S OWO WST PNE
Kolejny 25. tom „Studiów i Materia ów z Dziejów #l$ska” zawiera rozprawy odnosz$ce si+ do dziejów #l$ska od ,redniowiecza a- po czasy najnowsze. Wi+kszo,.
prezentowanych artyku ów dotyczy dziejów Górnego #l$ska oraz przyleg ych obszarów, uzupe niaj$c w istotnym stopniu nasz$ wiedz+ o dziejach tej cz+,ci #l$ska.
Tom otwiera artyku J. Mularczyka, który podj$ prób+ identyfikacji do,. tajemniczego ksi+cia „Heinricha von Pressela”, staraj$c si+ po $czy. go z osob$ ksi+cia Boles awa Rogatki. Artyku wywo a z pewno,ci$ wiele uwag polemicznych, niemniej kolejna próba wyja,nienia tej postaci warta jest zaprezentowania. Artyku W. Gojniczka
i J. Spyry przybli-a nam zawarto,. zaginionego pod koniec ostatniej wojny ,wiatowej
interesuj$cego ;ród a – Ksi+gi miejskiej Cieszyna, si+gaj$cej drugiej po owy XV wieku. Autorzy wskazuj$ na zachowane do dzi, fragmenty odpisów. Informacyjny charakter ma artyku R. Stelmacha o materia ach archiwalnych do dziejów ksi+stwa opolsko-raciborskiego od pocz$tków XV wieku a- po rok 1742, przechowywanych w Archiwum PaDstwowym we Wroc awiu. Oparta na ;ród ach archiwalnych rozprawa
A. Pasek traktuje o pozycji spo ecznej kobiet w Tarnowskich Górach w XVI i XVII wieku. Cennym uzupe nieniem jest tu aneks w postaci wykazu wszystkich kobiet z tego
miasta wyst+puj$cych w ;ród ach we wspomnianych stuleciach. S. Rosenbaum zaj$
si+ efektem kolonizacji fryderycjaDskiej na Górnym #l$sku, jakim by o za o-enie miejscowo,ci Górniki ko o Bytomia. Opieraj$c si+ na solidnie zebranych ;ród ach i literaturze, przedstawi autor dzieje tej miejscowo,ci do pocz$tków XX wieku. Natomiast
dzieje Strzemieszyc na prze omie XIX i XX wieku, miejscowo,ci z pogranicza ,l$skiego, po o-onej jednak na obszarze Zag +bia D$browskiego, przedstawi M. Tr$ba.
A. Glimos-Nadgórska ukaza a po o-enie materialne nauczycieli w województwie ,l$skim, skupiaj$c si+ zw aszcza na normach reguluj$cych wynagrodzenie. Wyborami
parlamentarnymi i wyborami do Sejmu #l$skiego z tego roku zaj$ si+ Z. Hojka.
A. Dziurok, opieraj$c si+ na miejscowej prasie, przedstawi jej opinie na temat dziaalno,ci Specjalnego S$du Karnego w Katowicach w latach 1945–1946. R. Smolorz
za, zaj$ si+ postaw$ polityczn$ ludno,ci Bytomia oraz represjami organów bezpieczeDstwa zw aszcza w latach pi+.dziesi$tych XX wieku. Sk$py materia ;ród owy nie
pozwoli na g +bsze refleksje.
Wi+kszo,. publikowanych artyku ów oparta zosta a na ;ród ach archiwalnych. Decyduje to w g ównej mierze o ich warto,ci. Spe niaj$c swoj$ rol+ naukow$, podj+te
zagadnienia wychodz$ naprzeciw zainteresowaniom ró-nych kr+gów spo eczeDstwa
,l$skiego. Taki jest te- sens wydawania naszego czasopisma.
Staje si+ powoli tradycj$ wydawanie kolejnych tomów „Studiów i Materia ów
z Dziejów #l$ska” we wspó pracy z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddzia Katowice, które przyczynia si+ do uzyskania dofinansowania przez Komitet BadaD Naukowych. Kolejny te- raz wydanie tomu by o mo-liwe dzi+ki dofinansowaniu ze ,rodków
bud-etowych Samorz$du Województwa #l$skiego. Za pomoc i zrozumienie winni,my
wyrazy szczególnej wdzi+czno,ci. Wdzi+czni jeste,my tak-e za wnikliwe uwagi recenzyjne Panom Profesorom – Tomaszowi Fal+ckiemu i Januszowi Gruchale.
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