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A. A. S t  r n a d, DIE BRESLAUER BÜRGERSCHAFT UND DAS KÖNIGTUM 
GEORG PODEBRADS (Zeitschrift für Ostforschung Länder und Völker im 
Ostlkhen MitteleUI'lopa, 14 Jgh., 1965, H. 13, s. 40.1-435: H. 14, s, 601-640). 

Poprzez analiz� ukladu sil w kurii papieskiej na tle gl6wnych wydarzen 
politycznych okresu 1458-1466 stara si� Autor uzasadnic poglqd, ,,denn gerade 
an ihr musste sich das Problem des utraquistischen Königtums Georg Podebrads 
in einem für die Breslauer Bürgerschaft günstigen oder ungünstigen Sinne 
entscheiden". Okres pontyfikatu Eneasza Sylwiusza Piccolominiego 1458-1464 
cechuje uelastycznienie polityki wobec JeTZego z Podiebradu. Slusznie wi�c Autor 
zauwaza, ze zdecydowana w swym oporze przeciw 15:rolowi czeskiemu postawa 
Wrodawia nie mogla byc przychylnie priyjmowana przez papieza. Stanowilo to 
bowiem przeszkod� w realizacji idei krucjaty antytureckiej, do udzialu w kt6rej 
zamierzal papiez wciqgmic Jerzego z Podiebradu. Misja legat6w Franciszka 
z Toledo oraz Hieronima Lando z 1459. r. do Pragi i Wroclawia miala na celu 
m. in. pozyskanie kr6la czeskiego przede wszystkim poprzez zlagodzenie nie
ust�pliwosci Wriodaiw1a w kwes1ti•i zlozeni,a holdu ikr6Lowi czeslki,emu. Mi:sja nie
przyniosla legatom sukcesu, lecz w6wczas -, jak stwierdza Autor - doszlo do
nawiqzania blizszych kontakt6w z bardziej wplywowymi mieszczanami wroclaw
skimi. Autor powoluje si� na _ list Franciszka z Toledo do Valentina Haunolda,
kt6rego nazwisko figuruje wsr6d czlonk6w poselstwa wroclawian do Pragi
z 1459 r. Fakt wi�c, ze wskazany przez legat6w na stanowisko prokuratora w kurii
papieskiej kanonik wroclawski Jan Kitzing zyskal aprobat� rady miejskiej, nie
budzi tu zdziwienia. Nalezy dodac, ze öznaczalo to zdobycie przez papiestwo moz
liwosci stalego wplywu na polityk� miasta, a wi�c narzucanie jej cugli. A. Strnad
wskazuje takze, ze Hieronim Lando oraz Franciszek z Toledo pierwsi zacz�li
tworzyc w kurii papieskiej grono ludzi przychylnych Wrodawowi, w chwili gdy
sympatia papieska zacz�la si� odwracac od Jerzego z Podiebradu .

. Polityk� miasta w kurii od sierpnia 1461 r. do wrzesnia 1462 r. reprezentuje 
J. Kilzing. Jest to zarazem okres najsilniejszych wplyw6w H. Lando we Wrocla
wiu. Autor poswi�ca sporo uwagi prokuratorowi wroclawskiemu, po kt6rego
smierci kontakty kurii z miastem znacznie oslably. Podw6jna kandydatura na
stanowisko prokuratora oraz op6znienie wyjazdu Mikolaja Merbotha do kurii
zdaniem Autora z przyczyn nie wyjasnionych nasuwa przypuszczenie o rozdzwi�ku
wsr6d sojusznik6w Wroclawia.

M. T.
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A. P i  1 c h, G!..ÖWNE PROBLEMY POLITYCZNE I SPO!..ECZNE 8Ll\SKA
CIESZYNSKIEGO W LATACH 1917-1918' (DO POWSTANIA RADY NARO
DOWEJ KSIE;STWA CIESZYNSKIEGO) (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel
lonskiego, 172. Prace Historyczne, z. 20: 50-lecie Rewolucji Pazdziernikowej; 
zeszyt specjalny, 1967, s. 81-101). 

Srodowisko naukowe historyk6w krakowskich uczcilo 50 rocznic� Rewolucji 
Pazdziernikowej wydaniem specjalnego zeszytu - zbioru artykul6w traktujqcych 
o problemach zwiqzanych z wydarzeniami obu rewolucji rosyjskich 1917 r. Spo
sr6d jedenastu rozprawek na uwag� zaslugu}e artykul A. Pilcha ,omawiajqcy
dominujqce problemy spoleczno-polityczne Slqska Cieszynskiego w latach 1917-
-1918. Podstaw� materialowq rozwazan stanowiq archiwalia z archiw6w polskich
i czechoslowackich, 6wczesna prasa polska oraz literatura polska i obcoj�zyczna.

_Szczeg6lnie interesujqco ukazany zostal proces oddzialywania wypadk6w 
rewolucyjnych 1917 r. w Ro.sji z popularnymi haslami: chleba, wolnosci, pokoju, 
na wzrost liczby i masowosc wystqpien klasy robotniczej tych ziem w walce 
o polepszenie warunk6w bytowych, szybkie zakonczenie wojny, o prawa naro
d6w do samookreslenia. Granice stopnia radykalizacji miejscowego proletariatu
zakreslal fakt, iz „pozostajqc przez z g6rq 20 lat pod przemoznymf wplywami
reformistycznej PPSD Galicji i Slqska i czeskiej socjaldemokracji nie posiadal
wlasnego programu walki rewolucyjnej. Bylo tu brak partii, kt6ra by przygo
towala proletariat do odegrania kierowniczej roli politycznej w obliczu zalamania
si� aparatu wladzy zaborcy".

R. G. 

W. K a r  u g a, ORGANIZACJA POLSKIEGO KOMISARIATU PLEBISCY
TOWEGO DLA GÖRNEGO SLl\SKA (Instytut Slqski w Opolu, Komunikaty, Seria 
Monograficzna, nr 87), Opole 1966, s. 66 .. 

Autor znal dobrze zagadnienia zwiqzane z organizacjq Polskiego Komisariatu 
Plebiscytowego na G6rnym Slqsku. Byl kurierem Gl6wnej Koinendy Powstanczej 
w okresie plebiscytu. Ponadto przy pisaniu pracy oparl si� na materialach zr6dlo
wych, kt6rych jednak nie podal. Mimo to praca jest bardzo cenna. Zawiera duzo 
materialu faktograficznego. Omawia zagadnienia zwiqzane z organizacjq Polskiego 
Komisariatu Plebiscytowego, poczqwszy od genezy powstania, poprzez dzialalnosc 
poszczeg6lnych wydzial6w, ich sekcji, a skonczywszy na om6wieniu zalozenia 
Klubu G6rnoslqskiego. Polski Komisariat Plebiscytowy rozwijal si� stopniowo. 
W miar� potrzeb organizowano nowe wydzialy, istniejqce rozszerzano, zmieniano 
pracownik6w. Og6lem zorganizowano 28 wydzial6w. Cz�sc wydzial6w dzielilo 
si� na sekcje. Np. Wydzial Kolei i Poczt skladal si� z sekcji: kolejowej, poczto
wej i ·zeglugi. Pracownicy rekrutowali si� w przytlaczajqcej wi�kszosci z lud
nosci miejscowej. W lipcu 1920 r. G6rnoslqzacy stanowili 87,7°/o, Poznaniacy 8,3°/o, 
pracownicy z Malopolski i bylej Kongres6wki 3,60/o oraz Polacy z gl�bi Nie
miec 0,4°/o. Praca konczy si� przytoczeniem przyczyn decydujqcych o wynikach 
plebiscytu. 

S. P. 
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. H. K a p i  s z e w s k i, DZIEJE RUCHU HARCERSKIEGO W NIEMCZECH
W OKRESIE OD 1920 R. DO 1932 R. (Pokolenia, V, 1967, nr 3, s. 7-26). 

Nie zyjqcy juz H. Kapiszewski byl osobq scisle zwiqzanq z polskim ruchem 
harcerskim w Niemczech w okresie mi�dzywojennym. Fakt ten nadaje duzego 
waloru omawianej pracy, kt6ra powstala w oparciu o rzetelny material zr6dlowy 
i stanowi obszerny fragment wi�kszej calosci. 

W zakresfonych ramach chronologicznych Autor kresli dzieje powstania har
cerskich plac6wek organizacyjnych na Slqsku. Pisze o pierwszych pr6bach czy
nionych w tym kierunku w 1913 r., przerwanych wybuchem I wojny swiatowej, 
o p6zniejszych w okresie powojennym, kiedy to juz blisko 5-tysi�czna armia
harcerzy mogla wlqczyc si� czynnie do akcji przedplebiscytowej. Oddzielnie
omawia biegnqcq innym · nurtem prac� srodowiska harcerskiego w Berlinie oraz
fakt zjednoczenia obu odlam6w na zjezdzie w Bytomiu w ·ctniu 9 V 192·6 r., w wy
niku kt6rego powstal Zwicj,zek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (nazwa od
1927 r.). To formalne zespolenie nie �plyn�lo jednak na wzmocnienie polskiego
ruchu harcerskiego z powodu istnienia gl�bokich niekiedy rozdzwi�k6w pomi�dzy
dzialaczami slqskimi a przedstawicielami osrodka berlinskiego. Jak stwierdzil
w 1930 r. jeden z dzialaczy harcerskich, naczelnik J. Kwietniewski: ,,poza Slqskiem
Opolskim, Wroclawiem i Berlinern niewiele si� rozwin�lo harcerstwo".

Godnq odnotowania akcjq byl udzial harcerstwa polskiego na Slqsku w kam
panii wyborczej do Reichstagu w 19,32 r. Od tego mniej wie,cej czasu datuje si� 
wyraznie sprecyzowane, zdecydowanie negatywne stanowisko wladz niemieckich 
w stosunku do polskiego ruchu harcerskiego. Jednakze obawa przed analogicznym 
potraktowaniem mlodziezy mniejszosci niemieckiej w Polsee powstrzymywala na 
razie wladze przed konsekwentnq realizacjq ustalonych surowych srodk6w re
presji. 

R. G. 

F. K a c h  e,l, BYTOMSKI WRZESIEN (Polkolerua, V, 1967, m 1, s. 26-40).

Sq to wspomnienia z pierwszej fali ostrych przesladowan dzialaczy polskich 
w Niemczech po wybuchu woj:ny w 1939 r. Wrzesiniowe dni Autoira rellacji wy
pelnione byly szykanami, aresztowaniami przez gestapo, .torturami wi�ziennymi, 
wreszcie wyslaniem do obozu koncentracyjnego. W dolqczonej notce redakcyj
nej, charakteryzujq,cej sylwetk� Autora wspomnien, czytamy: ,,Franciszek Kachel 
(ur. 13 IX 1906 r. w Bytomiu), od 1919 r. czlonek Towarzystwa Gimnastycznego 
»Sok6l« i druzyny haroerskiej. Uczest:ruik III pows,tarua sl4skiego i akcji plebiscy
towej. Od 1923 r. w Zwiqzku Polak6w w Niemczech i ZHP w Niemcze�h. Od
1936 r. komendant Hufca w Bytomiu. W Jatach 1,939-1945 wi�zien Buchen
waldu ... " (s. 26). 

R. G.
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M. M o l d  a w a, GROSS-ROSEN. OBÖZ KONCENTRACYJNY NA SLf\SKU,
Wyd. ,,Polonia", Warszawa 1967, s. 182. 

W obozie koncentracyjnym na Slqsku w Gross-Rosen (Rogoznica) zgin�lo 
okolo 12 tys. os6b r6znej narodowosci, w tym okolo 20 tys. jenc6w wojsk sprzy·
mierzonych. Ten stosunkowo maly ob6z wyr6znial si� sposr6d innych oboz6w 
intensywnosciq zam�czania ofiar, ci�zkq pracq, glodem i terrorem. Wi�zniowie za
trudniani w morderczej pracy umierali po kilku tygodniach. Ci, kt6rzy przybywali 
tu z innych oboz6w, z Dachau czy Oswi�cimia, nazywali dawne obozy „sanato
riami", patrzqc na morderstwa popelniane w Gross-Rosen. Autor opisuje zycie 
obozu od chwili przywiezienia pierwszego transportu 100 Polak6w i 4 Niemc6w 
2 VIII 1940 r. do maja 1945 r. Wyr6znia okresy, w kt6rych polozenie wi�zni6w 
uleglo zlagodzeniu. Nasfqpilo to po kl�sce stalin.gradzkiej, rkiedy poinstruowano 
SS-man6w, ze wyzsze wladze nie zyczq sobie tak duzej smiertelnosci w obozie. 
Nast�pnie od polowy 1943 r. zacz�to liczyc si� z wi�zniami jako z taniq silq 
roboczq. Ograniczono mordy na rzecz wyniszczania kilkunastotygod.niowq pracq. 
M. Moldawa byl naoc:zmym sw1adki,em wie1u wydarzen. Pracowal w komandzi,e
budio1wlanym oboJzu, c,o daiwal,o mu rwi�ks1zq mozliwosc poifu:s•z;aini1a sii� i ob:s·erwacji
zycia o bozowego.

Prac� podzielil Autor na 9 rozdzial6w. Opisuje kolejno nast�pujqce -zagad
nienia: budowa i rozbudowa pomieszczen, urzqdzenia, aprowizacja, terror, przy
w6z i przerruty wi�z,rui6w, zy0ie oodzii,enme, plflaca, smi1ell."telniosc, udeczki, wi�zruito
wie polscy oraz ewakuacja i likwidacja obozu. Prac� uzupelniajq zamieszczone 
zdj�cia i plany. 

S. P. 

R. Bu c h  a l a, TENDENCJE WIELKONIEMIECKIE W AUSTRII (Instytut
Slqski w Opolu, Komunikaty, Seria Niemcoznawcza, nr 16), Opole 1967, s. 52. 

Zadaniem szkicu jest ukazanie tendencji wielkoniemieckich istniejqcych obec
nie w Austril. Tendencje te to ciqzenie iku Niemcom, nawiqzywanie do hegemo
nii dawnych Prus. Wiqze si� to takze z wplywami „neopruskimi" plymicymi 
z NRF. Trzeba dodac, ze jest to zjawisko spoleczno-politycznego marginesu. 
Wi�kszosc ludnosci przekonana jest, ze najbardziej jej odpowiada neutralnosc. 
Tylko nieliczni myslq o czasach faszystowskich. M6wi o tym ankieta przepro
wadzona z okazji dwudziestolecia wyzwolenia Austrii. Tylko 5°/o ankietowanych 
odpowiedzialo, ze Austriakom powodzilo siE} najlepiej po „Anschlußie", a 790/o, ze 
po 1955 r. Obecnie w Austrii dzialajci, trzy ugrupowania wielkoniemieckie. 
W pierwszym, najbardziej skrajnyrn, o zabarwieniu neonazistowskim i malych 
wplywach wsr6d ludnosci, dzialajq neofaszysci zwü1zani z mi�dzynarodowq orga
nizacjci faszyst6w powolanq w Malmö w Szwecji w 1951 r. (Europejski Ruch 
&poleczny). Drugie ugrupowanie zwiqzane jest z opozycyjnq Niezaleznq Partiq 
Austrii, powstalci po rozwicizaniu partii tzw. Niezaleznych jako partii wyraznie 
neonazistowskiej. Wi�kszosc jej czlonk6w weszla do NPA. Wreszcie trzeciq grup� 
stanowiq osrodki „obce" dzialajcice poza Austriq. Przede wszystkim b�dzie �o 
ziomkostwo bylych Niemcöw Sudeckich. O§rodki „obce" dzialajq poprzez imprezy 
oraz wydawnictwa publikowane w NRF, a nast�pnie kolportowane na terenie 
Austrii. 

S. P. 



Zap·t�ki sp,!'laiwo1�darwcze 133 

• 

D. Z b o r a 1 s k i, ZUR ROLLE DER NATIONALDEMOKRATISCHEN PARTEI_
DEUTSCHLANDS (NPD) IN DER POLITIK DES WESTDEUTSCHEN IMPERIA
LISMUS, (Dokumentation der Zeit

1 
Informations-Archiv, Jg. XIX, 19'67, H. 375, 

1. Februarheft, s. 1-13).

Autor przedstawia histori�, dzialalnosc i rozw6j Nationaldemokratische Partei 
Deutschland (NPD), kt6rej zalozycie1ami byli: A. Thaden, F. Thielen, W. Gutmann. 
Oficjalnie partia powstala w Hanowerze 28-29 XI 1'964 r. na skutek wzrostu 
rewizjonizmu w NRF, rozwoju militaryzmu, cz�sciowej stagnacji gospodarki i kry
zysu polityki NRF na arenie mi�dzynarodowej. Struktura organizacyjna NPD 
odpowiada administracyjnemu podzialowi NRF. Pod koniec 1966 r. partia skladala 
si� z 11 oddzial6w krajowych, 6·6 okr�gowych, 429 powiatowych i 600 k6l miej
scowych. Szybko wzrastala liczba czlonk6w. Pod koniec 1964 r. - 473, w grudniu 
1965 r. - 14 190, ,W grudniu 1966 r. - 26 419 zrzeszonych. Obecnie liczba czlon
k6w wzrosla do 3'0 tys. Ostatnio powstalo 8 k6l w wyzszych uczelniach, a 3 Sq 
w stadium organizacji. 301

l/o czlonk6w stanowic! przesiedlency. Duzo jest takze 
w szeregach NPD oficer6w. Autor podaje liczb� od 500 do 700 wojskowych. Po
przednia przynaleznosc czlonk6w nie napawa optymizmem. 1200 zorganizowa
nych - to byli czlonkowie NSDAP, niekt6rzy nalezeli do SS. W. Schütz, czlonek 
prezydium NPD, zaczql ,swq karier� od Hitlerjugend w 192.9 r., a skonczyl 
w 1945 r. jako SS-Hauptsturmführers. Takich jest wielu, jak podaje D. Zboral
ski. Miarq przyj�cia si� ideologii i propagandy neonazistowskiej NPD wsr6d 
spoleczenstwa zachodnionieniieckiego Sq glosy oddane na jej listy wyborcze do 
Bundestagu i Landtagu (listopad 19i66). NPD uzyskala 7,4°/o glos6w, zajmujqc 
czwarte miejsce wsr6d list wyborczych innych partii. 

Rozwazania swoje oparl Autor na f!laterialach archiwalnych, wydawnictwach 
zr6dlowych i prasie. 

S. P. 




