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KRAJOWE SEM INARIUM  MŁODYCH HISTORYKÓW

Z okazji piętnastolecia powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy odbyło się we 
Wrocławiu w dniach 4 i 5 maja 1960 r. Krajowe Seminarium Młodych Historyków, 
poświęcone dziejom walki o polskość tych ziem. Seminarium zorganizowało Stu
denckie Koło Naukowe Historyków przy współudziale Komisji Nauki Zrzeszenia 
Studentów Polskich. W obradach wzięli udział młodzi pracownicy nauki i studenci — 
członkowie Naukowych Kół Historyków — ze wszystkich środowisk uniwersyteckich 
w kraju i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

Obrady zainaugurował referat dra Mariana Orzechowskiego pt. Tradycje pol
skiego ruchu studenckiego na Uniwersytecie Wrocławskim w okresie międzywojen
nym, oparty w dużej mierze na nie znanych materiałach źródłowych. Następne 
11 referatów przygotowały środowiska: lubelskie, opolskie, łódzkie i wrocławskie. 
Ze względu na różnorodność poruszanej tematyki stworzono trzy sekcje. W sekcji I 
wygłoszono referaty: Jacka Sokolewicza (UJ) — Polskie Ziemie Zachodnie w świetle 
źródeł starożytnych, S. Bieńka (UBB) — Stąn badań nad pochodzeniem Piotra Wlasta 
i jego rodu, J. Leschika (WSP Opole) — Dzieje Olesna śląskiego na przestrzeni wie
ków, K. Matwijowskiego (UBB) — Z problematyki narodowościowej na Śląsku po 
pokoju westfalskim; w sekcji II: W. Szczawińskiego (UBB) — Możliwości odzyskania 
Śląska przez Polskę w 1619 roku, K. Budzonia (KUL) — Gustaw Gizewiusz — wielki 
bojownik i obrońca polskości na Mazurach, J. Flagi (KUL) — Geograficzno-demogra- 
ficzne i polityczno-społeczne węzły łączące Warmię i Mazury z Polską; w sekcji III: 
S. Dąbrowskiego i M. Kruszyny (UBB) — Wrocław i jego kontakty z Polską 
w XIX w., S. Czerwińskiego (KUL) — Rola Michała Kajki w walce o utrzymanie 
polskości na Warmii i Mazurach, A. Koniecznego (UBB) — Zmagania polsko- 
niemieckie na Śląsku Opolskim w latach międzywojennych, A. Basaka (UBB) — 
Granica na Odrze i Nysie w świetle umów międzynarodowych z okresu II wojny 
światowej.

Największym zainteresowaniem, poza wspomnianym wyżej referatem dra 
M. Orzechowskiego, cieszyły się referaty: A. Basaka i S. Bieńka. A. Basak szczegółowo, 
opierając się na najnowszej literaturze, omówił sprawę polskich granic zachodnich 
w pierwszym okresie wojny i na konferencjach międzynarodowych w Jałcie i Pocz
damie. Dużo uwagi poświęcił charakterowi prawnemu umowy jałtańskiej i pocz
damskiej oraz przeprowadził analizę prawną postanowień konferencji w Poczdamie 
w odniesieniu do granicy na Odrze i Nysie.

Stanisław Bieniek dał wyczerpujący i polemiczny przegląd dotychczasowych 
poglądów historiograficznych na temat pochodzenia Piotra Własta i jego rodu. 
Wyzyskując źródła współczesne i późniejsze wysunął nie pozbawioną prawdopodo
bieństwa hipotezę, że Łabędziowie i Piotr Włast są potomkami książąt lub starszyzny 
plemiennej Ślężan, mieszkających na Śląsku jeszcze przed zajęciem tych ziem przez 
czeskich Przemyślidów. Podjął również próbę ustalenia chronologii tzw. Gesta Piotr- 
konis zakładając, że powstały one z końcem XIII w.

Na uwagę zasługują również -referaty: S. Czerwińskiego, W. Szczawińskiego 
i A. Koniecznego. Dotyczy to szczególnie referatu A. Koniecznego, omawiającego 
na podstawie materiału archiwalnego mało dotychczas znane zagadnienie walki 
Polaków z germanizacją na Śląsku Opolskim.

. Dyskusja nad referatami była bardzo nierówna. W niektórych jednak wypadkach, 
np. nad referatem A. Basaka, prowadzona była na bardzo dobrym poziomie.



Na podkreślenie zasługuje fakt, że w  obradach licznie uczestniczyli pracow nicy  
naukowi — historycy z U niw ersytetu  W rocław skiego i W yższej Szkoły Pedagogicznej 
w  Opolu.

Obrady zakończyła uroczystość rozdania nagród za najlepsze referaty. Zgodnie 
z pow szechną opinią sąd konkursow y, pod przew odnictw em  prof. dr. Stefana  
Inglota, przyznał pierw szą nagrodę S. B ieńkow i, a drugą A. Basakow i. Przyznano  
rów nież trzecie nagrody i jedno w yróżnienie. R eferaty pracow ników  naukow ych nie 
brały udziału w  konkursie. Całość sem inarium  zasługuje na pozytyw ną ocenę. N ie
w ątp liw ie przyczyni się ono do uaktyw nienia naukow ego ruchu studenckiego, prze
jaw iającego w  ostatnim  okresie coraz w iększą żywotność.

N ależy w reszcie z uznaniem  podkreślić organizacyjno-techniczną spraw ność  
przebiegu konferencji, podkreślaną też zgodnie przez w szystk ich  uczestników  sem ina
rium. Zarówno to, jak i przygotow anie naukow e sem inarium  na ogóln ie w ysokim  
poziom ie było zasługą ak tyw istów  w rocław skiego K oła H istoryków , z jego prezesem  
A Juzw enką na czele, którzy obok w ielk iej ofiarności ujaw nili duże poczucie odpo
w iedzialności i zm ysł organizacyjny. N ależy sądzić, że sem inarium  w rocław skie  
umocni dobrą opinię o w rocław skim  K ole H istoryków , jako jednym  z najaktyw niej
szych w  skali ogólnokrajow ej. Trzeba też podkreślić, że pow odzenie sem inarium  
przypisać należy w  niem ałej m ierze dobrej i ścisłej w spółpracy z K om isją Nauki 
ZSP w e W rocławiu, które przyszło Kołu H istoryków  z dużą i konkretną pomocą.

Nagrodzone referaty ukażą się drukiem  w  w ydaw anym  przez K om itet Koordy
nacyjny Studenckich Kół N aukow ych H istoryków  drugim  num erze „Studenckiego  
Przeglądu H istorycznego“.


