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482 Recenzje i omówienia

Ze względu na brak materiałów źródłowych  
nie udało się natomiast uchw ycić rozmiarów  
strat demograficznych spowodowanych zara
zami z lat 1602, 1623-1625 i 1652-16538. 
K onieczne jest tu wykorzystanie ksiąg m etry
kalnych9, co wymaga jednak odrębnych ba
dań.

Autorka pom inęła funkcjonowanie trzech 
miast starościńskich, a m ianowicie Sando
mierza, Osieka i Połańca, i ich związków z 
gospodarką wiejską starostwa. T a niezmiernej 
wagi sprawa wymaga przede wszystkim  wy
korzystania sandomierskich ksiąg m iejskich10.

Praca ze względu na wzorową i przejrzystą 
konstrukcję, poprawną analizę statystyczną i 
osiągnięte rezultaty badawcze stanowi istotny  
wkład w badania nad gospodarstwem  wiej
skim dawnego województwa sandomierskiego.
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* J. Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników sando
mierskich od 1186-1926 r. tudzież, sesje kapituły sandomierskiej 
od 1581 do 1866 r., Radom 1926, s. 27, 40, 64, 67.

’ Zachowały się m .in. księgi ślubów od 1646 r. i księgi 
chrztów od 1650 r. dla parafii św. Pawia; zob. R. Kosela, 
Z  metryk parafii i—. Pawia na Starym  Sandomierzu, „Ziem ia 
Sandomierska” , 1 /33 , n r 3 i 4. N atom iast w A rchiwum 
Kapituły Katedralnej w Sandomierzu zachowały się m.in. 
księga chrztów z lat 1655-1690 (sygn. 23) i księga ślubów z lat 
1647-1718 (sygn. 25) dla sandomierskiej parafii św. Piotra.

10 Por. Z. Świder, Dzieje ksiąg radzieckich i ławniczych 
miasta Sandomierz, (w:) N otatnik Sandomierski, Sandomierz 
1980, s. 22-28.

D R Z E W IC A , Gdańsk 1984, Państwowa 
Agencja Reklamowa, ss. 80.

Sygnalizowany tu popularny zarys dziejów  
D rzew icy wydany został z okazji 555. rocznicy 
nadania tem u ośrodkowi praw miejskich i 160. 
rocznicy założenia Fabryki Nakryć Stołowych  
„G erlach” . Przygotowany on został przez ze
spół w składzie: Roman Gorzelak, Ryszard  
Bogatek, Alojzy Klim ek, Lech Rydzewski i 
Jan W ilczyński. N a broszurę składa się krótki 
rys dziejów miasta i zakładu (s. 4 -1 6 ) i bogata 
część ilustracyjna (s. 17-79).

Autorzy w oparciu o skąpą literaturę przed
m iotu i kilka źródeł drukowanych i archiwal
nych poprawnie przedstawili początki i rozwój 
miasta w średniowieczu i czasach now ożyt
nych. W  końcu X V III w. Drzew ica stanowiła 
dość znaczny ośrodek miejski w dawnym  po
wiecie opoczyńskim  —  w 1775 r. liczyła 102 
dym y, a w 1790 r. —  86 d y m ó w 1. T rudno  
zgodzić się z Autorami, kiedy piszą: „Jedną z 
głównych przyczyn, dla których Drzew ica jak 
i w iele innych miast Królestwa utraciła prawa 
miejskie w 1869 roku, była pom oc, jaką udzie
lały K uźnice Drzewickie pow stańcom , zaopa
trując ich w broń. Była to jedna z form  
represji popowstaniowych szeroko stosowana 
przez zaborcę” (s. 7). Obecnie nie ulega już 
wątpliwości, że główną przyczynę odebrania 
praw miejskich wielu ośrodkom stanowił ich 
stan gospodarczy i finansow y2. Omawiana 
broszura wskazuje, jak niewiele wiem y o  prze
szłości małych miast, nawet tak ważnych jak 
Drzewica, znaczące przecież centrum hutni
ctwa żelaza i przemysłu m etalowego. W ypada 
m ieć nadzieję, że omawiana broszura przy
czyni się do spopularyzowania przeszłości 
D rzew icy i zapoczątkuje badania naukowe nad 
tym ośrodkiem.
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' Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem 
Polskich w Średniowieczu Instytutu H istorii PAN w K ra
kowie, kartoteka materiałów do słownika historyczno-geo- 
graficznego województwa sandomierskiego w dobie Sejmu 
Czteroletniego, hasło: Drzewica.

1 Zob. szerzej S. M arcinkowski, M iasta Kielecczyzny. 
Przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869, W ar sza wa- 
-Kraków 1980, s. 45-54.


