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Z. K w a s n y, HUTNICTWO ZELAZA NA GÖRNYM 8L.t\SKU W PIERW
SZEJ POLOWIE XIX WIEKU (Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego,
Seria A, nr 121), Wroclaw 1968, ss. 301.
Z. Kwasny, specjalizujctc si� w badaniach nad rozwo,jem przemyslu slijskiego
w okresie przejscia od feudalizmu do kapitalizmu, podjijl problematyk� podstawo
Wc;\ dla historiografii gospodarczej XIX w. Zasi�g przestrzenny ograniczony do jed
nego regionu nie pomniejsza walocu studi6w, dotyczy bowiem zagl�bia, w kt6rym
przebieg proces6w industrializacji charakterystyczny jest dla szerszego obszaru
Euro'py srodkowo-wschodniej.
Znamienne dla 8lijska powiijzania p6.znofeudalnej gospodarki dworskiej
i wczesnokapitalistyczne,go przemyslu zanalizowal Z. Kwasny w swej rozprawie
doktorskiej pt.: Rozw6j przemyslu w majqtkach Schaffgotsch6w w latach 1750-1850
(Wrodaw 1965). Jest to pionierskie studium nad rozwojem wiielobranzowej gospo
darki przemyslowe,j typu manufaktury magnackiej, w kt6rej - jak stwierdza
Autor - wydzielanie si� poszczeg6lnych gal�zi przemyslu przebiegalo w spos6b
nier6wncmierny pod wzgl�dem chronologicznym, technicznym i ekonomicznym.
·W wyniku swych mikroanalitycznych dociekan Autor sformulowal szereg tez waz
nych dla poz.nania mechanizmu przemian wczesnokapitalistycznych w strukturze
prywatnych majqtk6w uprzemyslawianych w skali ry.nku lokalnego.
Z kolei omawiana monografia jednej z podstawowych gal�zi przemyslu G6rnego
Slijska: hutnictwa zelaza - obejmuje analiz� przedsi�biorstw prywatnych i pari
stwowych. Uzupelnia w s,pos6b pogl�biony podejmoiwane uprzednio studia nad
przewrotem technicznym, nad przemianami struktury wlasnosciowej, stosunk6w
rynkowych i socjalnych w pier�zej polow'de XIX w.
Dla opracowania tego zakresu przedmioitowego Autor musial opanowac ele
menty wyspecjalizowanych dyscyplin: historii techniki, ekonomiki przemyslu i de
mografii. Dysponuje obecnie poiwaznie rozbudowanym warsztatem badawczym, do
brc;\ znajomosciq archiwali6w przemyslowych tego okresu przechowywan) eh w ar
chiwach krajowych oraz w Centralnym Archiwum NRD (w Merseburgu).
Konstrukcja dostoso,wana do wielostronnego uj�cia historii i ekonomiki gal�zi
przemyslu odpo,wiada w zasadzie trafnie zalozeniom monografii tego typu. Autor
dal swoisty wzorzec problematyki szczeg6lowej o charakterze encyklopedycznym.
Moze on stanowic punkt wyjscia do dalszych dyskusji nad koncepc,jq metodolo
gicznij monografii branioiwych. Nasuwa si� te,z oczywiscie i szereg kwestii dysku
syjnych. Dotyczq one np. zakresu przedmiotowego i hierarchii element6w zareje
strowanych przez Autora, pozor.nie zbyt sitart;ycznego ich uszeregowania (w swietle
hasel tytulowych).
Charakterystyka struktury przestrzennej przemyslu hutniczego uj�ta jest
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w dw6ch aspektach: analizy srodowiska spruecznego z uwzgl�dnieniem relacji wsi
i miasta w okresie p6znofeudalnym. Natomiast znacznie slabiej zarysowane Sc\ fazy
formowania si� okr�gu przemysloweg,o i jego wplyw na przeksztalcanie srodowiska
naturalnego i spolecznego. Wyliczone hasla (w tytule rpzdz. I) nie wyrazajq tej
tendencji przemian, a razq zestawieniem kwestii podstawowych i - drobnych.
Analiza przemian systemu techniczno-produkcyjnego (cz�sc rozdz. I, III i IV)
zawiera bogaty material informacyjny, oparty na szczeg6lowej dokumentacji zr6dlowej, popartej zalqcznikami kartograficznymi. Poprzedzona jest „uwagami og61nymi" nawiqzUjqcymi do problematyki rewolucji przemyslowej. Nalezy zalowac, ze
w konkluzji brak uog6lnien szerszych, ukazujqcych generalne tendencje przemian
w hutnictwie G6rnego Slc1ska w poT6wnaniu z innymi zagl�biami np. Kr6lestwa
Polskiego, dla kt6rego istnieje . analogiczne opr.acowanie przewrotu technicznego.
Analiza por6wnawcza wydaje si� niezb�dna dla wyjasnienia charakteru rewolucji
przemyslowej na ziemiach polskich i sqsiednich, dla zestawienia jej typ6w w skali
og6lnoeuropejskiej.
R6wnie wazna dla uj�c syntetycznych jest podj�ta przez Autora analiza struk
tury ekonomiczno-organizacyjnej hutnictwa g6rnoslqskieg,o w okresie wsp6listnienia
p6znofeudalnej prywatnej gospodarki przemyslowej i sektora panstwowego, gdzie
szybciej dojrzewaly formy wczesnokapitalistyczne. Zaskakuje wprawdzie rO'zpro
szenie tej tematyki w kilku rozdzialach, r6wnowazy je jednak w cz�sci oprac0iwa
nie tabelaryczne zbiorcze zawarte w aneksach.
Kluczowe zagadnienia: struktury kapitalöw (trwalych i obrotowych), kosztöw
produkcji oraz jej rentownosci potraktowal Autor slusznie ze szczegölnq uwagq,
ustalajqc m. in. historyczmi interpretacj� stosoiWane.j powszechnie nomenklatury
ekonomicznej. Wzrost naklad6w inwestycyjnych znamionujqcy tempo rozwoju ka
pttalistycznych form gospodarki wykazuje kulminacj� w poczqtku lat czterdziestych
XIX w. (tab. 18). Zbiezna jest ona z analogicznq tendepcjq w hutnictwie Kr6lestwa
Polskiego, eo zasluguje na blizsze obserwacje. Poza tc1 analogiq kryjq si� i znaczne
rozbieznosci w systemie kalkulacji, eo przesqdzilo zapewne o efektach industria
lizacji: trwalych na Görnym Slqsku, a nietrwalych w Kr6lestwie.
Analiz� cen zbytu przeprowadzil Autor z kilku pozycji metodycznych: w swietle
rachunku koszt6w produkcji i je.j rentownosci w poszczegölnych przedsi�biorstwach
oTaz na tle stosunk6w rynkowych (ro1zdz. V). Ten ostatni zakres badan uwzgl�dnia
tak kapitalny problem, jak polityka celna rzqdu pruskiego. W nowej historiografii
powszechnej uznaje si� jq za gl6wny instrument systemu autarkicznego i czynnik
przyspieszajqcy industrializacj� Prus od pofowy XIX w. Wykorzystane przez
Autora archiwalia z Merseburga wyjasnily wiele zaleznosci lo,kalnego rynku G6r
nego Slqska od sytuacji na rynku· panstwa pruskiego i sqsiednich obszar6w, a takze
w strefie baltyckiej.
Ten Wqtek tematyczny zasluguje na odr�bne opracowanie przez Autora
w swietle uzyskanych archiwali6w zaröwno ze wzgl�du na zasi�g terytorialny
stosunköw rynkowych wykraczajqcych poza region G6rnego, Slqska, jak i koniecz
nosc uwzgl�dnienia cykl6w koniunkturalnych europejskich, zbyt slal:;>0 zaznaczo
nych w omawianym tekscie.
Ostatni zakres tematyczny monografii charakteryzuje spoleczne stosunki pro
dukcji (rozdz. VII). Ogranicza si� tu Autor z koniecznosci do podstawowych zagad
nien rekrutacji i rynku sily roboczej, struktury i polozenia zal6g robotniczych w hut
nictwie zelaza. G6rnego Slqska. Obfitosc szczegölowych informacji w ostatniej cz�sd
pracy znalazla uog6lnienie we wnioskach koncowych. Wzbogacily one wzgl�dnie
skromny stan wiedzy o klasie robotniczej Slqska w pierwszej polowie XIX w.
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Tekst wykladu uzupelniony jest przez starannie opracowane tabele statystyczne
(og6lem 47) oraz wykresy graficzne i archiwalne zalqczniki ikonograficzne.
Omawiane studium monograficzne Z. Kwasnego zar6wno ze wzgl�du na od
krywcze rezultaty kwerendy archiwalnej, jak i wnikliwq analiz� material6w sta
tystycznych oraz og6Im1 koncepcj� metodologicznq stanowi powazny dorobek w ba
daniach nad dziejami przemyslu G6rnego Slqska. Posiada r6wniez istotny walor
dla pogl�bienia syntetycznego uj�cia okresu przejscia od feudalizmu do kapita
lizmu na tzw. op6znionych gospodarczo obszarach Europy srodkowo-wschodniej
XIX w.
Irena Pietrzak-Pawlowska

M.. P a t e r, KATOLICKI RUCH POLITYCZNY NA SL.t\SKU W LATACH
1848-1871 (Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A. Nr 118), Wro
claw 1967, s. 285
Podstaw� zr6dl01Wq pracy stanowiq zr6dla archiwalne, prasa i stosunkowo bo
gata niemiecka literatura o ruchu katolickim, gdy chodzi o ukazanie jego rozwoju
w skali Prus czy Niemiec, natomiast uboga w odniesieniu do Slqska. Ten stan
badail pozwolil Autorowi stosunkow
, o latwo rzucic specyficznq miejscami proble
matyk� ruchu katolickiego na Slqsku na tlo og6lnoniemieckiego ruchu i dokonac
wielu ciekawych por6wnan. Wobec bogatej literatury przedmiotu traktujqcej o ru
chu katolickim w Niemczech zachodzila ,jednakze trudnosc wyselekcjonowania za
gadnien i fakt6w istotnych, a dalej ich oceny i ustalenia zwiqzk6w z ruchem
katolickim na Slqsku. Z tego trudnego zadania Autor wywiqzal si� wzorowo.
Ksiqzka. nie jest tylko dzielem o ruchu katoilickim na Slqsku, lecz dokonuje trans
pozycji zasadniczego zr�bu fakt6w i problematyki ruchu katolickiego w Niem
czech z Mstoriografii niemieckiej do historiografii po,lskiej, dajqc zwi�zly i istotny
zarys jego genezy i rozwoju w omawianym okresie.
Temart dziej6w niemieckiego ruchu kaitolickiego na Slqsku jest szczeg6lnie waz
ny z punktu widzenia stosunk6w polsko-niemieckich, poniewaz ruch ten wlasnie
w tej dzielnicy szukal spolecznego i politycznego oparcia wsr6d ludnosci polskiej
i w koncu je znalazl w latach siedemdziesiqtych i nast�pnych XIX w. Jak do
tego doszlo? Ksiqzka nie odpo1wfaida na to pytanie w spos6b zadowalajqcy? Religia,
wsp6lna or· ganizacja koscielna, zasadniczy wplyw kosciola katolickiego na szkol�,
przejawy dzialalnosci organizacyjne,j - to jeszcze nie wszystko. Autor cz�sciowo
tylko ukazal proces transplant, ac,ji postaw niemieckiego ruchu katolickiego do sro
dowiska ludnosci polskiej na s·lqsku. Pewnq rol� odgrywaly np. w tym okresie
pod tym wzgl�dem takie gaz.eity, jak „Gazeta Wiejska dla G6rnego Slqska", wyda
w:ana w j�zyku polskim i niemieckim przez ks. B. Bogedaina w latach 1848-1850,
i „Zwiastun G6rnoszlqski'', ukazujqcy si� od r. 1868. Pomini�cie „Gazety" i slaba
analiza roli „Zwiastuna" stanowiq znacznq luk�. Nie zadowalajqco przedstawiona
tez zostala w ksiqzce pod tym kqtem widzenia rola „Katolika" redagowanego przez
K. Miark�, jak i og6lna ocena tej polskiej gazety, na co zwr6cono juz uwag� 1.
yv ksiqzce natkn�lismy si� na kilka bl�d6w. Np. J. B. Kissling, historyk nie
miecki, nie byl - jak twierdzi Autor - przeciwnikiem obozu katolickiego (s. 5),
lecz jako ksiqdz i ucze,n H. Brücka byl zdecydowanym apologeb,t ruchu katolickie
go i politycznej dzialalnosci kosciola. ,,Zwi.astun G6rnoszlqski" trudno tez zakwali1 Por. recenzj� ksiqzki w „Kwartalniku Historycznym", 1968, nr 2, s. 467-468.
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filmwac jako „polskie pisemko" (s. 212). Bylo ono nim tylko z j�zyka. Stowarzy
szenie zalozone przez K. Miark� w 1869 r. nazywalo si� w tym czasie nie
„katolickim kasynem" (s. 262), lecz „Polskim K6lkiem''. Nazw� ,,kasyna" przyj�lo
p6zniej.
Wymienione niedociqgni�cia blednq jednak wobec faktu, ze w postaci tej ksiqz
ki otrzymalismy. bardzo zwi�zly, a zarazem istotny obraz dziej6w ruchu katolickiego
w Niemczech, a na tym tle szczeg6lowy zarys jego, rozwoju na Slc:tsku.
Zdzislaw Surman

J. Z i e m b a, .,BIEDASZYBY" GÖRNEGO SL.L\SKA I ZAGL�BIA D.L\BROW
SKIEGO, wyd. Slqski Instytut Naukowy w Katowicach, Katowice 1967; ss. 124.
Praca J. Ziemby stanowi pr6b� uj�cia historii ,.biedaszyb6w" na terenie waz
nych okr�g6w przemyslowych nowozytnej Polski. Wedlug Autora zjawisko „bie
daszyb6w" ,,polegalo . . . na nielegalnym wydobywaniu cial kopalnych, g16wnie
w�gla, w malych, prymitywnych kopalniach" (s. 7). Dodajmy takze, ze eksploatacja
taka odbywala si� niemal zawsze na gruncie nalezqcym do innego wlasciciela. Ta
kim „dzikim" kopalnictwem zajrriowali si� najcz�sciej robotnicy w latach kryzys6w,
bezrobocia itp. Ponadto w dalszej cz�sci pracy uwzgl�dniono takze zagadnienia zbie
rania w�gla przez biednc:t ludnosc na terenie przykopalnianych usypisk, czyli tzw.
hald.
Zagadnienia te wystc:tpily szeroko w latach trzydziestych, a zwlaszcza w pierw
szej fazie wielkiego kryzysu gospodarczego. Cz�sto tym problemem zajmowala si�
6wczesna prasa, zwlaszcza opozycyjna. W6wczas tez kwesti� ,,biedaszyb6w" poru
szono w kilku artykulach opubl'ikowanych w czasopismach naukowych. Po woJnie,
w niekt6rych pracach traktujqcych o problemach spolecznych G6rnego Slqska
ws!kazywano takze. na kwesti� ,,biedaszyb6w". Og61nie wi�c wi�kszosc informacji
zawartych w literaturze dotyczyla tylko 6wcze�nego okr�gu g6rnoslqskiego. Wedlug
J. Ziemby zjawisko to mialo znacznie wi�kszy zasi�g terytorialny i bylo znane
kilkadziesic:tt lat przed wybuchem wielkiego k['yzysu gospodarczego. ,,Dzikie" ko
·palnictwo moglo wyst�powac na terenie obszaru geologicznego, obejmujqcego 6w
czesne Zagl�bie Dc:tbrowskie, Slqskie i Chrzanowskie, gdzie wyst�powaly poklady
w�gla polozone stosunkowo blisko pod powierzchniq ziemi. Ta okolicznosc ulatwiala
dost�p do tych cial kopalnych nawet przy pomocy zupelnie p�ymitywnych narz�dzi.
Poczqtki tego kopalnictwa na terenie Zagl�bia Dqbro,wskiego si�gajq wlasciwie po
czqtk6w XX w. Nast�pnie w r6znych okresach b�dzie ono wyst�powalo lub za
nikalo. Zjawisko to przybiera na ostrosci w latach kryzysu, kiedy dziesiqtki tysi�cy
�obotnik6w byl,o pozbawionych mozliwosci pracy i uzyskiwania w ten s,pos6b
niezb�dnych srodk6w do egzystencji. Sto.sunkowo wysokie ceny w�gla na rynku
wewn�trznym zach�caly do drqzeni.a prymitywnych szybik6w do plytko polozonych
poklad6w w�gla nie eksploatowaneg,o przez duze kopalnie. Tani, choc jakosciowo
gorszy w�giel z „biedaszyb6w" znajdowal wielu nabywc6w. W 1932 r. kiedy pry
mitywne wydolbycie w�gla osiqgn�lo sw6j szczyt, wedlug szacunkowych obliczen
J. Ziemby na terenie trzech zagl�bi w�glowych w Polsee bylo czynnych 5000-6000
„biedaszyb6w", ·w kt6rych pracowalo okolo 25 tys. os6b. W nast�pnych latach
pod wyraznym naciskiem kapitB:list6w (wlascicieli kopaln, wlascicieli grunt6w itp.)
zostaly zastosowane srodki presji wobec bezroboitnych zajmujqcych si� ,,dzikim"
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kopalnictwem, eo doprowadzilo do · znacznego ograniczenia liczby „biedaszy
b6w".
Omawiana praca zawiera szereg rozdzial6w, w kt6rych Autor ustala liczb�
i rozmieszczenie „biedaszyb6w", omawia techniczm1 stron� budowy takich szyb6w
i ich eksploatacj�, rozmiary pr,odukcji, zbyt, ceny, wysokosc zarobk6w, wypadki
przy pracy, ,,zycie na biedaszybach", srodki walki podj�te przez kapitalist6w i wla
dze panstwowe przeciw zatrudnionym w „dzikich" kopalniach oraz formy obrony
tych miejsc pracy przez bezrobotnych. Uklad taki ,jest przejrzysty. Czytelnik ma
mozliwosc poznania r6znych stron tego ciekawego i r6wnoczesnie tragicznego
w swej wymowie zjawiska.
Blizsza analiza pracy okazu}e, ze Autor zajc1l si� przede wszystkim problemami
,,biedaszyb6w" w Zagl�biu Dqbrowskim, gdy natomiast sprawy G6rnego Slc1ska zo
staly zepchni�te na margines. Jako przyklad moze sluzyc rozdzial VIII (,,Walka
w obronie biedaszyb6w"), w kt6rym znalazla si� tylko jedna wzmianka o drobnym
wydarzeniu z G6rnego Slc1ska (s. 101), calosc natomia•st poswi�cona jest om6wieniu
r6znych sposob6w obrony podejmowanych w drugim zagl�biu. W zwic1zku z tym
czytelnik moze miec bh�dne wyobrazenie o wadze omawianego problemu na G6rnym
Slc1sku. Przyczyna tej dysproporcji lezy w stopniu wykorzystania przez Autora
literatury przedmiotu i material6w zr6dlowych, r6znym dla obydwu okr�g6w w�
glowych. Problematyk� Zagl�bia Dc1browskiego opracowano na podstawie litera
tury, prasy, archiwali6w i wspomnien zebranych od uczestnik6w tamtyc� wydarzen.
Tymczasem materialy wykorzysitane dla OIJ)racowania spraw slc1skich Sei znaczn�e
bardziej ubo,gie. W stopniu o wiele mniejszym uwzgl�dniono tu archiwalia (m. in.
pomini�to materialy Komitetu Okr�go.wego KPP z G6rnego Slc1ska, choc identyczne
mate.rialy dla Zagl�bia Dcl,browskiego zostaly uwzgl�dnione). Wbrew zapowiedziom
zawartym we wst�pie nie wykorzystano calej literatury przedmiotu traktujqcej
o sprawach slc1skich. M. in. pomini�to podstawowc1 monografi� dla tego okresu
opracowanc1 przez J. Popkiewicza i F. Ryszk� Przernysl ci(?zki G6rnego Slqska
w gospodarce Polski mi(?dzywojennej. 1922-1939 (Opole 1958), w kt6rej na tle
historii przemyslu w�glowego om6wiono itakze kwesti� ,,biedaszyb6w" (s. 329 nn.).
Takie niedoistaitki podwazajc1 zaufanie czyt•el.nika do pracy, kt6rej przemaczeniem
jest popularyz•acja zagadnien historyc7;nych.
Takze uj�cie niekt6rych kwe,stii szczeg6lowych budzi zastrzezenia. M. in. Autor
zajmujc1c si� przyczynami wypadk6w przy pracy w „biedaszybach" Zagl�bia Dq
browskiego (s. 69) przyjmuje, ze w Jatach 1932-1933 bylo mniej wypadk6w, gdyz
przy tym niebezpiecznym zaj�ciu zatrudnionych bylo wielu bezrobotnych g6rni
k6w. P6zniej nastc1pil wzrost liczby wypadkow, gdyz mniej tu pracowalo g6rnik6w.
Jest to oczywiscie przypuszczenie nie poparte zadnymi faktami. Nie nie wskazuje,
zeby liczba bezrobotnych g6rni'k6w malala, a gl6wnie tacy pracowali w „dzikim„
kopalnictwie. Tymczasem Autor nie wzic1l pod uwag�, ze w „normalny�h" kopal
niach w latach 1934-1935 nast�powal spadek zatrudnienia. Jesli w 1931 r. w calym
Zagl�biu pracowalo 7194 g6rnik6w, to w latach 1932-1935 w calym g6rnictwie
zatrudniano jedynie: 5500, 5594, 5388 i 5433 robotnik6w 1. Wzrost zatrudnienia na
stqpil dopiero w 1936 r. Dlatego tez wzrost liczby wy,padk6w w latach 1934-1935
nie mozna tlumaczyc s,padkiem liczby g6rnik6w pracujc1cych w „biedaszybach".

Jerzy Pabisz
Maly rocznik statystyczny, 1937,. s. 112, tabl. 10.
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J. R a t a j e w s k i, OPOLSKIE „NOWINY" W LATACH 1911-1939. KRÖTKI
ZARYS HISTORII (Instytut Slqski w Opolu, Komunikaty, Seria Monograficzna,
rur 95), Opole 1967, ss. 50.
Recenzowana pozycja jest zapowiedzict przygotowywanej od kilku lat przez
J. Ratajewskiego monografii polskiego czasopisma, wychodzc1cego z pewnymi przer
wami w Opolu w latach 1911-1939 1. W pierwszym okresie istnienia zalozone przez
F. Kurpierza „Nowiny" wychodzily trzy razy w tygodniu. Jako gazeta codzienna
(,,Nowiny Codzienne") ukazywaly· si� od sierpnia 1922 r. Autor podnosi fakt, iz
obok F. Kurpierza bardzo aktywnq rolE� przy zakladaniu „Nowin" odegral - nie
docenLony do t�j pory - opolski adwokat .F. Lerch. Najtrudniejszy okres prze
zywala gazeta w latach powstan i plebiscytu oraz po zwyci�stwie narodowego
socjalizmu w Niemczech.
Autor oparl si� na aktach, przechowywanych w Wojewödzkich Archiwach
Panstwowych we Wrodaiwiu, Opolu i Katowicach 2• Szkoda, ze nie wykorzystal On
materialu zawartego w teczce „Die polnische Zeitung Nowiny Codzienne", T. 2
(sygn. 217), znajdujc1cej si� w zespole akt Nadprezydium Prowincji G6rnoslc1skiej
i zawierajqcej interesujc1ce dane do dziejöw tej gazety od 1931 r. Niedost�pne
dla Autora byly tez - majc1ce powaznct wartosc - akta bylych polskich konsula
töw w Bytomiu i Opolu oraz poselstwa i ambasady polskiej w Berlinie, mimo ze
prawie röwnoczesnie mi�dzy innymi na ich podstawie W. Wrzesinski oglosil arty
kul poswi�cony historii czasopismiennictwa polskiego w Niemczech w latach mi�
dzywojennych 3• Komplet roczniköw interesujc1cej gazety nie zachoiwal si� do na
szych czasöw. Dlatego tez dziwic si� nalezy, ze przy wymienianiu zrödel J. Rata
jewski nie zasygnalizowal nawet - dost�pnego dla badacza - urz�dowego wy
dawnictwa niemieckiego Gesa.mtüberblick über die polnische Presse 4, zawierajqcego
tlumaczenia z prasy polskie;j. Wydawnictwu temu wladze niemieckie przypisywaly
kapitalne znaczenie w z,walczaniu ruchu polskiego.
Dla historyka zajmujc1cego si� pras� mniejszosci polskiej w Niemczech po
I wojnie swiatowej zasadniczymi problemami badawczymi sc1: oblicze ideowo-poli
tyczne prasy, jej rola, stosunek wladz niemieckich oraz sprawy organizacyjno
-.redakcyjne. Te ostatnie nie zostaly pogl�bnie przestudiowane przez Autora. Podzial
dziejöw „Now
, in" na trzy okresy (1911-1921, 1922-1931, 1932-1939) ze wzgl�du na
zmiany w sytuacji gospodar,czej wydawnictwa i spoleczno-gospodarczej na Slctsku
Opolskim oraz ze wzgl�du na osoby redaktoröw wydaje si� niewlasciwy. Lepiej
chyba wziqc pod uwag� wzgl�dy natury politycznej, tym bardziej ze sam Autor
podkresla (s. 7) znaczenie gazet w badaniach nad przejawami walki ideologiczno
-polityczn�j w „poszczegölnych okresach historii regionu".
Przyj�cie niewlasciwych zalo�en koncepcyjnych nie pozwolilo Autorowi uchwy
cic w sposöb przejrzysty tak istotnej wlasnie dla historyka problematyki oblicza
ideowo-politycznego „No,win" opolskich. Z tych tez wzgl�döw w tresci Kr6tkiego
zarysu historii tej gazety przeplatajq si� sprawy organizacyjno-redakcyjne z pro1 W „Kwartalniku Opolskim", 1966, nr 1, s. 23--43. J. Ratajewski napisal arty
kul o dodatkach do „Nowin".
2 Co do akt Nadprezydium Prowincji G6moslc1skie,j to od 1966 r. znajdujq si�
one. nie we Wrodawiu (jak podaje Autor na s. 9 i w przypisach), lecz w Opolu.
3 W. W r z e s i n s k i, Ze studi6w nad fl,istoriq czasopismiennictwa polskiego
w Niemczech w latach 19'22-1939 (Slctski Kwartalnik Historyczny Sobötka, R. XXII,
1967, nr 1-2, s. 137-169).
4 Zob. tez: W. C h o j n a c k i, Niemieckie tlumaczenia z prasy polskiej 1858-1958 (Przeglqd Zachodni, 1958, nr 6, s. 382--:-392).
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blematykq oblicza ideowo-politycznego i stosunku wladz niemiecJdch do prasy
polskiej. Omawiana praca jest raczej analizq tresci „Nowin" opolskich niz jej za
rysem historycznym. Wspomniana juz problematyka badawcza zostala przez Autora
w powaznym stopniu uproszczona i nie zakonczona jakimis og6lnymi sformulo
waniami.
Przykladowo zwr6c� uwag� na kilka za1edwie bardzo istotnych problem6w1
sprzed 1933 r., o kt6rych Autor nie wspomnial w og6le lub kt6re poruszyl tylko
marginalnie. W pier,wszym rz�dzie chodzi tu o stanowisko „Nowir( w kwestiach:
niepodleglosci Polski, przemian rewolucyjnych 1917 r. w Rosji, sytuacji wewn�trz
ne,j w pans,twie niemieckim (n.p. kwestia wybor6w da niemieckich organ6w parla
mentarnych, kryzysu gospodarczego i ruchu narodowosoc,jalistycznego, przygotowu
jqcego si� do decydujqcej rozgrywki 2 klasowym ruchem robotniczym), sytuacji
polskiej i mniejszosciowej w og6lnosci, np. problem wzmozonej ucieczki Polak6w
po plebiscycie, walk wewn�trznych w ruchu polskim, polityki zagranicznej i we
wn�trznej_ panstwa polskiego - w tym szczeg6lnie „Nowin" do przewrotu majo
wego - nast�pnie sprawy ordynacji sz.kolnej z grudnia 1928 r. oraz kongres6w
mniejszosoiowych.
Czy zmian� podtytulu „Nowin Codziennych" w polowie stycznia 1924; r. (»P!smo
poswi�cone sprawom ludu polskiego w Niemczech«) i prob�· reprezentowania pnez
t� gazet� calej ludnosci polskiej w Niemczech nalezy wiqzac - jak chce Autor
(s. 30) - z obj�c,iem redakcji przez W. Jankowskiego? Rac2;�j nie. Wydaje si�
bowiem, iz bylo to wynikiem zmian organizacyjnych w ruchu polskim po ple
biscycie. Wlasnie w oblicz,u wybor6w parlamentar1wch rozpisanych na listopad
1924 r. i oportunistycznego stanowiska A. Napieralskiego wobec Zwiqzku Polak6w
w Niemczech „Nowiny Codzienne" praktycznie staly si� organem tej organizacji
na Slqsku . Opolskim s.
Przewartosciowanie poj�c, jakie dokonalo si� w wyniku obj�cia rzqd6w
w Niemczech przez parti� narodo,wosocjalistyczmi, stworzylo dla ruchu polskiego
zupelnie nowe warunki, w kt6rych jawne wystqpienie przeciwko ruchowi hitle
rowski,emu nie bylo mo-zliwe 6• Prasa polska w Niemczech nie mogla tez jednak
ruchu tego popierac. Jakie w tej sytuacji bylo stanowisko „Nowin Codziennycn"?
Omawiana praca nie daje w tej sprawie wyczerpujqcej odpoiwiedzi. I znowu
ogranicz� si� tylko do zasygnalizowania kilku problemöw. Chodzii tu przede wszyst
kim o samq ocen� przewro-tu hitlerowskiego, ustaw hitlerowskich (np. o ochronie
na:i;-odu i panstwa niemieckiego z 4 II 1933, o zagrodzie dziedzicznej z 29 IX 1933,
o d2iennikarzach z 4 X 1933), paktu polsko-niemieckiego z 1934 r., deklaracji
polsko,-niemieckie!j w sprawie mniejszosci polskiej w Niemczech i niemieckiej
w Polsee z listopada 1937 r., zmiany sytuacji mi�dzynarodowej, szczeg6lnie w la
tach 1938-1939. Godne uwagi Autora powinno tez byc stanowisko „Nowin Co
dziennych" w sprawie ewentualnych zmian organizacyjnych ruchu pol, skiego po
1933 r. oraz ciqglego wzrostu zagrozenia panstwa polskiego.
Jesli chodzi o sto.sunek wladz niemieckich do interesujqcej gazety, pragn�
zwr6cic uwag� - nie wyczerpujqc zagadnienia - na jeden problem og61ny, kt6rym zainteresowane byly redakcje wszystkd.ch pistn mniejszosciowych w Niemczech.
Chodzi mianowicie o ustaw� prasowct (Schriftleitergesetz) z 4 X 1933 i, kt6rej Autor
poswi�cil zaledwie jedno zdanie (s. 45). Sprawa ta wlasnie przy omawianiu historii
5 W r z e s i n s k i, Ze studi6w ... , s. 143.
6 Te n z e. Oblicze ideowo-polityczne „Gazety Olsztynskiej" w latach 19'20-1939
(Komunikaty Mazurnko-Warminskie, Olsztyn 1960, nr 2, s. 185).
7 „Reichsgesetzblatt", I, 1933, s. 713, Schriftleitergesetz. Autor podal bl�dnq
dat� - zamiast 3 X 1933 po,winno byc 4 X 1933 (s. 45).
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,,Nowin Codziennych" wymaga szerszego potraktowania. Hitlerowska ustawa praso
wa nie wprowadzila koniecznego rozgraniczenia mi�dzy prasq niemieckq a mniej
szosciowq 8• W zwüizku z tym § 4 ustawy, m6wiqcy o „wsp6lpracy w uksztalto
waniu duchowej tresci gazet niemieckich", i § 12, gloszqcy, ze „przez zapisanie do
listy zawodowej osiqga redaktor prawo wykonywania swego zawodu w niemiec
kich gazetach albo w niemieckich instytucjach, okreslonych w § 4", zrodzily wsr6d
redakto,r6w pism polskich w N.iemczech Wqtpliwosci w sprawie koniecznosci przy
nalezenia do Zwiqzku Brasy Niemieckiej, do kt6rego ustawa zmusza w § 36.
2 I 1934 r. redakcja „Nowin Codziennych" skierowala w tej sprawie pismo
do Zwiqzku Prasy Slqskiej we Wroclawiu. W odpowiedzi z 11 stycznia tegoz roku
czytamy, ze „Sie nach dem § 4 des Gesetzes vom 4. 10. 1933 nicht unter das
Schriftleitergesetz fallen. Die Bestimmungen sind zweifellos nur für deutsche
Zeitungen im deutschen Reichsgebiet vorgesehen" 9, W tym samym czasie i z tel
samq sprawq redakcja „Dziennika Berlinskiego" zwr6cila si� do Zwiqzku Krajo
Wfgo Prasy w Berlinie. Odpowiedz byla jednak inna: prasa polska podlega usta
v,ie z 4 X 1933. Na interwencj� w drugiej instancji (Zwiqzek Prasy Niemieckiej
w Rzeszy) redakcja „Dziennika Berlinskiego" otrzymala odpowiedz (5 II 1934),
kt6ra nakazywala redaktorowi wpisac si� na list� zawodowq Zwiqzku berlinskiego.
_20 II 1934 r. redakcja „Dziennika Berlinskiego" uwazajqc, ze zasadnicze Wqtpli
wosc( nie zostaly rozwüizane, odwolala si� od instancji najwyzszej, tj. do Mini
sterstwa Propagandy, kt6re odpowiedzialo pismem z dnia 5 III 1934 r. 10 Redakcja
,,Nowin Codziennych" wiadom.osci te przekazala czytelnikom 11• W liscie Minister
stwa Propagandy czytamy mi�dzy innymi: ,,Ustawie prasowej podlegajq wszystkie
wychodzqce na terenie Rzeszy gazety i czasopisma polityczne . . . RozstrzygniE�cie
zatem Zwiqzku P.rasy Niemieckiej w Rzeszy z dnia 5 lutego 1934 r. jest prawo
mocne . . . Zwracam uwag� na to, ze czynnosci os6b nie zapisanych, zgodnie
z § 36 ustawy prasowej, Sc\ karalne. Doniesiony mi wypadek wydawnictwa „No
winy" w Opolu zbaidam i wydam zarzqdzenie, tak ze na calym terenie Rzeszy
ustawa b�dzie jednolicie zastosowana" 12•
Dla redakc,ji „Nowin CodzienQych" wyjasnienie Ministerstwa Propagandy bylo
niewystarczajc1ce. We wspomnianym juz artykule czytamy: ,,ustawa prasowa z 4 X
1933 posiada luk�, kt6ra wypelniona musi byc przez specjalne ustawowe u:regulo
wanie, dotyczc1ce na[ro]dowosciowo nieniemieckiej prasy". Koniecznosc tego widzia
ly „Nowiny" z dw6ch powod6w: 1. ,,polska jak i inna mniejszosciowa prasa nie
jest niemieckq i byc nic1 nie moze, gdyz jej duchowa tresc natuTalnie odbiega od
gazet czy czasopism niemieckich", 2. ,,§ 12 wyraznie m6wi o · n i e m i e c k i ch
przedsi�biorstwach, a zatem ustawa prasowa nie moze r6wniez w swej tresci dos Problem ten zasygnalizowal juz przy innej okazji M. 0 r z e c h o w s k i,
Z dziej6w ruchu akademickiego i walki o wytworzenie inteligencji polskiej na Slq
sku Opolskim w latach 1922-'-1939 (Studia i Materialy z Dziej6w Slqska, Wroclaw
1962, t. IV, s. 359, przyp. 276 i 277). Zob. tez: ,,Sprawy Narodowosciowe", R. V!II,
1934 1 nr 1, s. 102.
a Wojew6dzkie Archiwum Panstwowe w Opolu, Nadprezydium Prowincji G6r
noslc4skiej (dalej WAP Opole, NPG), 217D s. 92.
10 „Sprawy Narodowosciowe", R. VIII, 1934, rnr 1, s. 102.
11 „Nowiny Codzienne", nr 61, 15 III 1934: Ustawa prasowa z 4 X 1933 i prasa
mniejszo§ci narodowych w Rzeszy.
. 12 Sprawa decyzji (Bescheid) Zwiqzku Prasy Slqskied ziostala za;lrnnczona 16 IX
1935 r. Ministerstwo Propagandy stwierrdzilo, ze nie stoi ona w zgodnosci z ustawq
praso.wq. Decyzj� tlumaczylo nast�pujqco: ,,Er ist nur damit zu erklären, dass das
Schriftleiter-gesetz .... erst wenige Tage in Kraft war", WAP Opole, NPG, 217,
s. 153.
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slownej odnosic si� do gazet i redaktor6w mniejszosciowych, gdyz gazety te nie sq
gazetami niemieckimi, jak i przedsi�biorstwa wydawnkze nie sq przedsi�biorstwa
mi niemieckimi" (cytaty te podano tlustym drukiem). Ba,rdzo ciekawa jest dalsza
argumentacja „Nowin Codziennych". Zwracajqc uwag�, ze § 14 ust. 2 ustawy pra
sowej zobowicizuje redaktor6w do sledzenia wszystkich spraw narodowosciowych
panstwa niemieckieg.o, redakcja stwierdza, ze nie mozna „pozbawic nieniemieckie
grupy narodowoscioiwe baczenia na wlasne narodowosciowe sprawy" (r6wniez
tlustym drukiem). Jasno wi�c okreslaly „Nowiny Codzienne' swoije stanow
, isko.
Domagaly si� - r6wmez w interesie Dunczyk6w, Serboluzyczan i Litwi
n6w mieszkajqcych w Niemczech - rozgraniczenia prasy niemieckiej i mniej
szosciowej.
Ze spraw organizacyjno-redakcyjnych podkreslic nalezy odwolanie z redakcji
,,Nowin Codziennych" W� Jankoiwskiego (o czym Autor nie wzmiankowal) i zwiq
zane z tym - ze wzgl�du na otrzymywanie material6w z Centrali Prasowej ujednolicenie tresci tej gazety z zawartosciq „Katolika Codziennego" rn. Künse
kwencjq tego byl spadek liczby prenumerator6w (W. Wrzesinski podaje liczb�
2200, J. Ratajewski - 1700, z akt zas NPG wynika, ze w pazdzierniku 1928 r.
bylo 1500 prenumeratoT6w'\f a w czerwcu 1929 r. 2000, sygn. 216, s. 112). Najbar
dziej wiarygodrn:t wydaje si� liczba podana przez W. Wrzesinskiego, a zaczerpni�ta
z akt konsUllatu opolskiego 14.
Nalezy zywic nadziej�, ze poczynione uwagi zo.stanq przez Autora uwzgl�d
, nione przy ostatecznym redagowaniu monografii opolskich „Nowin".
Leona.rd Smolka

A. S k o w r o n s k i, POLSKA A PROBLEM NIEMIEC 1945-1965, Warszawa
1967, ss. 312.
Skowronski ujmuje problem Niemiec caloscio,wo, z punktu widzenia Polski
i jej polityki zag.ranicznej. W oparciu o oficjalne dokumenty dyplomatyczne Autor
podjql prob� przedstawienia w spos6b syntetyczny wysilk6w dyplomacji polskiej,
z uwzgl�dnieniem takich problemöw, jak kwestia granicy polsko-niemieckiej, bez
pieczenstwa zbioriowego w Europie oraz rozw6j wsp6lpracy Polski i NRD i uloze
nia stosunk6w bilateralnych z NRF.
Praca Skowronskiego sklada si� z dw6ch cz�sci. Pierwsza z nich nosi charak
ter komentarza do oficjalnych dokument6w polskie1j polityki zagranicznej (s. 9168). Na cz�sc drugq sklada si� natomiast aneks w postaci odpowiednio dobranych
(problemowo i chronologicznie), poiwszechnie· jednak dost�pnych dokument6w. Zda
niem Autora majq one pom6c czytelnikowi nie tylko „przesledzic rozw6j stano
wiska PRL wobec poszczeg6lnych problem6w, na podstawie analizy dokonanej
w pierwszej cz�sci pracy, lecz r6wniez ustalic na podstawie lektury dokument6w
zwü:1zki wyst�pujqce w poszczeg6lnych okresach mi�dzy inicjatywami i argumen1a W tej drugiej sprawie por.: W r z e s i n s k i, Ze studi6w..., s. 152, i recenzo
wana praca, s. 36.
14 Por. tez spraw� kupna „Nowin" przez ZPwN: W r z e s i n s k i, Ze studi6w ...,
s. 157, i recenzowana praca, s. 36.
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tami polskimi dotyczqcymi röznych element6w problemu niemieckie.go" (s. 5). Praca
Skowronskiego nie pretenduje do pogl�bionej analizy naukowej niezwykle skom
plikowanych, wielo,plaszczyznowych i trudnych spraw. J ej wartosc polega gl6wnie
na pr6bie sklasyfikowania i uporzqdkowania problemöw niemieckich, bez pod
j�cia jednak wysilku wyjasniania genezy i kulis tzw. tajnej dyplomacji. Wybitnie
narracyjny charakter opracowania, przelozenie swo,istego ,j�zyka dyplomacji na
bardziej zrozumialy i przyst�pny, to zasadniczy chyba - popularyzatorski i dy
daktyczny - walor pracy Skowronskiego.
Zasadniczy wyklad podzielil Autor na cztery rozdzialy. Omawia w nich kolejno
narodziny programu polskiego wobec Niemiec (granica polsko-niemiecka, kwestia
bezpieczenstwa europejskiego, s. 9-27), realizacj� umowy poczdamskiej w odnie
sieniu do granic Polski, rozw6j Niemiec od Poczdamu do powstania dw6ch panstw
niemieckich (s. 28-79) oraz stanowisko Polski wobec obu panstw niemieckich
w latach 1949-1965 (s. 80-168). Ramy chronologiczne pracy narzucily Autorowi
koniecznosc zaw�zenia problemowego, a tym samym i bardzo ogölnego, dosc po
wierzchownego potraktowania tematu. Niekt6re problemy ujmuje Skow
, ronski eo
najmniej dyskusyjnie. Zdaniem Autora np. przedstawiony przez publicystyk� PPR
program now.ej polityki zagr, anicznej Polski wobec Niemiec byl od poczqtku jedy
ny i bezbl�dny. Z jednej strony koncepcje rewolucyjne PPR, a z drugie,j tylko
„reakcja emigracyjna" ze slynnym oswiadczeniem T. Arciszewskiego. Zbyt to
proste i latwe. Wc1tpliwosci budzi röwniez spos6b prezentowania argumentacji
w sprawie przyznania Poilsce granicy na Odrze i Nysie Luzyckiej. Czy istotnie
mozna stwierdzic, ze wzgl�dy histo,ryczne, strategiczne, demograficzno-gospodarcze
zdecydowaly i wystarczyly, aby Truman powiedzial, ze „gran!_ce terytorialne zo
staly ustanowione zgodnie z propozycjq Polski i rzqd polski jest odpowiedzialny
za administracj� w ramach tych granic"? (s. 21). Wyizolowanie sprawy polskiej
z og6lnego ukladu stosunk6w mi�dzynairodowych stawia jq w prözni, prowadzi do
bl�dnego - moim zdaniem - przekonania, ze granice wywalczylismy sami, gdyz
w czasie rokowan poczdamskich nawet S. Mikolajczyk byl zgodny z W. Rzy
mowskim (s. 20). Tymczasem S1kqdinc1d wiadomo, ze swojq rol� S.. Mikolajczyk
odegral zgola inaczej niz pozostali uczestnicy delegacji polskiej w Poczdamie 1•
Nie ·wolno takze nie dostrzegac wagi problemu granicy polsko-niemieckie,j w ogöl
nych celach polityki Zwiqzk,u Radzieckiego i calego obozu panstw demokracji
ludowej, ani tez abstrahowac od pytania, w jakim stopniu poliityka polska w tym
cza.sie mogla podejmowac samodzielne decyzje, a o ile byla ona wykladniq poli
tyki radzieckiej. Sprawa granicy polsko-niemieckiej nie byla bowiem tylko we
wn�trznq sprawq Polski, ale warunkiem bezpieczenstwa i stabilizacji stosunköw
w Europie .. Uszly uwagi Autora takie sprawy, jak geneza i narastanie sprzecz
nosci w koalicji antyhitlero:wskiej, walka o hegemoni� w Europie, w ktörej pro
blem Niemiec mial odegrac zasadniczq rol�. Skowronski pisze dosc obszernie
o tych sprawar.h, ale nie podejmuje pr6by szukania gl�bszych przyczyn roz
dzwi�köw w koalicji. Omawiajqc realizacj� umowy poczdamskiej przeiz Polsk�
Autor zbyt latwo uzywa og61nik6w i nie zawsze precyzyjnie formulu,je swoje
poglqdy. Uwaza on np., ze zywiolowy okres tworzenia administracji polskiej na
ziemiach zachodnich byl „jednq z najciekawszych kart historii ludowladztwa
w Polsc
. e Odirod.:wnej", ze wla'dze centra:lne „star.aly si� ujqc powyzszy proces
w ramy organiza�yjne i uporzqdkowac zarzqd odzyskanymi ziemiami" (s. 35) .
. Przypisywanie wylqcznej roli PPR w tej akcji, a pomijanie udzialu i wkladu
innych stronnictw i partii politycznych jest takze uproszczeniem.
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Kolejne rozdzialy pracy Skm,vronskiego s'q systematycznym przeglc1dem m1cjatyw polskich w sprawie uznania granic zachodnich Polski, w kwestii odradza
nia siE: militaryzmu zachodnioniemieckiego oraz stworzenia systemu bezpieczeiistwa
zbiorowego w Etiropie · itd. Dajq one w sumie obraz aktualnej polityki zagranicz
nej Polski w kwestii Niemiec i z tego wzgl�du sc1 godne odnotowania. Praca
Skowronskiego daje przeglqd dosc wc1sko rozumianych stosunk6w polsko-niemiec
kich, jest jednak przedsiE:WZiE:ciem w latach 1945-1965 pionierskim 2.
Bronislaw Pasierb

,,ROCZNIK WROCLAWSKI", t. IX/X: 1965/1966, Kol. red. J. Cieslikowski [i in.].
Towarzystwo MHosnik6w Wroclawia, Wroclaw 1967, ss. 281.
Prezentujc1c kolejny „Rocznik Wroclawski" wypada przede wszystkim zauwa
zyc, ze zabiegiem nie budzqcym zachwytu jest lc1czne wydanie obydwu ·tom6w IX
i X za lata 1965 i 1966. Wydaje siE:, ze ustalona CZE:stotliwosc winna pozwolic na
coroczne kompletowanie interesujqcych mate!I.'ial6w z bogatej przeszlosci i teraz
niejszosci naszego miasta.
Wydany w starannej szacie graficznej „Rocznik Wroclawski" przynosi wiele
ciekawych artykulöw, ktöre z calc1 pewnosciq spotkajq si� z zywym zaintereso
waniem historyk6w, nauczycieli, wreszcie wszystkich os6b zwic1zar:1ych z dzialal
. noscic1 kulturalno-oswiatowq w stolicy Dolnego Slqska. "
Dzial artykul6w i material6w otwiera praca A. Smolalskiego Poczqtki szkol
nictwa podstawowego we Wroclawiu (1945-1960) (s. 5-29). Jest to praca pio
nieriska, powstala w glöwne,j mierze na podstawi,e material6w archiwalnych.
Pewne zastrzezenia budzi malo precyzyjny jej tytul, gdyz_ trudno mow1c przez
caly czas w zakreslonych ramach chronologicznych (az do 1960 r.!) o poczqtkach
szkolnictwa.
Sprawom funkcjonowania sieci bibliotek i problemom czytelnictwa we Wro
clawiu poswi�cony jest kolejny artykul R. Zawadzkiego Dwadziescia lat biblio
tek i czytel, nictwa we Wro/clawiu (s. 30---49). Scisle tematycznie lqczy si� z nim
rozprawka J. Szockiego Spoleczna recepcja literatury pi�knej na przykladzie
'bibliotek publicznych Wroclawia (s. 50-72).
Na niekt6rych aspektach zlozonego problemu odradzainia siE: polskiego zycia
na odzyskanej po wojnie ziemi dolntdslqskiej skupil SWq uwagE: B. Pasierb w in
teresujqcym studium Z problemow repolonizacji Dolnego Slqska (1945-1946)
es. 73-92).
J. Kolbuszewski publikuje artykul bE:dqcy dopelnieniem wiedzy o tw6rczosci
zmarlego par� lat temu prof. Stanislawa Kolbuszewskiego, gdyz - ja·;: pisze „Niewielu sposr6d najblizszych nawet wsp6lpracowinik6w, uczni6w i przyjaci6l
mego Ojca wiedzialo, ze pisywal On wiersze" (Confessions. 0 poezji Stc;mislawa
Kolbuszewskiego, s. 93-108).
Z uwzglE:dnieniem szerokiego tla por6wnawczego B. Siwon omawia kolejno
PodstawD1we problemy gospodarki komunalnej na przykladzie Wroclawia (s. 1091 P•or W. T. K o w a 1 s k i, Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie
.
2 Por. uwagi A. Czubinskiego w zwiqzku z pracq A. Skowronskiego w „Prze
glqdzie Zachodnim", 1968, nr 2.
(1939-1945), Warszawa 1966, s. 630 i n.
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-124), a J. Woloch w swym studium prawno-empirycznym Wroclawskie komisje
rad narodowych jako podmioty kontroiujqce (s. 125-164).
2765 absolwent6w - t,o jeden z wybrainych przyklad6w bilansujqcego Dziesi�c
iat pracy I Studium Nauczycieiskiego we Wroclawiu (1955�1965) artykulu S. So
kolowskiego (s. 165-172). Kr6tki szkic T. Gwardaka Rozw6j terytoriainy Wro
clawia, oparty na „obszerne,j bibliog,rafii oraz na materialach kartograficznych
dawnego i wsp6lczesnego Wroclawia", prezentuje zagadnienie tytulowe od czas6w
najdawniejszych po dzien dzisiejszy. Bogatq, bo stuletniq historiq chlubi si�
Wroclawski Ogr6d Zoologiczny, kt6rq zwi�zle zaprezentowala E. Drzewiriska
(S. 185-195). Kolejny artykul K. Raiczaka nosi tytul Piastyka w przemy§le
(s. 196-203). Omawiany dzial zamyka rozprawa B. W. Januszewskiego Z ko·res
pondencji i papier6w Wojciecha Cybuiskiego (w setnq rocznic� smierci) (s. 204-247).
W ostatnim dziale: Nekrologi - Recenzje - Kronika, zawarte' Sq wspomnie
nia posmiertne o znanym aktorze wroclawskim Z. No·wosadzie, wreszcie kronika
zycia kulturalnego Wroclawia (1 I-31 XII 1965) oraz krionika Towarzystwa Mi
losnik6w Wroclawia (27 V 1964-24 V 1967).
Po zaprezentowaniu tresci „Rocznika" podkreslic pragniemy w zakonczeniu
fakt zachowania zadowalajqcej proporcji czas6w dawnych i nowych oraz przy
st�pny spos6b, w jaki wszystkie bez mala artykuly zostaly napisane.
Romuald GeUes

