny dla tej grupy jest mlody historyk 1. Geiss, uprawiajqcy w historiografii 
NRF nurt antyrewizjonistyczny i antynacjonalistyC'Zny. Te dwa skrajne stanowiska 
sq jasne i nasz stosunek do nich okreSla siE: w spos6b jednoznaczny. Nieco inaczej 
naleZy traktowaC stanowisko1 kt6re opiera siE: na zaloZeniach wypracowanych 
przez rzqdzqcq wiele lat partie: chadeckq, a kt6re forsujqc najbardziej nowoczesne 
zasady demokracji butzuazyjnej nie zapomina przy tym o „narodowych" intere
sach Niemiec. 

Fest adresujqc swojq ksiqZk� przede wszystkim do czytelnika niemieckiego za
pewnia go: ,.Niemcy epoki poMtlerowskiej zdecydowaly si� na t� koncepcjE: wsp61-
czesnoSCi, do kt6rej porzednie pokolenia zdawaly si� zawsze niezdolne i kt6rej brak 
naleial do gl6wnych slaboSci politycznych narodu niemieckiego" (s. 501). Opierajijc 
sie: na takim okreS1eniu rzeczywistoSci, postawil sobie zadanie udowodnienia czy
telnikowi nieprawdziwoSC tezy, ,,jakoby szczyty korpusu oficerskiego i kola wiel
kiego przemyslu okazaly si� najslabszym ogniwem wobec uwodzicielskiego kunsztu 
i szantaiowych manewr6w {faszystowskiego - W.B, J.W.] reZimu" (s. 413). Zadanie 
takie starali si� zrealizowaC juZ inni metodq „tworzenia kozl6w ofiarnych", Fest 
spr6bowal innej metody. Sqdz:il, Ze poprzez rozioi:enie winy r6wnomiernie na caly 
nar6d, wina ta rozplynie si�. Trywialnie moina to ujqC w ten spos6b, Ze Zaden 
Niemiec nie powie drugiemu: zawinileS, bo b�dzie obawial si� podobnego oskatze
nia. W tym kontekScie staje · si� zupelnie zrozumiale stwierdzenie; ,.Przyw6dcy na
rodowosocjalistyczni byli w gruncie rzeczy tylko szczeg6Inie wyrazistymi przed
stawicielami typu, kt6ry moina bylo spotkaC w calym spoleczer'istwie, a oblicze 
Trzeciej Rzeszy stanowilo w tym sensie oblicze calego narodu" (s. 499). Wydaje 
siE:, i:e Fest w swoich dywagacjach zaadresowanych przede wszystkim do spo
leczer'istwa niemieckiego zaloZyl, iZ „cud gospodarczy", stworzenie atmosfery sta
bilizacji i dobrobytu zrehabilitowalo kola wielkiego kapitalu. lnaczej rzecz ma si� 
z armiij, kt6rej obrona wymaga specjalnych zabieg6w. 

Pr6be: wybielenia korpusu oficerskiego ulatwil sobie Autor przez zastosowanie 

4 Na literature: okresu zimnej wojny usilujqcq broniC „wartoSci -zdyskredytowa
nych. przez faszyzm" wskazujij m. in.: J. S a  w i c k i, Od Norymbergi do ukladu pa
Tyskiego, Warszawa 1955; P o  d k o w i r'i s k i, op. cit. 
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analizy psychologicznej, pozwalajc1cej na zaciemnienie niektörych zbyt wymownych 

iakt6w, a uwypuklenie malo konkretnych, trudno uchwytnych i subiektywnych 

czynik6w stymulujc1cych dzialania ludzkie. Stworzyl przez psychologiczne podejScie 

atmosfert:: nie odkrytych moiliwoSci czlowieka i pokazal tajemniczoSC motyw6w 

jego dzialania. Wyzyskal przy tym grunt przygotowany przez takich interpreta

tor6w zjawisk, jak W. Reich, freudysta, kt6ry faszystowskc1 zaborczoSC sprowadzil 

do nie wyi:ytych instynktöw seksualnych, czy E. Fromm, kt6ry wskazal na sado

masochizm drobnomieszczailskiej inteligencji s. Fest usiluje wpoiC w czyt.elnika 

przekonanie, ii nie nalei:y obarczaC winc1 po52czeg6lnych grup spoleczellstwa, Ze nie 

bylo wlaSciwie grup spolecznych zainteresowanych w zbrodniach hitlerowskich. 

Byly po rostu jednostki obdarzone· ,,szatailskirni'' walorami, ktöre wykorzystujc1c 

znajomoSC charakteru czlowieka zdolaly zawladnc1C spoleczellstwem. Uwai:a, Ze "zlo" 

jest immanentnc1 cechc1 charakteru ludzkiego, a czyny czlowieka sc1 zdeterminowane 

wlaSnie tym charakterem. Dochodzi do wniosku, Ze „w czasach burzliwych wy

chodzil na wierzch prawdziwy charakter ka.Zdego czlowieka, jego najciemniejsze 

strony, ambicjonerstwo, intryganctwo, Swit::cily wprawdzie triumfy w po

staci oszalamiajc1cych karier'' (s. 429). Dowodzi dalej: .,Prawo do blt::du jest na 

pewno jednym z podstawowych praw, a w blf;;dzie nie ma nie godnego pott:;pienia" 

{s. 429). W innym miejscu stwierdza wprost: ,,ludZmi rzqdzq niewiernoSC, wyra

.chowanie i strach" (s. 77). 

Autor uwai:a, Ze oficeröw Wehrmachtu nie moi:na obarczaC winc1 specjalnc1, Ze 

cic1Zy na nich ta sama wina, eo na calym spoleczeilstwie. Ulegli, bo i u nich do

szedl do glosu „prawdziwy charakter czlowieka". Fest autorytatywnie stwierdza, 

ze w okresie umacniania sit:: wladzy Hitlers. niemiecki korpus ofücerski nie stanowil 

jednolitej caloSci. Mit:;dzy starszc1 a mlodszq, aktywnq generacjq oficer6w zaznaczal 

sit;: wyra.Zny rozlam. ,,Starsza generacja zachowywala sit;: w stosunku do rosnc1cej 

partii hitlerowskiej z rezerwq Iub otwartq_ wrog0Scic1" (s. 390). Czynnikiem lqczq

cym obie generacje byla tylko „wsp6lna obu stronom antypatia do republiki wei

marskiej" (s. 391). Fest uwaZa, Ze mlodsza generacja oficer6w zostala wciqgnit;:ta 

bez reszty w tryby totalitarnej machiny i dlatego trzeba jq zloZyC w ofierze krytyce 

publicznej. Starszq generacjt:: natomiast, kontynuatorkt:: militaryzmu pruskiego, sta

wianq za wz6r Zolnierzom Bundeswehry, Fest pr6buje rozgrzeszaC .. Posluguje sit:; 

pojt:;:ciem "Zolnierza apolitycznego". :!:dea tego ZOlnierza przySwiecala koncepcji zwiq

zania armii z monarchic\, a p6Zniej, w okresie republiki, z dow6dztwem armii. 

Opierajqc sii:: na tej idei, usprawiedliwia Fest armit::, stwierdzajc1c: ,,Gl6wna 

wina Reichswehry w rozwoju wypadk6w, kt6re doprowadzily do 30 stycznia 1933 ro

ku, polega nie na aktywnym poparciu NSDAP czy na mniej lub bardziej wyraZnych 

interwencjach na korzySC Hitlera, jak twierdzi kierujqc sit:: r6Znymi uprzedzeniami 

historiografia, lecz przede wszystkim na upartej zasadzie stania n� uboczu w cha

rakterze »pallstwa w pailstwie«" (s. 391). Po okreS1eniu stanowiska starej generacji 
.,apolitycznych Zolnierzy" tlumaczy Fest poparcie udzielane przez ReichswehrE: Hitle

rowi dqi:eniem do zachowania wierno.Sci wobec Hindenberga: 11Nad poszczeg6Inymi 

odruchami rezygnacji czy nawet sprzeciwu ... przewaiala gotowoSC widzenia w tym 

dokonanym fakcie przede wszystkim decyzji Hindenburga, a Hindenburg dla Reichs

wehry jeden jedyny, niezaleinie od wszystkich przesuniE:::C w parlamencie czy 

rzc\dzie Rzeszy, lqcznie z aktem 30 stycznia 1933 roku, reprezentowal pallstwo·• 

(s. 392). Specjalnie podkreSlil Autor specyficznq rol�. jakq obarczylo spoleczell.stwo 

Zolnierzy Trzeciej Rzeszy, wyeksponowal sposö'b i treSci wychowania oraz wy-

5 F. R y s z k a, Paitstwo stanu wyjqtkowego. Rzecz o systemie paiistwa i prawa 
TTZeciej Rzeszy, Wroclaw 1964, s. 457. 
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ksztalcone nawyki. ObciqZ.ony takim bagaZem Zolnierz nie m6gl wyzwoHC si� od 
·kategorii my.Slenia okreSlonych rozkazem oraz posluszeflstwem wobec dow6dcy 
i przelo:Zonego. Oficer poszedl wi�c za Hindenburgiem, a kiedy dostal si� juZ pod 
nowe dow6dztwo, musial sluchaC nowych rozkaz6w. 

Autor Oblicza Trzeciej Rzeszy poprzez udramatyzowanie postaci oficera pragnie 
go przyblii:yC czytelnikowi, pokazaC bardziej „ludzkim". U oficera po 30 I 1933 r. 
tworzy si� ,,konflikt sumienia", ,,konflikt wewnE:trzny", wyrosly z „bezsilnoSci 
czlowieka, kt6ry i:yje wyobraZeniami swojej kasty", i niemoZnoSci „wyzwolenia siE: 
ad respektowania chocia:iby ju:Z. tylko formalnej wiE:zi przysi�gi wiernoSci i poslu
szeflstwa zloZonej Hitlerowi". Szczeg6Inie jasno uwidacznia siE: ten konflikt w nie
zdecydowaniu oficer6w planujqcych usuniE:cie Hitlera. Fest swierdza, Ze „w gruncie 
rzeczy dzialal tu przecieZ brak zdecydowania do czynu sprzecznego ze wszystkimi 
normami, jakie nauczono ich szänowaC", Ze „brak zdecydowania czyni z nich 
osobliwych nowoZytnych Hamletöw" (s. 403). Nowym czynnikiem uspraw,iedliwiajq
cym czyny „apolitycznego Zolnierza'' stalo siE: widmo klE:ski wojennej i koniecznoSC 
dzialali. defensywnych, w kt6rych obliczu wszelkie opory wobec reZimu zostaly 
zdominowane obawq przed Zqdaniami bezwarunkowej kapitulacji. llByC moZe -
stwierdza Fest - w tej przymusowej sytuacji doprawdy nie bylo juZ innego wyjScia 
niZ to, kt6re wybrala podstawowa masa wyZszych dow6dc6w na frontach: toczy{: 
dalej walkf' (s. 408). 

Najbardziej wyraZn,l pr6bq wybielenia sztabu generalnego Trzeciej Rzeszy jest 
nastE:pujqce stwierdzenie Festa: ,,Rzadko kt6remu dow6dztwu wojskowemu tak 
nieslusznie zarzucano zaborczq agresywnoSC, jak niemieckiemu sztabowi general
nemu owych lat" (s. 409). ChociaZ prawdq jest, Ze sztab generalny pr6bowal nieraz 
pohamowaC zbyt ryzykowne poczynania wojenne Hitlera, nie oznaczalo to w Zad
nym wypadku braku agresywnych zamiar6w ze strony niemieckich sztabowc6w e. 
PrzecieZ niemal natychmiast po kli::sce poniesionej w I wojnie Swiatowej niemiecki 
sztab generalny (wystE:pujqcy okresowo pod bardziej niewinm:1 nazwq) planowal 
agresj� przeciwko innym paristwom Europy, najpierw pod haslem „naprawienia 
krzywdy wersalskiej", a p6Zniej pod haslem zdobycia nowego „Lebensraumu" dla 
niemieckiego „Herrenvolku" 7• DuZO miejsca poSwi�ca si� w ksiqZce opisowi eni
gmatycznych pr6b usuni�cia Hitlera od wladzy planowanych w Srodowisku wyZ
szych oficer6w niem1eckich. Byly wprawdzie pröby przeciwstawienia si� Hitlerowi 
w pierwszych latach jego panowania, ale wystarczylo usunqC Fritscha i Blomberga, 
aby armia stala siE: mocnq podporq faszystowskiego paI1stwa. W okresie zwyciE:skiej 
realizacji polityki podboj6w i koncepcji „Grossdeutschland" korpus oficerski byl 
wierny Hitlerowi. Oficerowie Smiali siE: z bylego „gefreitra", ale bez szemrania 
wykonywali jego rozkazy. Dopiero w obliczu kli::sk wojennych odrodzila siE: znowu 
opozycja, jeZeli w og6le wolno okreSliC tym mianem kilka lu:Zno zwiqzanych ze 
sobq grupek spiskowc6w, kt6rym brak bylo wsp6lnej organizacji i konkretnego 
programu s. Nie bylo wi�c rzeczq przypadku niepowodzenie wszystkich prOb usu
ni�cia Hitlera pomimo bohaterskiej postawy pulkownika von Stauffenberga. Warto 
podkreSliC, Ze dijZenia spiskowc6w do obalenia Hitlera wcale nie oznaczaly opozycji 
przeciw zaborC'Zej polityce Trzeciej Rzeszy, a byly jedynie pr6bq usuniE:cia prze
szkody na dr-0dze da uzyskania korzystniejszych warunk6w przerwania dzialall. wo
jennych w obliczu zbliiajqcej siE: nieuchronnie klE:ski 9. 

6 J. W i a t r, Socjologia wojska, Warszawa 1964, s. 237. 
7 J. Kr a s  u s k i, Historia Rzeszy Niemieckiej, 1871-1945, PoznaJJ. 1969, s. 280. 
s B u 11 o c k, op. cit, s. 582. 
9 Kr a s u s k i, op. cit., s. 453. 
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Nie ukazal natomiast autor prawdziwych przeciwnik6w hitlerowskiej dyktatu
ry - niemieckich antyfaS'zyst6w wywodzqcych si� z lewicy spolecznej, gl6wnie z sze
reg6w komunist6w. Oni od poczc1,tku walczyli z hitleryzmem - legalnie przed 
I933 r., a p6Zniej w podziemiu i na emigracji. To oni stali si� pierwszymi o:fiarami 
bestialskiego terroru na ulicach w wi�zieniach i obozach koncentracyjnych. W Swie
tle tej - wydawaloby si� - powszechnie znanej prawdy nieuprawnione jest stwier
dzenie autora, Ze win� za istnienie zbrodniC'zego systemu hitlerowskiego ponosi 
caly nar6d niemiecki (s. 498). Fest nie zdobyl si� jednak na przypomnienie w NRF 
prawdy o tym, Ze prawdziwymi obroii.carni honoru Niemiec wobec Swiata byli nie
mieccy antyfaszySci, a wSr6d nich szczeg6Inie komuniSci. 

KsiqZka Festa pomimo zgloszonych pod jej adresem zastrzeZeri natury meryto
rycznej •i metodologicznej, pomimo zawartych w niej ocen i uog6lnie:i. budzqcych 
nasz sprzeciw posiada cenne walory poznawcze. Doskonale zostala w �iej przed
stawiona mentalnoSC czolowych dygnitarzy hitlerowskich. Z duZq znajomo.Scic1, 
psychologii potrafil Autor zrekonstruowaC opierajqc si� na bogatej podstawie 
Zr6dlowej Zycie duchowe przyw6dc6w i pewnych grup spoleczeii.stwa Trzeciej 
Rzeszy. 

W. Bokajlo, J. Wendt 

Z. K o n e c n y F. M a i n  u s, OBOZY JENIECKIE NA GORNYM SLI\SKU 
(Z DZIEJÖW STALAGU CIESZYNSKIEGO), pod redakcjij A. Szefera, Ka.\owice 
1969, ss. 136 + mapa. 

Ksiqzka zajmuje specjalne miejsce w literaturze historycznej traktujqcej o obo
zach jenieckich na $h1sku w okresie II wojny Swiatowej. Historycy pracujqcy nad 
odtworzeniem los6w ludzi przetrzymywanych w licznych na obszarze Slqska tego 
rodzaju miejscach kafni napotykajq bardzo powaZne trudnoSci wynikajqce z braku 
dokument6w skrzi;::tnie niszczonych przez hitlerowc6w w koricowej fazie wojny. 
Cz�Sciej niemymi Swiadkami sq groby zamordowanych lub te.Z relacje nielicznych 
Swiadk6w tych tragicznych wydarzefl. Tymczasem Z. KoneCny i F. MainuS odkryli 
caloSC archiwali6w jednego z najwii;::kszych na Slqsku obozu jenieckiego. We wst�
pie do omawianej ksi.tzki podkreSiono, .i.e „oto zupelnie przypadkowo zachowal si� 
komplet dokument6w archiwalnych, dotyczc1,cych jednego z obCY26w (Stammlager), 
kt6ry mial sw& siedzib� w Cieszynie. Chodz•i tu o jeden z najwiE�kszych oboz6w i za
raz;m najwai.niejszych, a to dlatego, Ze zaopatrywal an w sil� robocz& S1Qski okr�g 
prz-emyslowy zar6wno po polskiej, jak i czeskiej stronie. Okr�g ten przedstawial 
w czasie wojny ogromn& wartoSC dla gospodarki wojennej" (s. 6). Na podstawie 
zachowanych material6w Autorzy odtworzyli nie tylko struktur� wewn�trznq obozu, 
ustalili liczb� jeflc6w, warunki .i.ycia ü pracy, ale taki:e szereg szczegOlowych proble
m6w, jak nazwiska wi�zionych itp., gdy.Z zachowaly si� spisy imienne itp. dane. 
Podstawq, na kt6rej oparto ksi&i.k�, byly archiwalia obozu, a uzupelnienie stanowila 
literatura i relacje Swiadk6w, bqdZ tei. samych jellc6w. 

Stalag zostal zaloi.ony w Cieszynie na ·..-.riosn� 1941 r. na terenie starych zabudo
wafl wojskowych. Stanowil on samodzieln<:1 jednostk� we Wroclawskim Okr�gu 
Wojskowym (okr�g VIII), od wrzeSnia 1942 r. staJ si� filiq obozu w Lambinowicach, 
a nast�pnie od schylku 1943 r. do korica wojny byl samodzielnym obozem jenieckim. 
Przez caly okres istnienia obozu w Cieszynie przebywaly male grupy jellc6w, ale 
faktycznie podlegaly mu ich dziesiqtki tysi�cy. W trzeciej fazie istnienia stalagu 
komendzie cieszyflskiej podlegalo okolo 300 oboz6w rCY2mieszczonych gl6wnie na Gör-· 
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nym Slqsku. W pierwszej polowie 1944 r. pracowalo w nich h\cznie ponad 74 tys. 
je6c6w. Pod wzgl�dem liczebnoSci jeti.c6w stalag cieszyilski znajdowal si� na pierw
szym miejscu w.Sr6d obozöw rozmieszczonych na Slqsku, tzn. przed tambinowicami, 
Zgorzelcem i Zaganiem. Autorzy ksiqiki zwracajc1 uwag� na to, Ze „ad 1943 roku 
stalag cieszyilski stal si� jednym z najwaZniejszych stalag6w w Rzeszy, a to dzil!ki 
ogromnemu znaczeniu gospodarczemu g6rnoS1qskiego zagl�bia WE:glowego" (s. 31). 

Najliczniejsze grupy jel1c6w w omawianym obozie stanowili jellcy radzieccy 
j Anglicy. Na dalszym miejscu znajdowali si� Jugoslowianie

1 
Francuzi i Polacy. 

Je6c6w polskich bylo tu wyjqtkowo malo. U schylku wojny sprowadzono taki:e licz
ne grupy jellc6w wloskich. 

Zolnierze pozostajqcy w niewoli byli zatrudnieni we wszystkich podstawowych 
,dzialach 6wczesnej gospodarki, zwlaszcza w przemySle ci�zkim i gOrnictwie. Na la
mach ksiqi:ki Autorzy wymieniajij dziesiqtki kopalfl i hut g6rnoSlqskich, przy kt6rych 
znajdowaly si� obozy jenieckie. Rozmieszczenie filii stalagu cieszyllskiego ilustruje 
zalqczona do ksiqzki mapa. 

KsiqZka zostala podzielona na piE:C rozdzialöw zaopatrzonych nast�pujqcymi ty
tulami: ,,Organizacja obozu'1

, ,,Jellcy najtal1szq sil,:\ roboczq", ,,Warunki i:ycia obozo
·wego", ,,Jeniecki ruch oporu", ,.Ewakuacja obozu''. Autorzy starali s·i� odtworzyC calo
ksztalt stosunköw panujijcych w organizacji obozu cieszyllskiego. Uwzgl�dniono nie 
tylko liczebnoSC je6.c6w, warunki przebywania i odi:ywiania si�, ale taki:e bardzo 
-zr6i:nicowanq polityk� wladz pallstwowych i samych kapitalist6w zmierzajq_cych do 
maksymalnego wyzyskania jel1c6w jako najtariszej sily roboczej. Okazuje si� np., 
i:e jui: od jesieni 1943 r. pod naciskiem kapitalistöw w wielu zakladach przemyslo
wych na Görnym $lqsku „wprowadzono zrM.nicowanie racji ZywnoSciowych zaleZnie 
ad wydajnoSci pracy". Przeprowadzajqc tego rodzaju zmiany „pracodawcy mieli do 
dyspozycji stale tE: samq iloSC Srodk6w spoi:ywczych, kt6rq tylko w inny spos6b 
starali si<: podzieliC" (s. 34). Autorzy ksiqzki wykazujq na licznych przykladach, jak 
tego rodzaju zbrodnicza kalkulacja przemyslowc6w doprowadzala do wyniszczania 
fizycznego duZych grup jellcöw, zwlaszcza obywateli radzieckich, ktörzy byli najgo
rzej traktowani. W Stad za tym mnoZyly si<: wypadki przy pracy. W innej cz�Sci 
ksiqzki Autorzy zwracajij uwag� na wysokoSC i zr6Z:nicowanie racji ZywnoSciowych 
-dla poszczeg61nych grup jetlcöw i na röi:norodne sposoby okradania Zolnierzy pO'Zo
·staj qcych w niewoli zar6wno przez funkcjonariuszy wojskowych, jak i administracj� 
kopalll i hut. Do rz�du ciekawych relacji naleZc1 cz�Sci traktujqce o formach jeniec
kiego ruchu oporu i pomocy udzielanej jericom przez robotniköw g6rno51qskich. 

Omawiana ksit1Zka zostala napisana w bardzo spokojnym tonie. Wymowa fakt6w 
jest jednak jednoznaczna. Bez zbytnich komentarzy los jellc6w zostal nakreSlony 
w sposöb nie budzt1CY wqtpliwo.Sci. Przy wszystkich zaletach ksiqi:ki Autorzy nie 
mogli daC pelnych wypisöw dokumentöw. Nie pozwalaly na to rozmiary pracy. 
Takiego teZ celu nie stawiali sobie piszqcy. Ze wzgl�du jednak na wagE: problem6w 
i unikalny charakter dokument6w wydaje si<: celowe opublikowanie zbioru, czy teZ 
wyboru najwaZniejszych material6w do dziejöw jeric6w zatrudnionych na G6rnym 
·Slijsku. Takie przedsi�wzi�cie pozwoliloby historykom polskim opracowaC szerzej 
zagad�enie jellc6w zatrudnionych tu i ulatwiloby ustalenie wielu szczeg616w do
tyczqcych m. in. nie wyjaSnionych do kol1ca niekt6rych akt6w zbrodniczych itp. 
Problem ten jest zl0Zony1 gdyZ wymagalby akceptacji tego pomyslu ze strony Auto
röw ksiq:Zki znajqcych najlepiej archiwum stalagu cieszyiiskiego i pomocy specjali
·st6w z instytucji naukowych w Polsc"r, a zwlaszcza z oSrodka katowickiego. Trud 
taki oplacalby si�. 

Przy lekturze omawianej ksiqZki nasuwa si� kilka uwag w sprawie przypis6w. 
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WiE;kszoSC tytul6w zespol6w archiwalnych podano w jE:zyku czeskim, eo jest zapewne 
zgodne ze sposobem porzc1dkowania akt. Pomylkc1 jest jednak podanie w jE:zyku czes
kim (s. 20, przyp. 5) nazwy archiwum w Poczdamie. W innym wypadku (np. s. 20, 

przyp. 15) nazwE: tE: podano w innym jE:zyku. Ponadto wydaje siE:, Ze niekt6re 
przypisy sq zbyt Iakoniczne: wystE:pujq w nich niemal wylqcznie skr6ty, brak jest 
tytul6w dokument6w itp. 

Sc1 to jednak sprawy drobne. Nie podwafajq one warte.Sei tej ciekawej pracy do 
dziej6w G6rnego $l9ska. 

Jerzy Pabisz 

L. I z b i J\ s k i, STRONNICTWO LUDOWE W POWIECIE BRZESK!M NA TLE 
OGÖLNEJ SYTUACJI W RUCHU LUDOWYM NA DOLNYM SL,\SKU (1945-1949), 
Instytut $I9ski w Opolu, 1968, ss. 85. 

„Bez dokladnej znajomo.Sci dziej6w ruchu ludowego - pisze we wstE:pie Izbillski 
- poprzedzonej wnikliw9 analizq badawczq nie spos6b w pelni zrozumieC w�zlowe 
problemy polskiego procesu historycznego" (s. 7). Jest to prawda ·z rzE:du oczywi
stych. Trudno natomiast zgodziC si� z hipotezct Autora, Ze dzieje ruchu ludowego 
,,w aspekcie jednego powiatu", nawet z uwzglednieniem - jak pisze Izbillski -
"generalnych rozstrzygniE:C w skali og6Inopal1stwowej, strategii 1i taktyki partii poli
tycznych pozwoli na stworzenie marksistowskiej syntezy dziej6w polskiego ruchu 
ludowego" (s. 7). JeZeli nawet zaloZyC, ie syntez� ruchu ludowego nalefaloby rozpo
czynaC od powiatu (choC dlaczego nie od gromady?!), to do zbudowania „syntezy 
marksistowskiej" niezbE:dna jest k r y t y c z n a i w n i k 1 i w a a n  a 1 i z a wybranego 
fragmentu historii. Natomiast to, eo prezentuje Autor na temat rucbu ludowego 
w og6Ie, a w powiecie brzeskim w szczeg6ln0Sci, jest wlaSnie przykladem braku 
,,wnikliwej analizy badawczej", Pisz� o tym z tym wiE:kszym UC'.Zuciem zaZenowania, 
poniewaZ przyklad to niestety nie odosobniony na gruncie badall regionalnych nad 
historiq polityczm\ Polski Ludowej (por. recenzjE: M. Orzechowskiego pracy W. La
cha, Z problem6w iycia politycznego na terenie miasta Opola i powiritu opolskiego 

w latach 1945-1948, Opole 1966, zamieszczonct w „Slqskim Kwart. Hist. Sob6tka" 
1967 nr 4, s. 589-591). 

Z jednej strony chce Autor zrozumieC, Ze podj9l siE: zadania trudnego, zakre
Slil tak chronologiczne, jak i problemowe ramy tematu bardzo szeroko i dlatego mu
sial ograniczyC si� jedynie do rejestru faktöw i zdarzell z historii ruchu ludowego. 
Przygotowal wi�c Izbillski „cze.Sciowy zarys" ts. 11) problemu z punktu widzenia 
naukowej pracy niezadawalajqcy. 

Razi w „szkicu" Izbillskiego przesada w kre.Sleniu np. roli i znaczenia Stron
nictwa Ludowego w powiecie brzeskim w latach 1945-1949. MoZna zrozumieC lo
kalny patriotyzm Autora, ale nie spos6b przyjl:IC jego prawd, wöwczas gdy Sc\ one 
eo najmniej wqtpliwe. Wtedy kiedy Stronnictwo stawialo doslownie pierwsze kroki 
dzialalno.Sci organizacyjnej, Izbillski pisze, Ze bylo wprawdzie „nieliczne, niemniej 
dzialacze ruchu ludowego wykazywali duZe zaangaZOwanie w Zyciu spoleczno-poli
tycznym powiatu" (s. 13). Albo wöwczas, kiedy z trudem odradzalo sie po okresie 
wewnetrznego kryzysu w 1946 r., Autor stwierdza (s. 46), Ze jego udzial w Referen
dum Ludowym „byl niezwykle ambitny'' (naleialo w6wczas do SL okolo 100 czlon
k6w, s. 49). R6wnie wysokct ocenE: uzyskalo Stronnictwo w kampanii wyborczej 
(S. 52-53). 

Izbinski przyjmuje bezkrytycznie pewne zdarzenia, nast�pnie je opisuje bez 
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najmniejszej nawet refleksji badawczej. Np. piszqc o cz�stych zmianach zarzqd6w 
powiatowych w Brzegu, Autor nawet nie pr6bt.ije wyjaSniC jednym zdaniem, eo bylo 
tego przyczym\ (s. 13, 19, 20, 22). Podobnie niekt6re informacje irOdlowe cytowane przez. 
lzbiilskiego sq po prostu zb�dne, o niczym nie m6wicl i niczego nie wyjaSniajq. Np. 
fragment sprawozdania WZ SL z pierwszego organizacyjnego zebrania: .,Zebrani 
wychodzq z zaloi:enia, Ze powolanie do Zycia organizacji Stronnictwa Ludowego jest 
konieczno.Sciq natury og6lnopallstwowej po wyczerpujijcej dyskusji postanowili 
powolaC Wojew6dzki Zrurzqd Stronnictwa Ludowego" (s. 12). Bardziej przeciei: istotna, 
choC tei. og6lna, byla deklaracja polityczna dzialaczy Stronnictwa Ludowego opubli
kowana w „Zielonym Sztandarze": ,,Czlonkowie Stronnictwa Ludowego, kt6rzy tu 
przyjechali jako najodpowiedniejsze sily do pracy pionierskiej, bE:dc:i staC trwale 
i mocno na straZy polskich ideal6w demokratycznych i sluZyC b�dc:1 wiernie tym 
sprawom, kt6re nas tu skierowaly" (,,Zielony Sztandar", 20 V 1945 r .). Podobne in
formacje tr6dlowe cytuje Izbillski na s. 15, 39, 40, nie podejmu}qc nawet cienia 
krytycznej analizy w odniesieniu do prasy. 

ZastrzeZenia budzi tak:ie statystyka Autora. Rozw6j ilo.Sciowy Stronnictwa Ludo
wego w og6Ie jest zwykle trudny do uchwycenia. ÖwC'Zesna statystyka posiada 
Pr'Zecie:i zasadnicze mankamenty, byla tendencyjna i zawyfona. Autor niestety ta
kich wc:1tpliw0Sci nie ma. Liczby, jakie podaje, o niczym nie m6wiq. Izbir'lski pisze, 
Ze Stronnictwo w powiecie brzeskim do 15 IX 1945 r . .,wyraZalo si� liczbq 129 czlon
k6w. Czlonk6w z legitymacjami bylo 43. Zebrar'l organizacyjnych odbylo si� 6" (s. 15). 
Czy to jest du:io, czy malo? Co to Sol czlonkowie z legitymacjami i bez? Nawet 
jeZeli por6wnaC, jak to zrobil Autor, liczb� czlonk6w SL z liczbq czlonk6w PPR 
czy PPS (s. 15), to o niczym to jeszcze nie m6wi. Nie mo:ina - wydaje mi si� -
przy statystyce pozostaC jedynie przy ogOlniku, Ze „w omawianym okresie szeregi 
Stronnictwa Ludowego zaC'zE:ty szybko wzrastaC'' (s. 15). Podobne zreszt& wqtpliwoSci 
powstaj& przy danych liczbowych z 1946 r. (s. 16) czy z 1947 r. (tab. 1, s. 17). Po
woluje siE: w tym wypadku Izbiilskti. na sprawozdanie ZP SL z listopada 1947 r., Ze 
slaby wzrost liczebny SL byl spowodowany tym, iZ „jedynie tylko trzech czlonk6w 
Zarz9du Powiatowego prowadzilo pracE: w terenie w kierunku rozwoju Stronnictwa. 
Realnej pomocy ze strony terenowego aktywu nie bylo" (s. 17). Natomiast na s. 18 
pisze, Ze „Szeregi Stronnictwa zaczE:lY szybko rosn9C". JeSli mowa o rozwoju liczbo
wym Stronnictwa, to warte odnotowaC fakt, Ze Izbit'lski nie radzi sobie takZe ze 
zjawiskiem gwaltownego spadku iloSci czlonk6w w 1949 r. (styczell 1949-729, gru
dzieri - 551, tab. 5, s. 22). Jego wyja.Snienie niczego nie wyjaSnia. Izbiilski bowiem 
na s. 23 pisze: ,,Dla wyja.Snienia nale:Zy dodaC, Zc ubytek 274 czlonk6w tlumaczy 
si� uporz&dkowaniem dotqd chaotycznie prowadzonej ewidencji, gdzie figurowali 
czlonkowie, kt6rzy ju:i dawno zmarli bqdi wyjechali z powiatu brzeskiego. Ponadto 
90 czlonk6w SL nie przyjelo wniosk6w na legit.ymacje stale i w rezultacie zrzeklo 
sie przynale:Z.noSci partyjnej do ZSL. Wedlug sprawozdania PKW ZSL w Brzegu za 
grudzieit 1949 roku prezesi zarz9d6w g:romadzkich nie powiadomili o powy:iszym 
fakcie PKW ZSL. N a d  m i e n i (: w y p a d a, Z e c z e S C  c z l o n k 6 w w y k 1 u
c z o n o z s z e r e g 6 w  S t r o n n i c t w a  L u d o w e g o  w o k r e s i e  j e d n o
c z e n i a  s i �  r u c h u  l u d o w e g o" (podkr. B. P.). 

Zbyt og6lnie i jednostronnie potraktowal takZe l'zbiil.ski udzial Stronnictwa Lu
dowego w zasiedlaniu i zagospodarowaniu powiatu (rozdzial II, s. 24--30). Znalazlo 
si� tu zwlaszcza jedno stwierdzeruie, ktörego nie moZna pozostawiC bez wyja.Snienia. 
Proces integracji spoleczeiistwa ziem zachodnich - zdaniem Autora - rozpoczc:1l 
si� juZ w 1945 r. Jednak z przytoczonych przez samego Autora fakt6w wynika wrecz. 
coS innego (s. 25). Trudno bowiem uznaC za pocz&tek integracji etap wyraZnych. 
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konflikt6w grupowych, narodowoSciowych. W 1945 r. spoleczeiistw.o zar6wno brze
skie, jak i dolnoSlciskie zacz�lo si� tworzyC, nie mogly si� odbywaC proce�y integra
cji w ramach olbrzymiej „w�dr6wki Jud6w". lzbillski sam pisze, cytujqc wypowiedZ 
w6jta z 1946 r., Ze „wzajemny stosunek osadnik6w i repatriant6w jest zgryZliwy, 
nie ma szczeroSci, osadnicy kierujq si� zazdroScüi, nie chcij dobrze pracowaC" (s. 25). 
Wydaje si�, Ze na procesy integracyjne zasadniczy wplyw wywierala sytuacja poli
tyczna, jednoczenie si� spoleczeilstwa wok6l obrony ziem zachodnich. Przejawy te 
obserwujemy wlaSnie w 1946 r. (por. M. Or z e c h o w s k i, Procesy integracji spo
lecznej na ziemiach zachodnich i p6lnocnych po drugiej wojnie Swiatowej, ,,IX Po
wszechny Zjazd Historyk6w", s. 209 i n.). 

Lektura „szkicu" Izbiilskiego sklania dodatkowo do innej refleksji. Autor 
wyraZnie przeceniaJ roI� propagandy. Uwai.a, Ze nawet w najtrudniejszych sprawach 
moZna przy jej pomocy zalatwiC wszystko. PiszijC np. o akcji, siewnej, kt6ra napoty
ka.J:a - jak wJadomo - szereg trudno.Sci, Jzbiiiski pisze: ,,Jzsienna akcja siewna 
byla pr6bij sprawnoSci i m0Z1'iw0Sci wyzyskania przez partie polityczne i wladz� 
terenOWcl swego autorytetu oraz sprawdzianem warto.Sci aktywu partyjnego. Przy
stijpiono energicznie do pracy uSwiadamiajc1cej wSrOd repatriantöw ... Aby ludnoSC 
wiejskq wyrwaC z oportunizmu, przeprowadzane Sc\ w powiecie wiece propagandowe 
przez Urzt1d Propagandy i Informacji . . przy wsp6ludziale przedstawicieli czterech 
stronnictw politycznych i przedstawicieli urz�dOw paii.stwowych" (s. 27). Podobnie 
w walce z plagq gryzoni Izbifi.ski odwoluje siE: do pomocy „komitetu powiatowego", 
kt6ry „jednoczeSnie poczynit odpowiednie przygotowania do orki jesiennej" (s. 28). 

Problemem samym w sobie jest kwestia rozlamu w ruchu ludowym (rozdz. III, 
s. 31-37). Problem to zlo:Z.ony, kontrowersyjny i nie nale:Z.y si� dziwiC, Ze Izbiilski 
nie m6gl sobie z nim poradziC. Poszedl wi�c w Slady literatury, kt6ra niestety je
�zcze w tym przedmiocie nie zrobila dobrego kroku naprz6d. W zwiqzku z tym 'Autor 
„szkicu" potraktowal ten problem w utartym schemacie: PSL to reakcja, gl6wne 
nieszcz�Scie dla Polski i ruchu ludowego to Miko1ajczyk, kt6ry zbyt p6ino uciekl 
z Polski. Bowiem: ,,z chwilq uciec'Zki Stanislawa Mikolajczyka z Polski, sytuacja 
polityczna zostala wyjaSniona•· (s. 37). 1zbil1.ski nawet uwaza, ie powiat brzeski byl 
wyjijtkiem, bo „nie bylo tarn wi�kszych rozgrywek miE:dzy czlonkami PSL a Blokiem 
Demokratycznym, jak to mia1o miejsce na innych terenach Dolnego .Slqska" (s. 37). 
Walk� z PSL Autor dostrzegl jednak piszqc kilka slron dalej: ,,Blok Demokratyczny 
przystijpil do zwalczania wp1yw6w PSL, otwierajqc tym samym Stronnictwu Ludo
wemu drog� na utracone tereny" (s. 41). Wedlug Autora jedynie kampania propagan
dowa, zwlaszcza w okresie referendum, prowadzona pod haslem „referendum stanie 
si� kl�skq reakcji", unieszkodliwila PSL, jak r6wnieZ „skupione wok6l niego po
dziemie reakcyjne" {s. 45). 

Gladko i bezkonfliktowo przedstawil Izbiüski r6wniei zagadnienie wsp6lpracy 
Stronnictwa z innymi partiami politycznymi. Wedlug niego wsp6lpraca rozpocz�la 
siE:: w 1947 r., natomiast o pierwszych latach nawet nie wspomina. ,,Trzeba stwier
dziC - pisze - Ze stosunki Stronnictwa Ludowego z Polskq Partiq Robotniczq za
röwno na szczeblu wojew6dzkim [Skfld taka pewnoSC - B. P.], jak i na omawia
nym terenie ukladaly si� pomySlnie. Nie moina j ednak tego powiedzieC o stosunkach 
miE:dzy PPS a SL, mimo czynionych przez kierowniciwo SL pewnych kroköw celem 
osiqgni�cJa zbliZ:enia i wspölpracy'' (s. 63). ,,Mit:dzy SL a SD nie bylo prawie i.adnej 
wsp6lpracy, eo wiqzalo siE: z faktem, Ze wladze powiatowe SO pozostawaly pod sil
nym wplywem PPS" (s. 63-64). Nie spos6b kontynuowaC rozwaiari nad „szkicem" 
Izbiilskiego, choC jest tarn wiele jeszcze Wijtpliwych ocen na temat udzialu SL 
w umacnianiu wladzy ludowej (s. 38-53), udzialu w radach narodowych i admini-
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stracji (s. 54-61) czy samego zjednoczenia ruchu ludowego (s. 72-75). Nie dostrzega 
Izbiriski np. tego, ie zjednoczenie ruchu ludowego odbylo sie w nowych warunkach> 

Ze wyra:ialo nowe tendencje w polityce zjednoczonej partii. W samym fakcie zjedno
czenia ruchu ludowego widzi on jedynie „jeszcze jeden cios w plecy reakcji" (s. 72). 
Nie przeszkadza to zgodziC siE; z konkluzjq Autora, :ie „idea zjednoczenia ruchu lu
dowego, sojusz robotniczo-chlopski, utworzenie ZSL - to wszystko bylo wyrazem 
zwyciE:stwa radykalnego nurtu ruchu ludowego" (s. 75). 

ZakollczyC chcialbym swoje uwagi raczej pesymistycznym stwierdzeniem, Ze 
pr6ba „szkicowania" tylko historii przynosi zazwyczaj nauce wiE:cej szkody ni:i. 
poiytku. Nie tak naleZy chyba pojmowaC prace nad stworzeniem „marksistowskiej 
syntezy dziej6w ruchu ludowego". 

• Bronislaw Pasierb 

A. S m o l a l s k i, SZKOLNICTWO PODSTAWOWE NA DOLNYM SLl\SKU 
W LATACH 1945-1965, Wroc!aw 1970, ss. 251. 

Wydana w ramach serii Monografii Pedagogicznych Komitetu Nauk Pedagogicz
nych i Psychologicznych PAN praca A. Smofalskiego jest pierwszc\ pr6bcl calo.Scio
wego UjE:cia rozwoju szkolnictwa podstawowego na Dolnym Slijsku w pierwszym 
20-leciu wladzy ludowej na tym terenie. Czytelnikowi nasuwa �iE: z miejsca mySl, 
Ze zakres treSci pracy nie odpowiada temu, eo czytelnik spodziewalby siE: znaleZC 
w ksü1Zce zawierzajqc tylko tytulowi. Tytul bowiem jak i pierw3ze zdania wstE:pu 
podsuwajc\ myS1, Ze praca obejmie caloSC problemu historycznego rozwoju szkolnic
twa podstawowego, czyli instytucji nauczajijcej i wychowujqcej na okreSlonym w ty
tule poziomie w tamZe okreSlonym miejscu i czasie. Ograniczenie siE: zaS jedynie 
do dw6ch w zasadzie zagadniell - rozwoju organizacji szk6l podstawowych i cha
rakterystyki pracujqcych w tych szkolach nauczycieli - wymaga podtytulu bHZej 
okreSlajqcego zawarto.Sci pracy, 

Wydaje siE: jednak bezsporne, i:i do osiqgni�C Autora nale:Zy: 
1. Wykazanie, ie mimo rozpoczi::cia pracy oSwiatowej od zera w dziedzinie orga

nizacji szk61 podstawowych os-iijgni::liSmy niezaprzeczalne sukcesy, wykonujqc np. 
postanowienia ustawy o Planie 6-letnim w zakresie wzrostu liczby szk61 pelnych 
i pobiera\jijcych w nich nauki:: uczni6w. Z zaloionych na 1955 r. 87°/o wszystkich 
uczni6w w szkolach pelnych osiqgnii::to na Dolnym Slqsku w roku szkolnym 1955/56 
aa,10/01 a w 1966/67 r. odsetek ten wyni6sl jui: 95r,1·0. Podobnie ma s,ii:: rzecz, gdy chodzi 
o iloSC nauczycieli. W takim np. pow. boleslawieckim rozpoczynalo praci:: w 1945 r. 
3 nauczycieli, a w 1966 r. bylo ich 490, czyli nastqpil wzrost 163-krotny. 

2. Wykazanie przy pomocy licznych danych, ii. szkolnictwo podstawowe Dolnego, 
Slqska wyr6i:nialo sit:: w latach 1945-1965 szybHym tempern wzrostu liczby szkUl 
i uczni6w, jak r6wnie:i wyiszym stopniem organizacyjnym niZ szkolnictwo tego 
samego typu w calym kraju. 

3. Wykazanie specyficznych warunk6w demograficzno-socjologicznych istniejij
cych na Dolnym Slqsku, w jakich przyszlo wladzom oSwiatowym dzialaC, jakich. 
gdzie indziej nie spotykamy. Wyraialo sii:: to m. in. w niskim odsetku mlodzieiy
szkolnej w pierwszych latach po wojnie i jej stosunkowo duiym rozproszeniu w wy
niku ciijglej migracji rodzic6w, eo zmuszalo z kolei wladze do ciijglej reorganizacji 
sieci i systemu szkolnego. Wyi:szy r6wnieZ niZ w innych regionach Polski przyrost 
naturalny z r6wnoczesnym niskim odsetkiem liczby ludnoSci w wieku poprodukcyj
nym mogqcej mlodzieiy S2k6l podstawowych zapewniC lepszq_ opiek� wychowawczct-
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w domu rodzinnym stwarzal szkolom specjalne zadania nie spotykane na takq skalE: 
w reszcie kraju. 

4. Ukazanie wielkiego wkladu pracy i energii, a czasem samozaparcia, nauczycieli 
doln0Sh1skich w rozw6j liczbowy i organizacyjny szk6l podstawowych ].')olnego 
SI�ska. 

5. Zebranie i pracowite zestawienie dziesi.it.k6w i setek danych statystycznych 
(sam aneks wypelniony gl6wnie zestawieniami statystycznymi zajmuje ponad 4Ct 
stron pracy) ze fr6del najcz�Sciej r�kopiSmiennych, dajqc w ten sposOb material dla 
dalszych badall. 

R6wnocze5nie jednak wypada ZalowaG, Ze majqc do dyspozycji cz�sto bezcenny 
material archiwalny, kt6ry - jak stwierdza sam Autor (s. 18) - po prostu gini� 
z dnia na dziell, nie pokusil si� On o rozszerzenie bqdZ chociaZ zapowiedZ rozszerzenia 
w przyszloSci zakresu swoich badall na calq dzialalnoSC szk61 podstawowych Dolnego 
Sh1ska. Z pracy Smolalskiego niestety nie dowiadujemy si� prawie wcale o pracy 
polityczno-spolecznej i dydaktyczno-wychowawczej wewnqtrz szk61 i oddzialywaniu 
tej pracy na Srodowisko. Wspomn� chociaZby dwie wielkie akcje o znaczeniu histo
rycznym, jak udzial szk6l w akcji repolonizacyjnej czy likwidacji analfabetyzmu. 
Kilkoma zdaniami kwituje Autor problem wielkiego wplywu szkoly na adaptacj� 
i integracj� JudnoSci Dolnego Slqska (s. 63, 65), ale nie dokumentuje swoich wypo
wiedzi. Podobnie, gdy stwierdza, ie brak opieki ze strony starszych nad dzieCmi 
szk6l podstawowych musialby zast�powaC szkoly dolnoSlqskie specjalnymi formami 
dzialania (s. 77 n.), aZ siE: prosilo o szersze zbadanie tego zasygnalizowanego pro
blemu! A gdzie akcja budowy tysiqclatek? Czy:föy ten fakt nie mial wplywu na stan 
sieci i organizacj� szk6l podstawowych, jak röwniei na kadr� nauczycielskq Dolnego 
Slqska? Kiedy Autor w zakoli.czeniu pisze, :ie o wysokim stopniu poczucia zawodo
wego nauczycieli dolnoSlqskich Wiadczy szeroki ruch inicjatyv.r p�dagogicznych i co
raz lepsze efekty szk6l (s. 186), musimy to stwierdzenie przyjqC na wiar�, poniewaZ 
czytelnik ksiqZki o tych sprawach si� z niej nie dowie. 

Z innych spraw warto zwr6ciC uwag�, Ze w doSC obszernej bibliografii zalf}czo
nej do pracy (s. 234--244) zabraklo dw6ch pozycji: ,,Biuletynu Sluibowego DolnoSlq
skiej Rady Narodowej" wychodz:,icego w latach 1947-1949, gdzie moZna znale:ZC 
m. in. dane dotyczqce szk6l podstawowych na Dolnym Slqsku, oraz wydawnictwa: 
Slqsk Dolny w drugq rocznic� powrotu do Polski. 1945-1947, Wroclaw 1947, gdzie 
specj alny rozdzial poSwi�cono szkolnictwu. Tarn te:i opublikowano cz�SC danych sta
tystycznych (s. 169), kt6re Autor przedstawil w tab. 3 (s. 36) i tab. 11 (s. 121) na pod
stawie Zf6del r�kopiSmiennych. Wydaje si� te:i, :ie nale:ialo wykorzystaC akta wladz 
centralnych, np. Ministerstwa Ziem Odzyskanych czy Ministerstwa 0Swiaty, a nie 
jedynie fr6dla terenowe. Nie moZna tei oprzeC si� wrai:eniu, ii naSwietlenie sytuacji 
zawodowej i :iyciowej nauczycieli dolnoSlqskich jedynie na podstawie dokument6w 
urz�dowych (akta Kuratorium Szkolnego, Zwiqzku Zawodowego Nauczyciclstwa 
Polskiego czy „Glos Nauczycielski") nie jest pelne. Mimo zastrze:iell Autora, i:e do 
jego pracy i:rödla te wystarczajq, my.Sl�, ie konfrontacja z innymi materialami 
typu socjologicznego (pami�tniki, wspomnienia, wywiady, ankiety) spowodowalaby 
powstanie bardziej jasnego i historycznie bardziej prawdziwego obrazu pracy i iycia 

nauczycieli oraz tego, jak ich prac� ocenialo 6wczesne spoleczellstwo dolnoSlqskie. 
Na zakoftczenie jedna uwaga zasadnicza. Ksiqi:ka A. Smolalskiego na obecnym 

etapie zapotrzebowania spolecznego mimo wielorakich zalet wcze§niej podkreSlonych 
juZ nie wystarcza. Dala nam ona w zasadzie wglqd w liczbowy rozw6j szk61 podsta
wowych Dolnego Slqska, zabraklo zaS przedstawienia i analizy j akoSci tych szk61. 
Musimy j eszcze poczekaC na ksiqZk�. ktöra odpowie nam, jak szkoly podstawowe 
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Dolnego Slctska dokonaly przygotowania "najwaZniejsZego wsp6lczynnika produkcji 
d6br materialnych, jakim jest pracownik produkcji" (T. Ko t a r b i ri s k i, Studia 

z zakresu filozofii, etyki i nauk spolecznych, ·wrodaw 1970, s. 64.). 

Jerzy Ratajewski 

PRZEMYSL DOLNEGO SLf\SKA (Roczniki Dolno!lijskie, t. I), Wroclaw 1969, 
ss. 567. 

Dolny Slt:lsk ·z peryferyjnej ekonomicznie i tkwüicej w recesji prowincji Rzeszy 
przeksztalcil si� w 25-leciu Polski Ludowej w przoduj!:lCY pod wzgl�dem gospodar
czym region Polski, nalei:c:}_cy do najbardziej uprzemyslowionych okr�g6w kraju. 
Zlokalizowano tutaj - po wojnie zbudowany od podstaw - przemysl elektrotech
niczny, a taki:e maszynowy, Srodk6w transportu i niekt6re inne nowoczesne gal�zie. 
Przemysl doln0Sh:1,ski stal si� integralmt cz�Sciq polskiego organizmu gospodarczego. 
Odbudowie i procesowi integracji gospodarC'Zej z resztq_ kraju towarzyszylo stale 
duZe zainteresowanie piSmiennictwa polskiego historiq gospodarczi:\ tego re�ionu. 
Wynikalo to z oczywistej potrzeby poznania proces6w i kierunköw przeobraZeil 
gospodarczych w przeszloSci. Na og61 jednak badacze zwracali uwag� na dzieje 
wczeSniejsze. JuZ w 1960 r. J. Popkiewicz pisal, Ze takie ukierunkowanie badail 
doprowadzilo do zgola paradoksalnej sytuacji, w kt6rej lepiej jest znana dawna hi
storia Slqska niZ jego dzieje w Polsee Ludowej i. Dlatego teZ z uznaniei;n nale:Zy 
powitaC pierwszq_ monog;rafi� rozwoju przemyslu dolnoSlqskiego Polski Ludowej. 

Recenzowana publikacja ma charakter popularnonaukowy, eo jednak nie umniej
sza jej walor6w spoleczno-politycznych i poznawczych. W liczq_cym 21 os6:> zespole 
autorskim znajdujemy nazwiska znanych dzialaczy politycznych, dziennikarzy, nau
kowc6w oraz przedstawcicieli szeregu galf:zi przemyslu, kt6rzy ex professo znajq_ 
doskonale ich problematyk�. Wydawnictwu przySwiecajq dwa cele: naukowy, tj. 
przedstawienie najnowszej historii gospodarczej Dolnego Slqska, oraz praktyczny, 
czy1i informacja o aktuailnym stanie przemyslu, rozmieszczeniu zakladöw przemy
slowych i asortymencie produkcji. Cele te znajdujq swe odbicie w konstrukcji ksiq:Z
ki, ktöra sklada si� z 4 cz�Sci: w pierwszej omawia si� zniszczelltia wojenne, zagospo
darowanie i odbudowi;:: Dolnego Slqska; w drugiej - rozw6j przemyslu dolno.Slq_skiego 
w latach 1950-1965; w trzeciej - stan i kierunki rozwoju w latach 1966-1967; 
czwarta cz�SC stanowi leksykon zaklad6w przemyslowych, informujqc w czterech 
ji;::zykach o poszczeg6Inych przedsit;;:biorstwach przemyslu kluczowego. 

Odzyskany w 1945 r. Dolny Slqsk przedstawial - jak wiadomo - obraz olbrzy
mich znis·zczeil. wojennych, kt6re stanowily ai 20°/o strat poniesionych przez Polsk� 
w jej obecnych granicach. Stqd pierwsza cz�SC monografii rozpoczyna si� od przed
stawienia przyczyn i rozmiar6w strat w poszczeg6Inych gal�iach przemysl4,, lqcznv
SC'i i komunikacji. Nast�pnie charakteryzuje proces zagospodarowania i odbudowy 
w rozbiciu na dwa okresy: od wyzwolenia do kol:1ca 1946 r. oraz lata planu trzylet
niego. Na uwag� zasluguje tu wykorzystanie wspomnieil pionier6w, z kt6rych szcze
g6lnie cenne wydajq si� nie publikowane dotychczas materialy T. Oryilskiego. Ich 
uwzgli;::dnienie pozwolilo oddaC niepowtarzalny klimat okresu „pionierskiej improwi
zacji". Warto r6wnieZ zwr6ciC uwag� na ti;:: cz�SC rozdzialu, w kt6rej om6wiono iniej-

1 J. P o p  k i e w i c z, Stan badan nad 1·ozwojem gospodarczym Slq.ska w okre
sie Polski Ludowej (Slqski Kwartalnik 1-Iistoryczny Sob6tka, R. XV, 1960, nr 3, 
s. 305). 
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sce regionu w planach przebudowy struktury gospodarczej kraju. Problem ten zna
lazl najpelniejszy wyraz w uchwalonym przez KRN 3 IX 1946 r. Planie Odbudowy 
Gospodarczej. Jednym z jego glöwnych zadafl bylo bowiem scalenie Ziem Odzyska
nych z dawnymi, kt6re mialo polegaC m. in. na „stworzeniu harmonijnej caloSci 
przemyslowego aparatu produkcyjnego" (s. 56). Szybka integracja tych dw6ch czlo
n6w staC sie miala jednym z istotnych czynnik6w rozwoju przemyslu dolnoSlqskiego. 

Rozdzialy II i III zawierajq bogaty material faktograficzny dotyczqcy czynnik6w, 
kt6re zadecydowaly o rozwoju poszczeg6lnych galt;:zi produkcji, ora·z ich miejsca 
w Zyciu gospodarczym kraju, a takie dane o rozwoju wainiejszych zaklad6w prze
myslowych. Swego rodzaju symbolem przemian strukturalnych regionu moi:e byC 
przemysl elektrotechniczny, kt6rego udzial w og61nej wartoSci produkcji przemyslo
wej Dolnego Slqska sit;:ga obecnic 7°/o. Wi�kszoSC z 21 duiych i Srednich zaklad6w 
tego przemyslu utworzono po II wojnie Swiatowej - niekt6re w budynkach fabry
cznych przeznaczonych dawniej na inn<1 produkcjt;:, inne w obiektach nowych spe
cjalnie wybudowanych w tym celu. Zaangai:owanie licznego - jak wspomnialem -
zespolu autorsktlego, zwlaszcza do przedstawienia rozwoju poszczeg6Jnych galezi prze
myslu, doprowadzilo do pewnej niejednolitoSci w Iormie i konstrukcji pracy. Doty
c:zy to zwlaszcza rozdzialu II, omawiajijcego ten rozwöj w latach 1950-1965. W czt;:
Sci tej daje sie odczuC brak artykulu podsumowuJqcego, charakteryzujqcego og6Iny 
kierunek przemian oraz wezlowe problemy rozwoju przemyslu dolnoSlqskiego jako 
caloSci. Sprawy og6Ine omawia jedynie artykul kcilcowy tomu, kt6ry jednak ogra
nicza sie wylqcznie do okresu ostatnich 5 lat (1966-1970). Nie wypelnia wspomnianej 
luki takie i artykul wstepny Z. Tempskiego, zatytulowany U progu planu szeScio
letniego. Powinien on dotyczyC przelornu lat 1949-1950. Tymczasem Autor wybiega 
tu stale naprz6d (por. np. tablice: wszystkie zawierajq dane z lat 1950, 1960 i 1965). 

Piszqc o niedociqgnieciach publikacji, naleZy r6wniei: zwr6ciC uwage, i:e spis 
przemyslowy z 1945 r., na kt6rego wyniki powoluje si<: Autor rozdzialu I, nie objql 
tak waZnych oSrodk6w, jak Wroclaw czy Walbrzych. Fakt ten nale:ialoby zasygna
lizowaC choCby w przypisach. ZastrzeZenia budzi teZ spos6b wykorzystania nie
ktörych tablic statystycznych w drugiej c:zeSci pracy (brak odsylac:zy do ±r6del 
moi:e byC usprawiedliwiony popularnonaukowym charakterem wydawnictwa). Na 
s. 94 np. znajduje sie tabela, kt6ra - jak wynika z tekstu - ma ,ilustrowaC wzrost 
udzialu wegla wsadowego w produkcji przemyslu weglowego, tymczasem tabela ta 
zawiera' dane dotyczqce produkcji globalneJ i zatrudnienia w calym przemySle paliw. 
Do przemyslu paliw zaliczamy jednak - jak wiadomo - nie tylko kopalnie wt;:
gla kamiennego, ale takie w<:gla brunatnego oraz elektrownie, gazownie, brykieto
wnie i koksownie. Konfrontacji z odpowiednimi frödlami wymaga, naszym zdaniem, 
przytoczona przez Autora wielkoSC wydobycia w Zaglebiu Dolno.Slqskim w 1949 r. 
- 4-5 mln ton (s. 57). Liczby tej nie potwierdzajq oficjalne statystyki resortu z. 

Ostatnif.} czeSC ksiqiki stanowi leksykon zaklad6w przemyslu dolno.Slqskiego, nb. 
wydany takie osobno pod tym samym tytulem. Pod wzgledem przyj�tego kryterium 
podzialu przemyslu Dolnego $Iqska lcksykon stanowi zupelnie odrebnq czt:M: opra
cowania. Kryterium to stanowi podzial wojew6dztwa na podregiony, obejmujqce 
obszary o podobnym charakterze ekonomicznym, posiadajqce powiqzania wewn�
trzne. Wyodrebniono wiec nastepujqce podregiony: wroclawski, miedziowy, polud
niowo-Zachodni, Kotliny Klodzkiej i jeleniog6rski. Wydaje sie,ze wydawca powinien 
uzasadniC przyjt;:cie wlaSnie tej koncepcji, tym bardziej ie zasadniczo r6Zni si� ona 
od prezentowanych w innych publikacjach 2• 

2 Np. Statystyka przemyslu wfglowego w Polsee za 1. 1948-1960, Warszawa 1962. 
3 Por. np. DoZny Slqsk, cz. II, praca zbiorO\va pod red. K. Sosnowskiego, Po

znat'i. 1948. 

11 - c::nhlitkH 4nn 
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Mimo tych czy innych potknie;C recenzcwane wydawnictwo powinno pl"Z!'CzyniC 
sii;: d.o poglE:bienia naszej wiedzy o .osiqgni�ach Polski Ludowej w odbudowie i roz
woju gospodarczym Dolnego Slqska. 

Lud wik Skiba 

,,SLJ\SKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE'', t. !, Katowice, Ksi�gar
nia Sw. Jacka, ss. 184; t. II, Katowice 1970, ss. 238, ,,ROCZNIK TEOLOGICZNY SL,\
SKA OPOLSKIEGO", Opole 1968, Wydawnictwo sw. Krzyza, ss. 493; ,,WROCLAW
SKIE STUDIA TEOLOGICZNE-COLLOQU!UM SALUTIS", Wroclaw, Wydawnictwo 
Ksi�garni Archidiecezjalnej, ss. 286. 

W ostatnich latach we wszystkich trzech diecezjach Sl9skich zacz�ly ukazywaC 
si� publikacje stanowiqce dorobek naukowy poszczeg61nych 0Srodk6w. I tak w 1968 r. 
wyszedl w Katowicach pierwszy rocznik „Slqskich Studi6w Historyczno-Teologicz
nych", a w roku nast�pnym, ale za r. 1968, opublikowany zostal w Opolu „Rocz
nik Teologiczny $lqska Opolskiego", natomiast w 1970 r. pojawily si� w ·sprzedai.y 
„Wroclawskie Studia Teologiczne - Colloquium Salutis''. Chociai. tylko w tytule 
wydawnictwa katowickiego wyst�puje przymiotnik „historyczny", we wszystkich 
trzech znaczne miejsce zajmujq zagadnienia historyczne. 

Wyrlaje si�, i.e poniewaZ „Slqskie Studia Historyczno-Teologicznc" wyszly jako 
pierwsze i z uwagi na to, Ze w roku bieZi}e:ym ukazal si� jui rocznik II, prezentacj� 
trzech publikacji diecezjalnych naleiy zaczqC wlaSnie od nich. W obu rocznikach 
,,Slqskich Studi6w" istnieje prawie identyczny podzial na: ,,Artykuly", ,.Uwagi prak
tyczne", ,,Notatki wydawnicze'\ "Recenzje'' i „Informacje". Z rocznika II znikl 
dzial „Miscellanea''. Warto zwr6ciC uwag<; na podtytul „Notatek wydawniczych": 
,,Prz.eglijd artykul6w z.wiqzanych tematycz.nie ·z dz.iejami KoSciola na Slijsku. Wai.
niejsze pozycje wydawnicze ostatnich lat dotyczijce obszaru diecezji. Obecny stan 
badall nad najstarszymi parafiami w diecezji, katowickiej"'. Dzial ten moi.e sluZyC 
jako bibliografia dla zainteresowanych tematykq historii KoSciola na Slqsku. Znaj
duje si� tu przeglqd artykuI6w zwic1,zanych tematycznie z dziejami KoSciola na tym 
terenie; a opublikowanych w latach 1946-1967 w „Zaraniu Slijskim'', ,,Kwartalniku 
Opolskim", ,,Naszej PrzeszloSci", ,,Zeszytach Naukowych Wyi:szej Szkoly Pedagogicz
nej w Katowicach" i ,,Sob6tce". W sumie w roczniku I na 7 artykul6w gl6wnych 
2 dotyczc1 zagadnieil historycznych, natomiast w roczniku II na 8 artykul6w - aZ 4. 
Drugi w kolejnoSci ukazania si� .,Rocznik TeologiC'Zny Slc1ska Opolskiego" nie ma 
Zadnego podzialu tematycznego i zawiera opr0cz Uumaczenia i komentarza do Zwfr:z

lego opisu ziemi §Lqskiej B. Steine 16 artykul6w, w tym 7 historycznych. 
Natomiast „Wroclawskie Studia Teologiczne'' skladajq sit:-: z ph:ciu dzial6w: 

,,Sprawy wsp6lczesne", ,,Z historii", ,,Z zagadniell dogmatyczno-filozoficznych", ,,Z te
ologii praktycznej" oraz „Om6wienia i recenzje", z l�cznij 1iczbc1 14 artyku16w, w tym 
3 historyczne. 

Pierwszy z artykul6w historyC'Znych w roczniku I „Slqskich StudiOw Historyczno
Teologicznych", ks. G. Klapucha Centrum a polska mniejszoSC narodowa na terenie 

Niemiec w okresie Kultu.rkampfu, jest inleresujqcym przyczynkiem do zagadnienia 
tytulowego. Wywody Autora oparte zostaly na opracowaniach i ir6dlach niemieckich 
i polskich, gl6wnie sprawozdaniach stenograficznych z posiedzenia Parlamentu Rze
szy i Sejmu Pruskiego ora"Z prasie centrowej. 34-stronicowy tekst, nie liczqc przy
pis6w, tylko w polowie dotyczy problemu tytulowego, reszt� stanowi znana z opra
cowall og61nych charakterystyka poloienia Zywiolu polskiego w Niemczech w okresie 
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poprzedzajqcym Kulturkampf oraz ukazanie og6lnych zasad polityki Centrum. Auto
rowi udalo SiE! uniknqC uproszczefl i w spos6b dowolny wykazal on ewolucj� Centrum 
od popierania z korzySciq dla siebie spraw polskich ai do postawy wyrai:ajqcej si� 
w zaniechaniu potrzeby szukania popularnoSci wSr6d mas polsk.kh z chwilc:1 zakoil
czenia Kulturkampfu. Trudno natomiast zgodziC si� z opini,:\ Autora, ie jakoby je
dnym z czynnik6w umoiliwiaj::4cych w okresie Kulturkampfu nawiqzanie przyjaznych 
stosunk6w pomi�dzy Centrum a ludnoSd& polskq byly „og6lne zasady post�powania 
tc>j !rakcji - kierowanie si� przy rozstrzyganiu zagz.dnieft politycznych i spolecznych 
chrzeScijaftskimi normami moralnymi" (s. 40). Niestety, Autor ulegl opinii ir6del; 
decydujqcym bowiem czynnikiem byl interes polityczny Centrum. 

Drugi z kolei artykut historyczny z rocznika 1, ks. S. Bisty Zarys rozwoju insty

tucji naukowo-wychowawczych kleru diecezjalnego, z pewnoSciq zainteresuje histo
ryka wychowania. Stanowi bowiem zwhizle uje;::cie dziejöw przygotowania mlodzieiy 
do kaplailstwa w okresie przedtrydenckim. Nast�pnie zaS Autor podkreSlil zmiany, 
jakie wprowadzil sob6r trydencki, stwarzajqc instytucje seminari6w duchownych. 
Rocznik II „Slqskich Studi6w" przynosi zakori.czenie artykulu ksi Bisty. Autor oma
wia rozw6j seminari6w duchownych do czasu ostatniego soboru. Krytyczne spojrze
nie na proces wychowawczy ksi�iy i badanie przyczyn upadku systemu ksztalcenia 
koScielnego w Sredniowieczu, a nastE:pnie pr6ba ukazania kryzysu i nieprzystosowal
noSci seminari6w w czasach wsp6lczesnych do wymog6w iycia sq przyczynkiem 
o duiej wartoSci do dziej6w wychowania. 

W roczniku tym na wyr6Znienie zasluguje praca ks. F. Mamonia Rozw6j sieci 

parafialnej w diecezji katowickiej aZ do k01ka XV wieku. Po wstE:pie historyczno
-etnograficznym odnoszqcym siE: do obszar6w dzisiejszej diecezji katowiickiej Autor 
na podstawie licznych wydawnictw fr6dlowych dolyczqcych Slqska scharakteryzowal 
powstanie 95 parafii. Zar6wno ze wzgl�du na material faktograficzny, jak i w,J
kazanie bezsprzecznie polskiego charakteru tworzqcych si� parafii jest to cenna 
praca. Artykul ks. J. Drabiny Wroclawska kaJAtula katedralna i j�j stoswtek do 

politycznych wydarzen lat 1453-1471 omawia interesujqce szczeg6iy dotyczqce po
stawy wyZszego duchowieilstwa wroclawskiego wobec Wladyslawa Pogrobowca i Je
rzego z Podiebradu. Napi�cia i konflikty w lonie kapituly i jej wewnE:trzne rozbic.ie, 
pettraktacje z Pragq, Krakowem i kr6lem w�gierskim przedstawione zostäly 
w kontekScie szerokiego tla polityki mi�dzynarodowej. Artykul podkreSla znaczenie 
\�roclawia dla 6wczesnych konfiguracji politycznych. Ostatni z prezentowanych 
artykul6w to praca J. Bernhardt Sredniowieczny moralitet w Slqskim piSmien

nictwie ludowym XIX wieku. Odrodzenie si� Sredniowiecznej literatury w piS
miennictwie ludu w XIX w. i wiqzanie tego faktu z dzialalnoSciq J. Ligonia z pew
noSciq zainteresuje historyka literatury. 

Artykuly historyczne w „Slqskich Studiach Historyczno-Teologicznych" nace
chowane S<1 wysokim poziomem naukowym, starannoSciq i poprawno.Soiq aparatu 
bibliograficznego. Streszczenia niekt6rych arlyku16w w j�zyku laciil.skim lub fran
cuskim w zaleinoSci od charakteru pracy stosowane w roczniku II przydajq walo
r6w naukowych „Studiom". 

JeS1i idzie o „Rocznik Teologiczny Slqska Opolskiego", to na pierwszy plan 

wysuwa si� Zwi�zly opis ziemi Slqskiej Bartlomieja Steina w Oumaczeniu, ze wstE:

pem i komentarzem ks. F. Ilk6w-Gohiba. Na podkreSlenie zasluguje fakt, iZ jest 

to pierwsze tlumaczenie na j�zyk polski. Intcresujqca jest r6wnieZ rozprawa 

ks. K. Borcza pt. Synod biskupa Marcina Gerstmanna. On to bowiem zwolal synod 
w 1580 r., na kt6rym wp·rowadzono w Zycie w diecezji wroclawskiej uchwaly 
soboru trydenckiego. Autor pisze, Ze „Na Sl�sku byly wprawdzie zwolywane takie 
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synody jui w czasie lub bezpoSrednio po soborze, ale one poza zebraniem skarg 
niczego nie wniosly. Dopiero od Marcina Gerstmanna (1574-1585) zaczyna sie: 
wreszcie na .SI.:tsku »przeciwreformacja«. Po kilkudziesif;ciu latach niezupelnie 
biefnej wprawdzie, ale niedostatecznie zdecydowanej postawy biskup6w wroclaw
skich wobec przemian, jakie si� wtedy dokonywaly - otrzymal Sl&sk biskupa, 
ktOry ze wzgl�du na swoj<\ dzialalnoSC zaliczany jest do wybitniejszych" (s. 29.3). 
Ks. Borcz w swej rozprawie przedstawia gencz� tego synodu, na kt6rym opr6cz 
deicret6w soborowych om6wiono takle niekt6re uchwaly synodu piotrkowskiego, 
maijijce znaczenie dla diecezji wroclawskiej. Autor wskazuje r6wniei na zale:Z:noSC 
biSkupstwa wroclawskiego od metropolii gnie:inier'lskiej i uwa:Za, Ze biskupowi 
Gerstmannowi zale:Zalo na tym, aby go nie posqdziC o ch�C zerwania zwüizku 
z Gnieznem. W wydanym bowiem dokumencie - aktach i statutach synodu -
zamieScB cal& korespondencj�, jak& prowadzil w sprawie zwolania synodu piotrkow
skiego, na kt6rym zreszt& z powod6w od siebie niezaleZnych byl nieobecny. 

Nale:Zy r6wnie:Z zwr6ci{: uwag� na rozprawk� s. T. Ochot pt. Modlitewniki 

g6rno§Lqskie do 1914 r. Autorka przedstawia ruch wydawniczy, o.Srodki wydawnicze, 
wymienia tak:Ze nakladc6w i autor6w modlitewnik6w. Ciekawie wygh4da zestawienie 
modlitewnik6w z lat 1841 i 1914. W tym czasie bowiem ukazalo si� 312 modlitew
nik6w, w tym 284 po polsku, 26 niemiecko-polskich, a tylko 2 niemieckie. Oczy
wiScie Autorka si� zastrzega, Ze zestawienie jest niepelne, obejmuje tylko te po
zycje, do kt6rych mo:ina bylo dotrzeC poprzez biblioteki i katalogi wydawnic:ze. 
Artykul s. Ochot dopelnia alfabetyczne zestawienie modlitewnik6w wydanych na 
G6rnym Sl&sku do 1914 roku. Do silesian6w nalei.y r6wnieZ artykul ks: R. Bigdonia 
pt. DzialalnoSC duszpasterska ks. J6zefa Szafmnka w parafii bytornskiej na t.le 

epoki - 1839-1874. Autor omawia prac� i postat jednego z wybitniejszych dusz
pasterzy na Shtsku, a zarazem' trybuna ludu Slqskiego ks. J. Szafranka. Kierowa� 
on parafi1:1 bytomskq w latach 1839-1874. Byly to lata bardzo trudne, przypadaj1:1 
bowiem na okres tworzenia si� oSrodka przemyslowego w ziemi bytomskiej .. Ks. Bi
gdor'l w swym studium omija znanq dzialalnoSC parlamentarnq ks. Szafranka, a kon
centruje si� na malo znanej jego pracy duszpasterskiej, do kt6rej materialy ir6dlo
we znajduj& siE: w archiwum parafii NMP w Bytomiu. Do tematyki historycznej 
odnosi si� tak:Ze szkic historyczny pi6ra ks. K. Doli o szpitalach Sredniowiecznych 
na Sh1sku, uzupelniony ich wykazem. Autor omawia poczc1:tki s·zpitalnictwa na 
$lqsku, szpitale klasztorne, zakony szpitalne dzialajqce na tutejszym terenie oraz 
szpitale biskupie, miejskie i specjalne. Historyk.6w sztuki zainteresuje na pewno 
artykul ks. E. Frankiewicza, w kt6rym .'\.utor omawia odkrycia w prokatedrze 
opolskiej. Ten zabytek architektury nie ma jeszcze dotqd swojej monograf.ii, a re
nowacja w 1965 r. pozwolila na dokJadniejsze zbadanie i poznanie go. PodkreSliC 
nale:iy fakt, ii. wszystkie prace zamieszcz0nc w „Roczniku" znamionuje poprawnoSC 
aparatu naukowego. 

Artykuly historyczne prezentowane w „Colloquium Salutis" to dwie rozprawki 
bpa W. Urbana: Polskie kazanie ze Smogorzowa z 1859 roku i Pomoc J6zefa Lompy 

dla ka§ciola w Smogorzowie oraz ks. J. Swastka Proweniencja i rozw6j kultu 

Sw Jerzego w Polsee w §wietle wezwan koSCioluw w okresie przedtrydenckim. 

Oba artykuly ks. Urbana oznaczaj& si�, jak zwykle u tego Autora, rzeteln0Scic1 
i precyzjq; sq dobrym materialem dotyczqcym polskoSci Slqska. Jak wynika z badal1 
Autora, do 1897 r. w Smogorzowie kazania wyglaszane byly na przemian po polsku 
i po niemiecku. W ko.Sciele zaS filialnym jeszcze w 1900 r. kazania byly tylko w j�
zyku polskim. Byl wi�c Smogorz6w -- wedle przekazu Dlugosza rezydencja pierw
szych biskup6w Slqskich - silnym oSrodkiem polskoSci. Swiadczq o tym tak:Ze 
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zabiegi Lompy, by k0Sci6l spalony po poi:arze w 1854 r. przywr6ciC do stanu daw
nej SwietnoSci. Kiedy nie udalo sit: Lompie wydaC Zywotow biskup6w Slqskich, 
z czego doch6d mial byC przeznaczony na odbudowi;:, pomagal on przy sprzedaZy 
krzyZyk6w wykonanych z ocalalego krzy:Za Swi.ltyni. Tematyka artykulu ks. Swa
stka z pewnoSci<t odbiega od zainteresowaci. hfstorykOw Swieckich, niemniej wskutek 
wskazania przez Autora na Slclsk i Pomorze jako obszary o duZej gi;:stoSci Swiijtyft 
p. w. Sw. Jerzego historyk zyskuje jeszcze jeden dow6d iywotnoSci zachodnich 
rubieiy w obri;:bie mlodego organizmu polskiej pali.stwowo.Sci. 

Dia badacza zajmujc1cego siE: powojennymi dziejami Slijska z pewnoSciQ nie 
bE:dQ oboji;:tne jeszcze dwa artykuly zawarte we „Wroclawskich Studiach Teologicz
nych": ks. K. Jandziszaka Studium nad powolaniami kaplaitskimt w archidiecezji 
wroclawskiej w latach 1945-1967 i J. Ozdowskiego Przemiany wsi i rolnictwa na 
ziemiach zachodnich. Pierwszy z a1·tykulOw porusza ciekawy problem, bi;:dc1cy wai

nym przycz.ynkiem do badania z.agadnieö przemian $polecznych na Dolny� Slqsku. 
Zainteresowania Autora zeSrodkowaly siE: przede wszystkim wok61 z.agadnienia 
stopniowego i dynamicznego wypierania czynnika pozaSlqskiego z kadry kaplaflskiej 
i zastepowania go ludimi na stale osiadlymi na tym terenie. Rokroczny wzrost 
liczby rodzimego, Slqskiego elementu (na I i II roku studi6w w seminarium duchow
nym we Wroclawiu wynosil w sumie 57,311/e) w.Sr6d duchowiel'lstwa Swiadczy o sta
bilizacji i integracji ludnoSciowej na Slqsku. Artykul bylby zar6wno dla historyka, 
jak i socjologa jeszcze cenniejszy, gdyby Autor nie ograniczyl sif: tylko do wykazania 
motyw6w wstepowania do seminarium w oparciu o wplyw Srodowiska parafialnego, 
analize grup migracyjnych czy stan ekonomiczny rodziny, ale staral sie dojSC innych 
motyw6w, np. checi znaczenia, pomno7.enia swego $lanu materialnego bqdi swoich 
krewnych i in. Artykul ks. Jandz.iszaka pod wieloma wzgle:dami (niejasnoSC nie
kt6rych tabel, powtarzanie sie) wymagalby dopracowania. Artykul J. Ozdowskiego 
nie wnoszqcy wprawdzie nowych element6w do zaga.dnienia rolnictwa i wsi na 
ziemiach zachodnich jest moie dlatego g0dny uwagi, ie Srodowiskom, do kt6rych 
adresowane sq „Wroclawskie Studia Teologiczne··, pozwoli na lepsze uSwiadomienie 
sobie prz.emian, jakie prz.eszla wieS w XXV-leciu Polski Ludowej. 

Niewc1tpliwie szata graficzna „Wroclawskich Studi6w" jest najbardziej nowocze
sna spo.Sr6d trzech wydawnictw. Doskonale sq tei zdjecia. Pozytywnie nale:Zy 
taki:e oceniC streszczenia w jP,zyku francuskim. Niestety, publikacja ta nie zawiera 
roku wydania, a notki przy artykulach opatrzone sc1 wprawdzie datc1 1969 r., lecz 
skctdinqd wiadomo, ie „Studia" wysz.ly w 1970 r. Nie wiadomo jednak, czy bedcl 
kontynuowane. Niekt6re artykuly cechuje pewna surowoSC stylu i odnosi sie wra
Zenie, Ze nie prz.eszly one prz.ez surowq recenzj� wewnetrznc1. 

Jest rzeczq zrozumialq, i:e trudno o ocene caloSci prezentowanych trzech ty
tul6w pozycji, kt6re sq przeoiei wydawnictwami ko.Scielnymi i gros material6w 
zawartych w nich dotyczy zagadniell religijnych. Ocene: takq naleiy wiec pozo
stawiC osobom kompetentnym. Historyk moic i powinien natomiast odnotowaC 
jako fakt poz.ytywny, ie na odzyskanym Slqsku pojawily sie nowe publikacje 
koScielne m6wiijce o jego polskoSci i o zwi4zkach ko.Scielnych z Macierzq. 

Jan MiS, J6zef Pucilowski 
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R o man H e c k  

KONFERENCJA REGlONALNA W RAClßORZU 

W dniach 29-30 V 1970 r. odbyla si� w Raciborzu Krajowa Konferencja 
Regionalna Polskiego Towarzystwa Historycznego poSwiE::cona problematyce Slqskiej, 
ze szczeg61nym uwzglE:dnieniem spraw poludniowej czi::Sci G6rnego Slijska. Orga
nizatorami byly z ramienia Zarzijdu Gl6wnego PTH Oddzialy w Raciborzu, Katowi
cach, Opolu i Wroclawiu. Gl6wny ciE:iar organizacji imprezy !poczql oczywiScie 
na Oddziale raciborskim. W obradach uczestniczyli hi.storycy raciborscy, katowiccy, 
wroclawscy i szeregu innych miast Slqskich Ol'az goSC czechoslowacki doc. dr 
A. Grobeln.Y ze Shiskiego Instytutu Naukowego w Opawie. Symboliczny wydZwiE::k 
mial fakt, Ze konferencja obradowala we wspanialym gmachu Studium Nauczyciel
skiego zbudowanym w Polsee Ludowej na miejscu, w kt6rym w 193:5 r. hitlerowcy 
·zakazali kontynuacji rozpocz�tej przez PoloniE: raciborskl,\ budowy polskiego liceum 
Zel1.skiego. ZapowiedZ jednego z polskich murarzy, kt6rego w6wczas zegnano z bu
dowy, A. Parkosza, ,,my tu jeszcze wr6cimy·•, spelnila siE: i dziS w polskiej szkole 
w Raciborzu ksztalcijceJ polskich nauczycieli mogla obradowaC konferencja pols
kich historyk6w Sll,\ska. 

KonferencjE: zagail prezes Oddzialu PTH w Raciborzu mgr A. Nowara. Zebra
nych powital w imieniu lokalnych vJiadz I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR, 
historyk z wyksztalcenia, mgr S. Przybyciel1.. Obradom przewodniczyl jako wice
prezes PTH prof. dr R. Heck. W pierwszym dniu konferencji wygloszono trzy 
re!eraty. Pierwszy z nich, doc. dr A. Bro:ika lOpole) Miejsce ziem s/qskich bylego 
pogranicza prusko-austriackiego w stosunkach polsko-czechoslowacko-niemieckich 
w Latach 1918-1922, przynosil nowatorskie uj�cia szeregu podstawowych problcmöw 
powstail Slqskich. Podni6sl on m. in. w zupelnie nowy sposöb zagadnienie stosunk6w 
polsko-czechoslowackich w tej epoce. NaSwietlil tei po nowemu politykE: Ententy 
wobec Niemiec, Polski i Czechoslowacji. Wylrnzal, i.e kon!likty czesko-polskie 
szkodzily dlugofalowym interesom obu narodöw i wzmacnialy niebezpieczny dla 
nich imperializm niemiecki. Wskazal wreszcie, ie kapitalne znaczen;e dla powstan. 
Slqskich mialo zaplecze w pali.stwie polskim. Brak tego zaplecza w Raciborskiem 
odbil si� ujemnie na dzialalnoSci powsta1'Jc6w w tym rejonie. Drugi re-ferent de 
W. Zielillski (Katowice) przedstawil studium Propaganda pleb1scytowa na G6r1wm 
Stqsku ze szczeg6tnym uwzgt�dnieniem 1Jowiat6w: glubczyckiego, kozietskiego i ra

ciborskiego. I ten referat byi pod wieloma wzglE:dami nowatorski. Autor zajql si� 
w nim wszechstronnie propagandq polskq i niemieckq, omawiajqc ich organizacj�, 
Srodki i treSC. Referat trzeci, dra J. Gruszki (Racib6rz) Rota Ziemi Raciborskiej 

w ruchu narodowym na Stqsku, wykazal przodujijcq rol� tego regionu w budzeniu 
nowoczesnej polskiej SwiadomoSci narodowej w skali calego Slqska. 
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W bogatej i interesujqcej dyskusji nad powy:iszymi referatami poruszono bardzo 
wiele r6Znorodnych kwestii. Dr F'. Szymiczek (Katowice) zajql sie: kwestiarni roli 
Raciborzan w rozwoju polskiej kultury i SwiadomoSci narodowej na terenie G6rnego 
Slqska i Wroclawia. Prof. dr H. Zielil1ski (Wroclaw) m6wB m. in. o przyczynach 
sklaniajqcych polityk6w francuskich epoki powstar'i. Slqskich da opowiadania siE: 
w sporach polsko-czechoslowackich po stronie Pragi. Podni6sl teZ koniecznoSC 
stosowania metody socjologicznej w badaniach nad propagandq plebiscytowq. 
Dr F. Bialy (Wroclaw) przedstawit zagadnienie stosunk6w politycznych w repu
blice weimarskiej w latach 1920-1921 ze szczeg61nym uwzgl«:dnieniem roli SPD 
i jej odejScia od linii rewolucyjnego marksizmu. Mgr Z. Surman (Wroclaw) zajql 
si� stanowiskiem Reichstagu wobec Polski i Czechoslowacji w latach 1919-1921 
oraz rolq Srodowisk robotniczych w rodzeniu sif; polskiej SwiadomoSci narodowej 
na Görnym Slqsku na przelomie XIX i XX w. Doc. cir A. Grobeln)· przedstawil sta
nowisko prasy czechoslowackiej wobec konfliktu polsko-niemieckiego w epoce 
powsta11. Slijskich. Wykazywal, i.e mimo sporu czesko-polskiego zachowywala ona 
w informacjach o tym konilikcie najczqScieJ postaw� obiektywn&. Podnosil te:i 
fakt, Ze chociai. obawiano si� zbytniego wzmocnienia Polski, to jednak ze wzgl�du 
na sympatie slowianofilskie s·zereg pism i.yczylo z•..vyci�stwa Polakom. Mgr A. No
wara naSwietlil niektöre zagadnienia ruchu narodowego na Raciborszczyi.nie, om6wil 
postaw� tamtejszych Morawian w czasie piebiscytu i postulowal zaj�cie si� dzieja
mi slynnego Zuchthausu w Ra.ciborzu. Mgr. T. Chmielewski (Slaw�cice) przypomnial 
dzialalnoSC ruchu polskiego w Slawf:cicach i zaslugi l,)roI. E. Romera dla sprawy 
$Jijska. 

W drugim dniu konferencji wygloszono taki.e trzy referaty. Dr J. Szydlowski 
(Bytom) wystc}pil z bardzo gruntownym opracowaniem pt. Przeglq.d badaii archeo

Logicznych w poludniowej cz�Sci G6rnego Slqs1ca ze szczeg61 nym uwzgl�dnieniem 
badaii w okresie FRL. Referat doc. dr J. Jarosa (Katowice) Dzieje g6rnictwa w�

glowego w ROW dal szczegölowy szkic rozwoju kopalnictwa w tym rejonie od 
XVIII w. do najnowszych osic}gni�C Polski Ludowej. Ostatni z referatöw, doc. dra 
K. Fiedora i dra B. Pasierba (Wroclaw) St�n i potrzeby badaft nad 25-leciem. PRL 
na Slq.sku, stanowil pierwszq wszechstronnq pr6b� podsumowania dorobku i reje
stracji potrzeb w tej dziedzinie. Podkre.Slono w nim powaZne osü\gni�cia, wska
zujc}c zarazem na olbrzymie potrzeby, koniecznoSC poglE:bienia badafl i ich koordy
nacji. 

w dyskusji nad referatami mgr A. Nowara podni6sl wielkie zna1=zenie regiona
listyki na Slqsku i potrzeb� koordynacji w skali mikrorejon6w. Doc. dr S. Michal
kiewicz (Wroclaw) zajql si� tempern rozwoju ROW i wysunql postulat ustalenia 
periodyzacji historii Slqska w PRL. Dr S. Popiolek (Opole) rzucil haslo szerszego 
propagowania akcji pisania kronik lokalnych. Domagal si� naleiytego zabezpieczania 
akt da historii FRL na Slc\sku przez przekazywanie ich archiwom. Apelowal o pro
wadzenie zbieractwa material6w ikonograficznych i pamü4tek historycznych przez 
towarzystwa regionalne. Dr F. Szymiczek podkre.Slil wielki rozmach bada6 Slqsko
znawczych w PRL. Mgr J. Szukalowski (Racib6rz) poruszyl zagadnienia opieki 

nad zasobami archiwalnymi w inslytucjach administracyjnych i gospodarC"Zych. 
Postulowal tei. lepsze przygotowanie uczni6w szk61 adminisiracyjnych do prac 

kancelaryjnych. Mgr. z. Kowalski (Opale) domagal si� poszerzenia akcji wydawania 

Zr6del do wsp6lczesnej historii Slc}ska. 
i cz�stszych spotkail historyköw wspölczes

noSci tej ziemi. 
W podsumowaniu obrad prof. dr R. Heck podkreSlil duie znaczenie konferencji 

jako spotkania historyk6w wszystkich o�rodköw Slqskich. Zapowiedzial tei:, Ze 
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wygloszone referaty zostanq wraz z pelnym aparatem naukowym opublikowane 
w najbliZszej przyszloSci przez Oddzial PTH w Raciborzu. Uczestnicy obrad mieli 
okazj«:; zwiedzenia jednego z gl6wnych zaklad6w przemyslowych miasta Raciborskiej 
Fabryki KoU6w. 

K a r o l  F i e d e r  

JEDNODNIOWA SESJA NAUKOWA W ZGORZELCU W DNIU 1 VII 1970 R. 

W dwudziesh\ rocznict:; podpisania ukladu mi�dzy Rzecz&pospolit& Polsk& a Nie
mieckq Republik& Demokratycznq o wytyczeniu ustalonej i istniejqcej polsko-nie
mieckiej granicy paristwowej odbyla si� w Zgorzelcu sesja naukowa. Jej organii
zatorami byly: Uniwersytet Wroclawski, Wojew6dzki Komitet Frontu JednoSci 
Narodu, Rada Naczelna Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich oraz Wojew6dzka 
Komisja Zwi&zk6w Zawodowych we Wroclawiu. Na sesji wygloszono trzy referaty: 
K. F i e d o r, O ZTOdlach powrotu Polski na Zac:h6d; M. O r z e c h o w s k i, Opinia 

polska wobec powstania Niemieckiej Republiki Demokratycznej; K. J o n c a, Gra

nica na Odrze i Nysie Luiyckiej w doktrynie polityczno-prawneJ Niemieckiej 

Republiki Federalnej 1950-1970. 

K. Fieder przedstawH dzieje mySli powrotu Polski nad Odr� i Baltyk ad czas6w 
Jana D1ugosza da 1945 r. Szczeg6Ine zainteresowanie powrotem Polski na piastow
skie ziemie - stwierdzil Autot· - dalo si� zauwaZyC po kl�sce wrzefoiowej. 
W okresie okupacji hitlerowskiej bowiem mysl powrotu Polski na zach6d stala si� 
jednym z dominujqcych motyw6w niemal wszystkich program6w politycznych 
zar6wno ugrupowari lewicowych, jak i zachowawczych. Kai:da prawie partia dqZyla 
do urzeczywistnienia owej idei powrotu na piastowskie rubieZe. Stosunkowo wiele 
miejsca poSwit,:cala tym zagadnieniom lewica polska. Koncepcje powrotu nad Odrt:; 
i Baltyk rodzily si� we wszystkich oSrodkach tak na emigracji, jak i na ziemiach 
okupowanych przez najeidict,:. Program terytcrialny nowego pati.stwa nakrdlony 
przez te sily _Polityczne rodzil si«:; w nieustannej walce o jak najpelniejsze uwzglt:::d
nienie interes6w narodowych, opierajqc si� na zasadniczych wska·z6wkach mark
sizmu-leninizmu w kwestii nar;odowej, to jest na prawie do stanowienia o swym 
losie i zasadzie etnograficznej przy wytyczaniu granic pallstwowych i rozstrzyganiu 
spor6w terytorialnych. 

Trud owych setek tysi�cy Polak6w - stwierdzil w zakoriczeniu swojego wy
stc\pienia K. Fieder - wloZony w odbudow� gospodarczq ziem nadodrzai1skich 
stanowi dziS dodatkowy argument za niens.ruszalnoSciq zachodnich granic par'lstwa 
polskiego. 

M. Orzechowski skoncentrowal si� nad opiniq polskci wobec powstania Niemiec
kiej Republiki Demokratycznej. Stwierdzil on, ii: wSröd czynnik6w wplywajc}cych 
w spos6b decyduj&cy na charakter i ksztalt polskiej opinii, wobec zachodzcicych 
za Odrq przemian, rol� szczeg6ln<l odgrywaly doSwiadczenia dziejowe w stosun
kach polsko-niemieckich w okresie miedzywojennym 1918-1939. Pog1E::bily siE:: one 
jeszcze w latach okupacji. ToteZ po pokonaniu Niemiec faszystowskich nar6d polski 
nie mial zludzeri, Ze jui: przestal istnieC problem niemiecki. Nadal pozostawal on 
centralnym zagadnieniem nie tylko wielkiej polityki europejskiej, lecz i w�zlowym 
punktem stosunk6w polsko-niemieckich. Chodzilo bowiem nie o rewanZ za niezli
czone krzywdy, jakich dopu.Scil sit:; na narodzie polskim niemiecki faszyzm, lecz 
wkroczenie na droge demokratyzacji Niemiec, wyrwania i zniszczenia ideologii 
hitlerowskiej, ducha �ojny i agresji przez Jata zaszczepianego calemu spoleczefistwu. 
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Totei: - stwierdzil dalej Orzechowski - spoleczeiistwo polskie z duZq uwagq 
Sledzilo to „nowe", eo rodzilo si� mi�dzy Odrci a Renem, i z dui.ym zadowoleniem 
przyjmowalo fakt wcielania w Zycie w strefie radzieckiej, leZqcej po drugiej stronie 
granicy polskiej, ducha postanowieil poczdamskich. Stopniowo gruntowalo siE:' we 
wszyStkich warstwach spoleczeilstwa przekonanie o moi:liwoSci urzeczywistnienia 
glE:bokich j demokratycznych przemian wewn�trznych u zachodniego sqsiada Polski. 
Powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej przyjE:to w Polsee jako fakt 
przelomowy w dziejach narodu niemieckiego, otwierahicy nowy etap w stosunkach 
polsko-niemieckich, nie znany w ci&gu wielowiekowej przeszloSci obu narod6w. 

K. Jonca zatrzymal si� w swoim referacie na zagadnieniu granicy na Odrze 
i Nysie w doktrynie poÜtyczno-prawnej Niemieckiej Republiki Federalnej. Pod
stawc1 jego rozwai:ail. byly dokumenty zwüizane z umow& poczdam�k& jako aktu 
prawnego i wykonawczego w stosunku do wielostronnej umowy jaltailskiej z 11 II 
1945 r. Autor st.wierdzil, Ze skrajnie odmienne stanowisko ad poczynail w NRD 
zaj�la Niemiecka Republika Federalna, a szczeg6lnie rzqdy kanclerza Adenauera1 

Ehrharda i Kiesingera. Reprezentowaly one poghid1 iZ umowa poczdamska nie moZe 
nakladaC iadnych zobowützall na. pailstwo niemieckie, dotycz& one bowiem jedynie 
rzt:1d6w mocarstw okupacyjnych. Tez� t� podchwycily nie ty!ko krE:gi prawnicze, 
lecz prawicowe organizacje i instytucje zajmujqce si� krzewieniem w5r6d szerokich 
warstw poglqd6w rewizjonistycznych. Do gtosu doszla przede wszystkim spora 
grupa naukowc6w zachodnioniemieckich, zrzeszonych wok61 0Srodk6w badawczych 
nad Wschodem (Ostforschung), popieranych mi�dzy innymi przez organizacje 
przesiedleil.cze. Cz�Sciq skladowc1 zachodnioniemieckiej doktryny, negujqcej granice 
na Odrze i Nysie Lu:iyckiej, stalo sii:: ,,prawo da ojczyzny" oraz „prawo do powrotu". 

Nad wygloszonymi referatami rozwin�la siE: z kolei dyskusja. Wz.i�li w niej 
udzial przybyli na sesj� przedstawiciele 0Srodk6w badawczych Katowic, Opola, 
Poznania1 Zielonej Göry i Wroclawia. Po zakoflczeniu sesji naukowej uczestnicy 
zwiedzili kopalni� w�gla brunatnego i elektrowni<: w Turoszowie oraz oSrodek 
wypoczynkowy na zalewic Witki. 
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