
ZAPISKI SPRAWOZ D AWCZE 

QUELLEN UND DARSTELLUNGEN ZUR SCHLESISCHEN GESCHICHTE, 

hrsg. von der Historischen Kommission für Schlesien, Kitzingen_.Würzburg 1951-

-1965, t. 1-11. 

Kontynuacjq niejako ukazujqcej si� od poczcttk6w XX w. serii „Darstellungen 
und Quellen zur schlesischen Geschichte", hrsg. von Verein für Geschichte Schle
sien, liczctcej bez mala czterdziesci tom6w, z kt6rych pierwszy ukazal si� w 1901, 

a ostatni w 1941 r., jest zapoczcttkowana w NRF w kilka lat po II wojnie swia

towej seria nowa pod zmienionym nieco tytulem: ,,Quellen und Dar.stellung,en zur 
schlesischen Geschichte", hrsg, von der Historischen Kommission für Schlesien. 
W jej ramach ukazalo si� dotychczas }edenascie tom6w. Inauguracyjnq pozycjq 

byla praca H. Tintelnota wydana w 1961 r. 1 

Z pewnoscict intencja tw6rc6w serii nie ograniczala si� tylko do stworzenia 
mozliwosci oglaszania iprac o tematyce slctskiej, kt6rct interesowalo si� wielu 
autor6w jeszcze przed II wojnq swiatowq. Charakterystyczny jest fakt publiko

wania przez nich szeregu rozpraw ksictzkowych i artykul6w w zajmujqcych si� 

problematykq slctskct zachodnioniemieckich periodykach, kt6Tych nie tylko liczba 
jest niebagatelna, ale i nierzadko majq wydzwi�k rewizjonistyczny. Pewne tez 

nazwiska z serii przedwojennej powtarzajq si� w serii nowej (np. K. Engelbert). 

Na zawartosc pierwszego tomu, pi6ra T. Tintelnota, skfada si� om6wienie 
sredniowiecznej architektury Slctska. W kolejnym tomie (2) A. Gessner rozwazania 
swoje poswi�ca opactwu Rudna na G6rnym · Slctsku 2

• W pi�ciu rozdzialach przed

stawia dzieje klasztoru, histori� kosciola klasztornego, opis wyposazenia i ocen� 
wartosci architektonicznej. Prac� zamykajq wykazy wyzyskanej literatury i zr6del 

oraz 57 ilustracji. 
H. Bahlow przeprowadza w swym studium (tom 3) analiz� imion (Altdeutsche

Taufnamen, kirchliche und slawische Taufnamen) i nazwisk (Herkunftsnamen, Be
rufsnamen, Übernamen) slctskich 3. 

Niewielkiej wiosce Szydlowice w powiecie brzeskim poswi�ca kolejnq rozpraw� 

(tom 4) historyczno-socjologicznct H. Gumtau 4
• Problematykq roli, jakct odegral 

uniwersytet we Frankfurcie nad Odrct w latach 1506-1648 „w duchowym zyciu 

Slctska", zajmuje si� G. Kliesch (tom 5) 5• 

1 H. T i n t e  1 n o t, Die mittelalterliche Baukunst Schlesiens, Kitzingen 1951, 
Rec.: M. Z 1 a t (Roczn. Sztuki Slq5., I, 1959, s. 155-161); G. G r u n d m a n n
(Zeitschrift für Ostforschung, 1952, s. 195-199). 

2 A. G e s  s n e r, Abtei Rauden in Oberschlesien, Kitzingen 1952. 
3 H. B a  h 1 o w, Schlesisches Namenbuch, Kitzingen 1953.
4 H. G u m  t a u, Das Entwicklungsbild eines schlesischen Dorfes, Kitzingen 

1953. 
s G. K 1 i es c h, Der Einfluß der Universität Frankfurt (Oder) auf die 

schlesische Bildungsgeschichte dargestellt an den Breslauer Immatrikulierten von 
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W nast�pnym tomie (6) G. Uebich kresiJ.i histori� ,,powstania i rnzwoju" 
oraz omawia sto unki osadnicze i gospodarcze do 1945 r. wioski Piechowice 
w powiecie jeleniog6rskim 6. 

1Skladajqca si� z trz.ech cz�sci praca T. Goerlitza wypelnia 7, 8 i 9 tom 
prezentowanej seriii, z kt6rych si6dmy - jedyny dost�pny we Wroclawiu - do
tyczy ustroju, administracji i prawodawstwa miasta Wroclawia w czasach srednio
wiecznych. Prac� t� wydal posmiertnie (Autor zmarl w 1949 r.) L. Petry 7. Dziesiqty 
tom serii wypelniajq zr6dla do historii nyskich d6br biskupich opracowane przez 
K. Engelberta na podstawie tr.zech ksiqg inwentarzowych 8•

I wreszcie w kolejnym (11) tomie J. J. Menzel analizuje podstawy prawne
zarzqdzania dobrami na Slqsku. T:r,ud A.utora idzie w kierunku udokumentowania 
tezy, ,,daß zumindestens hier die rechtliche Grundlegung der Gutsverfassung (-Do
minialverfassung) im westlichen bereits im Spätmittelalt_er erfo,lgte, a,lso noch 
in der ausklingenden Siedelzeit bzw. im unmittelbaren Anschluß daran" 9

• 

Wiele z tych prac (Tintelnot, Gessner, Bahlow, Goerlitz) materialowo zostalo 
przygotowanych jeszcze .przed wybuchem wojny. Wiele tez - na co wskazywa
}ismy - docz·ekalo si� recenzji gl6wnie w zachodnioniemieckich periodykach histo
rycznych. Ze stnmy polskiej tylko niekt6re z nich zostaly krytycznie om6-
wione 10• Piszq·cy upowazniony zoistal do zasygnalizowania, iz niebawem w · ,,Slq
skim Kwartalniku Hist0:rycznym Sob6tka" ukazywac si� b�dc\ sukcesywnie re
cenzje poszczeg6lnych prac prezent_owanej serii. W tym miejscu ograniczymy si� 
tylko do uwag o bardzo og6lnym charakterze. Przede wszystkim wydaje si�, ze 
korzystniej, bo i warsztatowo rzetelniej, i bez jawnych balast6w natury ideolo
gicznej, wychodzi z pr6by por6wnania seria przedwojenna. Czyte1nika biorqcego 
do r�ki tomy nowej edycji uderzajq fakty kons,ekwentnego pomijania pozycji 
polski,ej literatury historycznej oraz zaw�zania bazy zr6dlowej tych opracowan. 

R. G. 

H. G e rd, KLOSTERFLUCHT UND KLOSTERZUCHT IM 15. JAHRHUNDERT.
ZUR GESCHICHTE CHORJINS (Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ost
deutschlands, t. 12, 1963, 1s. 195--1206). 

Wymieniony pr.zyczynek sklada si� z dwu cz�sci: analizy tresciowej doku
tnent6w i aneksu, kt6ry stanowiq trzy dokumenty z archiwum. miejskiego w Go
rzowie Wlkp. M6wiq one o ucieczce z klasztoru w Chorinie dw6ch mnich6w, 
ksi�dza i konwersa. 'zbiegowie znajdujq schronienie i utrzY'manie u jednego z mie-

1506-1648, Würzburg 1961. Rec.: A. K; rau s (His.torisches Jahrbuch, 19,64, s. 421-
-422). ..J 

G C. Li e b  i c h  Werden und Waschen von Petersdorf im Riesengebirge, Würz
burg 1961. Rec.: W. K u h  n (Schlesien, 1961, s. 247-248); R. S t  e w i g  (Zeitschrift 
f .Ostf., 1961, s. 737). 

7 T. G o e r l i t z, Verfassung, Verwaltung und Recht der Stadt Breslau, cz. 1: 
Mittelalter, Würzburg 1'96·2, Rec.: G. S c h ub a r t  - F i k ,e n t s c h e r  (Vierteljahres
schrift für Sozial- und Wirtschaiftges-chichte, L, 1963, nr 3, s. 405-407). 

s K. E n g e 1 b e r  t, Quellen zur Geschichte des N eisser Bistumslandes auf
Grund der drei ältesten N eisser Lagerbücher, Würzburg 1964. Rec.: W. K u h n 
iZeitschrift f. Ostf., XIV, 1965, s,. 555--6516). 

9 J. J. M e n z e 1, Jura Ducalia. Die mittelalterlichen Grundlagen der Domi
nialverfassung in Schlesien, Würzburg 1964. Rec.: K. E n g e  i b e .r t (Archiv für 
schlesiche Kirchengeschichte, XXII, 1964, s. 326); G. La b u d a  (Studia Zr6dloznaw
cze, XI, 1966. 

10 Zob . .podane p,rzykladowo w przyp. 1 i 9. 



254 Za,pisk:i ,sprawozdawcze 

szczan we Frankfurcie nad Odra.. Tarn jeden z mnich6w, ksia.dz, zabiega o uzyskanie 
pozyczki, kt6ra. zamierza pokryc naleznym mu spadkiem od Gorzowa Wlkp. Miasto 
to nie wyplacilo jednak wierzytelnosci z blizej nie znanych przyczyn. Wobec 
wzrastaja.cego zadluzenia we Frankfurcie zbiegly mnich przekazal swe pretensje 
miastu. Usilowania opata sprowadzenia zbieg6w musialy zakonczyc si� polowicz
nym sukcesem, gdyz zr6dla wspominaja. jedynie o powrocie ksi�dza do klasztoru. 
Wraz z tym faktem ua�tualnila si� sprawa spadku. Pocza.tkowe starania wszczql 
sam spadkobierca, a nast�pnie kontynuowal je opat. Przecia,gaja,cy si� sp6r o re
windykacj� spadku rozstrzygna.l Fryderyk II, czego prawdopodobni-e domagal si� 
opat. Miasto Gorz6w zostalo zobowia.zane do wydania zapisu klasztorowi, z wy
ja,tkiem cz�sci sumy naleznej Frankfurtowi za utrzymanie zbieg6w. 

Autor uwaza powyzsze wydarzenia za symptomatyczne dla wi�kszosci klaszto
r6w, nie tylko cysterskich,· w Marchii w polowie XV w. Wedlug Autora miasta 
staly si� dla zbieg6w klasztornych synonimami wolnosci 1, a ewentualny powr6t 
zbieglego mnicha nalezy tlumaczyc trudnosciq znalezienia pracy przez ekskomu
nikowanego oraz lagodnoscia. przepis�w cysterskich, kt6re nie karaly powraca
jqcych, eo zresztq Gerd usiluje powiqzac z rozprz�z·eniem i ekscesami panujqcymi 
w opactwach cysterskich, przytaczajqc na to przyklady. 

Nie mozna by si� jednak calkowicie zgodzic z sqdem Autora, iz podobnych 
eksces6w nie bylo np. u franciszkan6w z powodu panujqcych tarn tendencji 
reformistycznych 2. 

Artykul wydaje si� jedynie pr6bq odtworzenia stosunk6w klasztornych w XV w. 
i tylko w takim kontekscie mozna usprawiedliwic zbyt wiele obiecuja.cy tytul 
pracy. 

R. 

H. T o m i  c z e k, SPÖLDZIELCZOSC NA GÖRNYM SLJ\SKU DO 1922 ROKU_
PRZYCZYNEK DO HISTORII SP0LDZIELCZ0SCI' GÖRNOSLJ\SKIEJ (Instytut 
Slqski w Opolu, Komunikaty, Seria rnonograficzna), Opole 1965, s. 83., 

H. Tomiczek, publicysta, redaktor wydawnictw Centralnej Rady Sp6ldzielczej.
znany dzialacz sp6ldzielczy i wreszcie histoTyk sp6ldzielczosci, na podstawie ba
dan wlasnych i dotychczasowej literatury dotyczqcej historü sp6ldzielczosci om6-
wil podstawowe zagadnienia g6rnoslqskiej sp6ldzielczosci od polowy XIX w. 
do 1'922 r. W pracy swej uwzgl�dnil sp6ldzielczosc spozywc6w, oszcz�dnosciowo
-kredytowq i .rolniczq. Sp6ldzielczosc jako r:uch ekonomiczno-spoleczny najniz
szych warstw polskiej ludnosci G6rnego Slqska byla wyrazem jej obrony. Umoz
liwiala w okresie za1bor6w obron� ludnosci polskiej przed niemieckim kupcem 
i lichwiarzem. Wspomniane zagadnienia om6wil Autor lqcznie z podstawami 
prawnymi sp6ldzielczosci oraz ·w powia.zaniu z tego .rodzaju TUchem na terenie 
Wielkopolski. Zalqczone tabele rzucajq swiatlo na rozw6j ruchu pod wzgl�dem 
statystycznym i uprzyst�pniaja. material. 

S. P. 

1 Autor cytuje jednak tylko jeszcze jedina. ucieczkE: z klasztoru cyst·erskiego
Zinna. 

2 F. D o e 11 e, Die observanzbewegung in der sächsischen Franziskanerpro
vinz (Mittel- und Ostdeutschland) bis zum Generalkapitel von Parma 1529, Mün
ster 1918, s. 74-76 i in. 
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A. B r o z e k, SYTUACJA ROBOTNIKÖW Z TERENÖW OKUPOW ANYCH
W OKRESIE I WOJNY SWJATOWEJ NA GÖRNYM SL�SKU (Zaranie Sla,skie, 
R. XXIX, 1966, z. 2, s. 259--267).

Strona prawna i materia�na polozenia robotnik6w polskich z teren6w oku
powanych na G6rnym Sla,.sku - to zasadnicze problemy poruszane przez Autora. 

Wobec duzego na G6rnym Sla,sku po.pytu na sil� robocza,, s,powodowanego 
mobilizacja,, i dotkliwego bez.robocia, jakie zapanowalo w zaj�tym prz,ez Niemc6w 
Zagl�biil:1 Da,browskim w wyniku odci�cia od dotychczasowych irynk6w zbytu 
i planowej dewastacji obiekt6w przemyslowych przez okupanta, nasta,pila zywsza 
emigracja robotnik6w z teren6w okupowanych do hut i kopaln sla,skich. Wladze 
niemieckie w miar� rozwoju wypadk6w wojennych czynily w tym kierunku coraz 
dalej ida,ce ust�pstwa. Z drugiej zas strony stosunki mi�dzy pracodawca. a robot
nikiem zagranicznym okreslala na tym obszarze „jakby niewolnicza zaleznosc" 
(s. 264). Najog6lniej rzecz biora,c, wladze niemieckie nie mialy, jak zreszta, w calej 
polityce gospodarczej panstwa okresu I wojny, jasnej koncepcji okreslaja,cej sto
sunek ich do robotnik6w spod okupacji na G6rnym Slqsku. Sytuacja ich bowiem 
byla „uzalezniona od r6znych okolicznosci zwiqzanych z wojnq" (s. 265). 

Rozwazania swoje d01kumentuje Autor materialami archiwalnymi z archiw6w 
wrodawskiego i katowickiego, cz�sciowo materialami prasowymi oraz literaturq 
przedmiotu polskq i obcoj�zyczna,. 

R. G. 

J. R e i t e r, DZIEJE STRAJKU SZKOLNEGO NA $L1\fSKU (Kwartalnik
Opolski, R. XII, 1966, z. 3, s. 41-54). 

Wyrazem nieslabna,cego zainteresowania Autora sprawami szkolnictwa sla,skiego 
sprzed I wojny swiatowej jest interesuja,cy przyczynek omawiajqcy strajk szkolny 
na Slqsku w 1906 r., tym ciekawszy, ze portiszaja,cy fakt nie tylko bardzo skqpo 
uwzgl�dniony w literaturze, ale eo wi�cej - jak pisze Autor - przez niekt6-
rych badaczy w og6le kwestionowany. 

Sumienna kwerenda material6w archiwum wroclawskiego, wykorzystanie pra
sy. polskiej i niemieckiej zlozyly si� na przekonywajqce ukazanie dziej6w zmagaii 
b�da,cych kolejnym ogniwem fali walk narodowowyzwoleiiczych, kt6rq wzbudzily 
wy.padki rewolucyjne 1905-1907 r. w Rosji, poprzez strajki szkofae w Kr61estwie 
Polskim, na Pomorzu i w Wielkopolsce. 

Stlumione gwaltownie, przez wlad;ze niemieckie zqdania ro.dzic6w i dzieci pol
skich nauczania religii w j�zyku ojczystym znalazly sw6j ,epilog nie tylko w ska
zujqcych lieh wyrokach sa,dowych i pozostawionych bei odpowiedzi interpelacjach 
pos,elskich, ale wywolaly ferment konsoliduja,cy ludnosc polska, Slqska w nieusta� 
ja.cej walce o sw6j j�zyk. 

R. G. 

ZIEMIE ZA.CHODNJE I PÖLNOCNE W LICZBACH (Statystyka Regionalna, 
z. 2, pod red. Eugenii Krzeczkowskiej), War.szawa 1966, s. 146, wyd. GUS.

Ksiqzka chrono1logicznie obejmuje lata 1945---=-rn.65. Obrazuje w spos6b popu
larny osüigni�cia Polski Ludowej w rozwoju gospodarczym i kulturalnym na tle 
osiqgni�c calego kraju. Sklada si� z 3 cz�sci. Pierwsza - to uwagi wst�.pne 
o przemianach demograficznych, gospodarczych, spolecznych i kulturainych. Druga
zawiera 102 tabl!ice statystyczne _dotycza,ce takich zagadnien, jak: ludnosc (9 ta-
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blic), zatrudnienie (2), inwestycje i bud'ownictwo (7), srodki trwale (2), przemysl 
(5), rolnictwo (37), transport (6), gospociarka morska (8), handel weWIIl�trzny (1), 
gospodarka mieszkaniowa i 'komunalna (7), szkolnictwo (5), kult:ura (6), ochrona 
zdrowia (5), tinne (2). Trzeciq cz�sc stanowiq tabele dotyczqce poszczeg6lnych wo
jew6dztw na terenie ziem zachodnich i p6lnocnych oraz 1 tabela poswi�cona WroM 
clawiowi jako miastu wydzielonemu. 

Ziemie zachodnie i p6lnocne jako organiczna cz�sc skladowa Polski odgrywaly 
i odgrywajq waznq rol� w jej zyciu gospodarczym. Stanowiq 33°/o og6lnej po
wierzchni kraju (102,7 tys. km2 na 312,5 tys. km2). Ludnosc tych ziem wynosila 
w 1965' r. 8,4 m1n (w 1946 r. - 5,0 mln), tj. 26,59/o og61nej liczby mie-szkanc6w 
Polski. W latach 1946-1965 ludnosc ta zwd�kszyla si� o 660/o, ,gdy ludnosc calej 
Polski o 320/o. Szczeg6lne miejsce .zajmuje pr�emysl ci�zki. Udzial .przemyslu 
ziem zachodnich i p6lnocnych w produkcji globalnej wynosi 29,60/o, a w produkcji 
takich wyrob6w, jak wagony towarowe (94,80/o w 1964 r.), gaz swietlny (50,60/o 
w 1964 r.) itp. (tab. 25), ziemie te majq zdecydowanq przewag� nad Tesztq ziem 
Polski i 

Wszystkie informacj,e zawarte w tej publikacji, mimo ze w liczbach, przedsta
wione Sc\ w spos6b jasny i na pewno zainteresujq nie tylko badaczy naukowych, 
ale i szerszy kTqg spoleczeii.stwa. 

M. J. S.

A. S y 1 w e s  t e r, POLSKA W ZACHlODNIONIEMIEOKICH PODR�CZNI
KACH GEOGRAFII tinstytut Slqski w Opolu, Komunikaty, Serda Niemcoznawcza), 
Opole 1965, s. 31. 

Praca m6WI, w jaki spos6b militaryzm i rewizJonizm .zachodnioniemiecki 
w.plywa za pomocq szkolnych podr�cznik6w geografili na wychowanie mlodziezy
w duchu politycznego odwetu. Autor przytacza tytuly podr�cznik6w geografii
i czerpie z nich icytaty, kt6rych tresc nie odpowiada historycznym faktom stwo
rzonym przez porozumienie poczdamskie. W pod,r�cznikach tych niekt6re za
gadnienia natury ekonomiczno-politycznej Sc\ celowo falsz,owane. Oto kilka przy
klad6w: rzekomo zaniedbane i slabo zaludnione tereny Pomorza, nazywanie
Polski kraj,em nadwislanskii.m, uznanie Kr.akowa za mias.to wyrosle w niemieckiej
kulturze, · zalozenie War,szawy, Poznania i innych ·miast polskich przez Krzy
zak6w i niemieckich ku.pc6w, wreszcie zatrudnianie w przemysle g6rnoslqskim
Mongol6w i Chinczykow na skutek brak;.u rqk do pracy z powodu wysiedlenia
ludnosci niemieckd.ej. Natomiast prz,emilcza .si� powszechnie znane fakty. Nie m6wi
si� o rozwoju przemyslu ziem zachodnich i p6lnocnych oraz o rozwoju gospodar
czym calej Polsk,i.

Podr�czniki .geografii wp�jajq w ucznia zachodnrioniemieckiej szkoly, ze ziemie 
za Odrq i Nysq Sc\ tylko prze}sciowo pod po1skq administracjq. Ludnosc nie
mieicka zostala z tych teren6w wyp�dzona w 1945 r. Nigdy jednak Niemcy nlie 
zrezygnujq z tych teren6w . .A. Sylwester wykazal zairaz-em, w jaki spos6b odwe
towcy zachodnioniemieccy w.plywajq za pomocq podr�cznik6w geografii na pro
gramy nauczania szkolnego oraz jak podporzqdkowujq nauk� oficjalnemu kie
runkowii. politycznemu Bonn 1•

S. P. 

1 Por. W. S z n a j d er, ,,Ostkunde" w szkolach Niemieckiej Republiki Federal
nej (Slqski Instytut Naukowy, Komisja Niemcoznawcza, Biuletyn nr 42), Kato
wice 1964. 
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R. H a j d u  k, REWIZJONISCI W BUNDESTAGU, Kat1owice 1966, Wydaw
nictwo „Slqsk", s. 107. 

Praca sklada si� z dwu cz�so1. W cz�sci pi&wszej uwidacznia Autor sily 
wplywajqce na poczynania piqtego Bundestagu. M6wi o permanentnym wzroscie 
apetyt6w rewizjonistycznych wraz z rozwojem militaryzmu. Wielkomocarstwowym 
marzeniom i rozwojowi szowinlizmu w NRF w zasadzie nie przeciwstawia si� 
nikt. Niemiecka Unia Pokoju skupiajqca ludzi o post�powym swiatopoglqdzie 
znajduje znikome &ozumiernie ze strony spoleczenstwa niemieckiego. Totez ;roz
w6j polityki zachodnionierriieckiej w dalszym ciqgu skupia si� wok6l nast�pu
jqcych zagadnien: wszystkie partie polityczne mimo r6znk ideologicznych doma
gajc\ s,i� hl"oni jqdrowej, nast�pnie r,ewizji granic z Polskq i wchloni�cia NRD. 
Nalezy takze dodac, ze wzrost pot�gi militarnej NiRF wzmocni ich pozycj� 
w NATO, eo umozliwi narzucenie swej polityki sojusznikom zachodnim. Z gabi� 
netu Erharda min. Seebohm zwraca si� nawet w kierunku poludniowym do 
Wloch, do G6rnej · Adyg.i, ,a z wzrostem al)etyt6w przyjdzie kol�j na A1zacj�, Lo
taryngi� i rewizj� granic z Belgic\ i Daniq. W drugiej cz�sci ksic\zki kresli Autor 
sylwetk!i posl6w Bundestagu piqtej kadencji, na kt6rych spoczywa odpowiedzial
nosc za realizacj� wysuni�tego ,programu. Do pracy zalqczona jest tabela wynik6w 
wybor6w do parlamentu zwi,:\zkowego z lat 1949, 1953, 1957 i 1961. W tabeli 
podana jes't liczebnosc uprawnionych do glosowania, frekwencja wyborcza, liczba 
oddanych glos6w i wyniki wybor6w z podzialem mandat6w mi�dzy poszczeg61ne 
partie polityczne. 

S. P. 

17 - Sob6tka, z. 1-2/67 




