
lewicowym skrzydle. Nie powinniśmy zapominać też, że partia ta wyrażdła naj
głębsze pragnienia szerokich warstwr narodu polskiego.

Drugim uproszczeniem była ocena burżuazji polskiej. Nie uwzględniano zazwy
czaj, że była to burżuazja narodu uciskanego i jej interesy nie pokrywały się z inte
resami państw zaborczych. Burżuazja polska odczuwała także ucisk narodowy, po
lityczny i ekonomiczny. Burżuazja polska w Królestwie nie była przy tym warstwą 
jednolitą. Nie trzeba więc mówić o burżuazji jako całości, ale trzeba widzieć jej 
odłamy, które miały odrębne interesy. Podobnie jak w nauce w ogóle, tak i w ba
daniach nad najnowszą historią Polski należy skończyć ze schematyzmem. Należy 
jednak uważać, by nie zejść przy tym na drogę rewizjonizmu, by nie zboczyć z dro
gi metodologii marksistowskiej.

Kończąc swoją wypowiedź prof. T. Daniszewski wskazał jeszcze na fakt, że od
bycie takiej sesji, jak sesja wrocławska, byłoby nie do pomyślenia przed kilku laty, 
gdy badania nad řuchem robotniczym centralizowały się w Warszawie. Obecnie 
do badań nad tym problemem wciągnięci zostali historycy z całej niemal Polski, 
starsi i młodzi, partyjni i bezpartyjni. Baza materiałowa, udoskonalona metoda ba
dawcza posuwają krok za krokiem naszą wiedzę naprzód. Sesję wrocławską, podob
nie jak inne terenowe sesje poświęcone rewolucji 1905 r., traktujemy wszyscy jako 
pewien bodziec do dalszych badań. Pozwolą nam one ukazać całemu narodowi bo
haterskie tradycje walk na wszystkich ziemiach polskich. Antonina Staszków

STACJA NAUKOWA PTH W KATOWICACH
21 I 1956 r. odbyło się w Katowicach inauguracyjne posiedzenie tamtejszej 

Stacji Naukowej PTH, na którym obok przedstawicieli Wrocławskiego Towarzystwa 
Miłośników Historii zgromadził się górno-śląski aktyw naukowy i kulturalny. Wy
głoszono dwa referaty. W pierwszym, Stan badań nad dziejami Śląska ze szczegól
nym uwzględnieniem górno-śląskiego okręgu przemysłowego, prof. Kazimierz Popio
łek omówił dokładnie dotychczasową historiografię polską Górnego Śląska bez 
okręgu zagłębiowskiego, poświęcając szczególnie dużo miejsca osiągnięciom i bra
kom badań prowadzonych w ciągu kilku ostatnich lat. Zwrócił on również uwagę 
na główne potrzeby w zakresie badań naukowych, zwłaszcza na polu zagadnień 
wiejskich w okresie kapitalizmu i imperializmu, oraz na całokształt problematyki 
historycznej okresu Polski Ludowej. Drugi referat, Pięcioletni plan Stacji Naukowej 
PTH w Stalinogrodzie i jej najbliższa działalność, wygłosiła mgr Izabela Szczepa- 
niakowa nakreślając w nim plany badawcze Stacji Naukowej zarówno na rok naj
bliższy, jak i na lata następne. Prace Stacji obejmą zbieranie materiałów publi
kację prac oraz odczyty naukowe. Po referatach rozwinęła się dyskusja, w której 
poruszono z jednej strony zagadnienia organizacyjne, a z drugiej — kwestie zwią
zane z planami badawczymi Stacji. Jeśli chodzi o te pierwsze, to silnie podkreślono, 
że Stacja Naukowa w Katowicach zajmie się badaniami nad historią nie tylko 
Górnego Śląska, ale także Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska Cieszyńskiego, podkre
ślając równocześnie aspekt i akcent polityczny zacieśnienia więzi badawczej i or
ganizacyjnej między tymi terenami. Domagano się nawet włączenia do prac Stacji 
okręgu częstochowskiego. Poddano także krytyce plan badawczy Stacji, ponieważ 
jest on zbyt obszerny i niejednolity, przestrzegano przed dublowaniem prac pro
wadzonych już w Instytucie Historii, a przede wszystkim w Zakładzie Historii 
Śląska PAN. Postulowano zwrócenie uwagi przede wszystkim na zbieranie mate
riałów i opracowanie bibliografii czasopism. Interesowano się wreszcie sprawą 
współpracy z historykami czeskimi, i niemieckimi. Podsumowania dyskusji dokonał 
przewodniczący zebrania prof. Karol Maleczyński. :yV^..v j  s


