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riału zawierają również akta Komisji
Rządowej Spraw Wewnętrznych i Rządu
Gubernialnego Radomskiego. Naszym ce
lem nie jest zresztą w yliczenie wszystkich
nie wykorzystanych przez autora źródeł,
chodzi tylko o podkreślenie, że planowa
na monografia miasta wymaga przepro
wadzenia żmudnej kwerendy źródłowej,
która pozwoli na pełniejsze i bardziej
precyzyjne przedstawienie bogatej prze
szłości miasta. W artykułach nie brak też
pomyłek i tez dyskusyjnych. Niezgodne
na przykład ze stanem faktycznym jest
stwierdzenie, że w drugiej połowie
XV w. Ostrowiec należał do dóbr bi
skupstwa krakowskiego (s. 8) — cytowa
na tu księga uposażeń diecezji kra
kowskiej Jana Długosza nie obejmuje
w ogóle uposażenia ziem skiego samego
biskupa. Dalszych badań wymaga spra
w a czasu uzyskania przez Ostrowiec
praw miejskich — chodzi rzecz oczyw i
sta o lokację (a nie — jak pisze autor —
o lokalizację) miasta. Na bliższe omó
w ienie zasługuje rola ludności żydow
skiej w przedrozbiorowym O strow cu5.
Wydaje się, że zamieszczane w w ydaw 
nictwie prace winny być poddawane
kompetentnym i wnikliwTym recenzjom
wydawniczym, co pozwoliłoby na unik
nięcie szeregu potknięć.

„KWARTALNIK
KIELECKIEGO
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO”, 1971,
W ydawnictwa Geologiczne, Warszawa
1972, ss. 60.
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6 L iczebność ludności żyd ow skiej p ozw a
lają u ch w ycić: Liczba głów żydow skich w K o
ronie z ta ry f r. 1765, w yd . J. K leczyń ski
i F. K luczycki, „Archiwmm K om isji H istorycz
n e j”, t. VIII, 1898; B. K um or Nieznane źródła

do sta tysty k i łudności diecezji krakow skiej
w X V III w., „P rzeszłość D em ograficzna P o l
sk i”, t. IV, 1971; Spis ludności diecezji k ra 
kow skiej z 1787 r., w yd . J. K leczyń ski, „A rchi
wum K om isji H istoryczn ej”, t. VII, 1894.

Zeszyt otwiera oparta na szerokim
materiale źródłowym rozprawka H. Sobonia o działalności PPR w powiecie
pińczowskim. Na uwagę zasługuje też
artykuł Z. Kowalczewskiego o znaczeniu
zasobów mineralnych Kielecczyzny w
życiu gospodarczym państwa polskiego.
Ze względu na niedostatek szczegółowych
badań analitycznych w iele tez autora ma
charakter dyskusyjny. Można dodać, że
prawie równocześnie z omawianym tu
artykułem ukazały się cenne prace
I. Pietrzak-P aw łow skiej3, J. Pazdura4
i J. Łukasiew icza5, poświęcone rozwojo
wi hutnictwa na ziemiach polskich w
X IX w. Pozwalają one na pogłębienie
dyskusji nad rolą gospodarczą Kielecczy
zny w tym okresie. Pozostałe przyczynki
dotyczą początków KTN, kierunków
współdziałania nauki w zakresie ochrony
środowiska przyrodniczego w regionie
świętokrzyskim, początków Kielc i w re
szcie rozwoju służby zdrowia na Kielecczyźnie w okresie powojennym. Ze
szyt zamyka kronika działalności Towa
rzystwa w latach 1969—1971.

3 I. P ietrzak -P aw łow sk a W arunki ekono
m iczno-społeczne rozw oju hutnictw a na zie
miach polskich w X IX w. (Problem y rew olucji
technicznej w kraju rolniczym ), „Studia i Ma
teriały z D ziejów N auki P o lsk iej” , seria D, z. 6,
W arszawa 1971, s. 27—55.
* J. P azdur Postęp techniczny w hutnictw ie

polskim na tle rew olucji technicznej w Anglii,
ibid., s. 57—87.
5 J. L uk asiew icz Rozwój system u technicz

no-produkcyjnego w hutnictw ie na ziem iach
polskich w X IX w., ibid., s. 89—107.

