
Kolejne studium ekonomiczne, pióra V. Śiby, skupia się na następstwach 
procesu transformacji ekonomicznej. Autor dowodzi, że większość przedsiębiorstw 
nie została właściwie zrestrukturyzowana, co spowodowało ich regres techno
logiczny. Ponadto wskazuje na negatywne skutki prywatyzacji kupowanej ponie
waż nie przyniosła ona napływu kapitału zagranicznego i stworzyła „zamazaną” 
strukturę własności. Możliwości poprawy w tym zakresie autor widzi poprzez 
zmianę polityki rządu, który zdaniem autora powinien zachęcać do aktywnej 
polityki mikroekonomicznej, wspierać postęp technologiczny oraz wzrost produk
cji przeznaczonej na eksport.

Ostatnie studium ekonomiczne autorstwa L. Kalinovej, poświęcone jest społecz
nym aspektom transformacji ekonomicznej. Autorka negatywnie ocenia politykę 
rządów po 1989 roku, ponieważ kierowały się one wyłącznie ekonomicznym 
punktem widzenia. Wskazuje że nastąpił „chaos” w systemie ubezpieczeń zdrowot
nych, społecznych oraz opiece zdrowotnej. Wskazuje przy tym, że towarzyszył 
temu wzrost kosztów usług zdrowotnych i socjalnych, mimo że nie nastąpiła 
poprawa ich jakości. Kalinova stawia tezę, że taki system socjalny dostosowany jest 
jedynie dla zamożnych grup społecznych. Wyraża przy tym obawy, że społeczeńst
wo czeskie nie zaakceptuje takiej transformacji systemu socjalnego.

Książkę zamyka studium J. Fibicha, które rozpatruje wpływ transformacji 
społeczno-ekonomicznej na mentalność społeczeństwa czeskiego. Autor dostrzega 
negatywny wpływ przemian ekonomicznych i ustrojowych na obywateli czeskich, 
zwłaszcza, że nie wygasły stare złe nawyki z czasów komunistycznych. Przypisuje 
ten fakt dysydentom, którzy przed 1989 rokiem pozostawali w stanie izolacji od 
społeczeństwa. Tą negatywną mentalność pogłębia skłonność czeskich elit politycz
nych i środków masowego przekazu do paternalistycznego traktowania obywateli 
i manipulowania nimi. Na zakończenie należy zwrócić uwagę na nowatorski 
charakter pracy, zwłaszcza, że niewiele ukazało się pozycji na temat podjętych przez 
autorów problemów. Obraz przemian społeczeństwa czeskiego byłby bardziej 
jasny, gdyby w monografii porównano procesy zachodzące w Republice Czeskiej 
z analogicznymi procesami w innych krajach postkomunistycznych.

Marek Nita

Władysław Sosna: Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Golasowicach,
Golasowice 1993. ss. 96, 8 nlb., 17 fot. barwnych, 11 fot. czarno-białych.

Lektura tej niewielkiej monografii dziejów jednej z parafii ewangelicko-augs
burskich pozostających niemal w bezpośrednim sąsiedztwie Śląska Cieszyń
skiego nasuwa kilka refleksji. Po pierwsze, zaskakuje, a nawet nieco dziwi, 
niewielki rezonans na publikację W. Sosny na naszym terenie, który prze
cież stanowi największe skupisko ewangelików w Polsce, praca zaś dostarcza 
informacji, które każdego zainteresowanego czasami reformacji powinny zacie
kawić.
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Po drugie, niejeden z czytelników z pewnym zaskoczeniem skonstatuje, w jaki 
sposób w tak niewielkiej pracy można zawrzeć tak wiele informacji.

Omawianą publikację otwiera fragment poświęcony dziejom tej miejscowości od 
średniowiecza do czasów współczesnych. Wśród szeregu wiadomości, których 
wiarygodność nie podlega jakimkolwiek wątpliwościom, znalazły się infor
macje, które należy sprostować. Oto o Górnym Śląsku nie można mówić od 
r. ok. 1177, gdyż termin ten w odniesieniu do terytorium określanego tym 
mianem pojawia się dopiero w XV wieku, niemal 250 lat po tej dacie, zaś 
termin „Śląsk” w XIV wieku, a więc w ponad 150 lat później (s. 9—10). Użyte 
przez Autora określenie możnaby zastąpić zwrotem „na późniejszym Górnym 
Śląsku” , względnie — „na historycznym Górnym Śląsku” i zgłoszone tu wątpli
wości nie miałyby miejsca. Uwaga nasza jest tym istotniejsza, że jeszcze w XIV 
wieku, a więc już po zajęciu Śląska przez Czechy, królowie Czech nazywają 
mieszkańców owego późniejszego Górnego Śląska Polakami1. Stosowanie zaś 
terminu użytego przez W. Sosnę może dla osób mniej zorientowanych w procesach 
historycznych rodzić refleksję, że omawiane terytorium stanowiło w owym czasie 
odrębną jednostkę cywilizacyjną, co byłoby niezgodne z prawdą historyczną. 
Zarazem podnosimy ją dlatego, iż W. Sosna znany jest z bardzo starannego 
podchodzenia do prawdy historycznej, toteż podane tu sprostowanie może jedynie 
podnieść wartość przytoczonych przez niego wiadomości w dalszych partiach 
monografii.

Z analogicznych powodów należy odnieść się do jeszcze jednej kwestii, a miano
wicie do najwcześniejszych wzmianek dotyczących Golasowic. Autor słusznie nie 
do końca zawierzył wątpiącym w wiarygodność najstarszej wzmianki o Golasowi
cach, pochodzącej z 1293 r., jak nie do końca zaufał wątpliwościom szeregu 
autorów skłonnych identyfikować Golos, wymienione w Liber Fundationis 
Episcopatus Wratislaviensis około 1300 r. (1305?)2, z miejscowością Gola k. 
Grodkowa, na Śląsku Opolskim. Że Autor pozostał przy Golasowicach świadczy 
fakt, iż wywodzi nazwę Golasowic od patronimium a nie od toponimium3. 
Zważywszy, że Autor nie wyjaśnił, co skłoniło go do pozostania przy owej 
identyfikacji dodamy, że w Księdze Uposażeń biskupów wrocławskich określone 
miejscowości wymieniano zawsze w kontekście określonego okręgu kościelnego. 
Golasowice należały do okręgu (dekanatu) żorskiego, a naszą Golos wymieniono 
właśnie w tym dekanacie, a nie w dekanacie grodkowskim, do którego należała 
Gola4. Tak więc powątpiewanie w identyczność Golosu i Golasowic, a tym bardziej 
jej kwestionowanie, nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Kolejną partię pracy W. Sosny stanowi rozdział poświęcony historii koś
cioła i parafii golasowickiej. Autor w ciekawy sposób opisuje jej początki, losy 
w okresie kontrreformacji, a także dzieje współczesne. Dziś nie każdy wie, że 
w parafii tej w XVIII i XIX wieku nabożeństwa i kazania były głoszone w języku 
polskim.

Swego rodzaju dopełnieniem pracy są te jej partie, które odnoszą się do 
tamtejszych pastorów, a także najróżniejszych wątków życia parafialnego. Tę jej 
część (jak też wiadomości związane z budową świątyni zborowej) wolno traktować 
w kategoriach źródłowych.
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W sumie więc otrzymaliśmy do ręki rzecz nie tylko przydatną dla członków 
tamtejszej społeczności, lecz również dla badaczy różnych wątków życia religijnego 
na Górnym Śląsku.

Idzi Panic

1 Szerzej na ten temat por. I. Panic: Cum ipsi Poloni essent. Z badań nad świadomością 
mieszkańców Górnego Śląska w średniowieczu. (W:) Księga pamiątkowa wydana z okazji 
40-lecia Oddziału PTH w Cieszynie, pod red. I. Panica, Cieszyn 1996, s. 30 nn. Ibidem 
przytoczone zapisy dyplomatyczne, w tym również z Kurii Papieskiej, ilustrujące owo 
nazewnictwo.

2 Liber Fundationis Episcopatus Wratislaviensis, wyd, H. Markgraf, J. W. Schulte, 
Codex diplomaticus Silesiae, t. XIV, Breslau 1889, s. 110.

3 Por. też H. Borek: Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole 1988, s. 171.
4 Por. I. Panic: Ze studiów nad wspólnotami społecznymi Górnego Śląska w średnio

wieczu. Okolice Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. (W:) Wspólnota i odrębność regionalna. 
T. 1; Z problematyki tradycji, wartości symbolicznych i ludycznych kultury, pod red. I. 
Bukowskiej-Floreńskiej, Rybnik 1994, s. 36 nn.

E. Rosner: Wokół Zofii Kossak. Zbiór szkiców i przyczynków,
Górki Wielkie 1995, s. 108.

Nie często się zdarza, by w tak niewielkiego formatu książce zawrzeć tak wiele 
treści, przekazanych na dodatek językiem przystępnym dla czytelnika nie posiada
jącego przygotowania naukowego, ani filologicznego. Sztuka ta powiodła się E. 
Rosnerowi, pracownikowi naukowemu Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 
Jego publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza, zatytułowana „W kręgu spraw 
śląskich” , obejmuje 5 referatów przedstawionych przy różnych okolicznościach, 
związanych wpierw z przywracaniem czytelnikom postaci Z. Kossak, którą tak 
zwana władza ludowa usiłowała uporczywie skazać na zapomnienie, a którą E. 
Rosner (wraz z kilkoma innymi osobami), równie uporczywie przywoływał przed 
nasze oczy, a następnie podejmował rozliczne działania związane z upamiętnieniem 
jej działalności.

W pierwszym ze szkiców, zatytułowanym „W świecie śląskim Zofii Kossak” 
Rosner pokazał zarówno źródła zainteresowań autorki „Krzyżowców” tematyką 
śląską („cechy osobowe nie pozwalały jej odizolować się od środowiska w którym 
żyła od 1922 r...” (s. 13), jak zakres jej kontaktów, a także przewspaniały wpływ jej 
osobowości na rozwój artystyczny i literacki wielu późniejszych tutejszych 
przedstawicieli pióra— z których Gustaw Morcinek i Walenty Krząszcz to postacie 
niejedyne — a nawet pędzla. Pokazał też jej głęboki ekumenizm, czego dowodem 
liczne kontakty z pastorami ewangelickimi Śląska Cieszyńskiego.

Kolejny szkic, „Stanisław Witkiewicz na Podbeskidziu” prowokuje tytułem, 
gdyż zdaje się zapowiadać odejście Autora od postaci Zofii Kossak, tymczasem

7 Pamiętnik Cieszyński t. 12 9 7


