
i inne), dział grafiki o 962 sztuki (644 grafiki, 272 fotografie i 46 ekslibrisów). 
W maju i w czerwcu urządzono wystawę prac litograficznych L. Wyczółkow
skiego a w listopadzie wystawę rysunków A. Orłowskiego.

Mówiąc o pracach naukowych wykonywanych przez zespół ossolińczy- 
ków wspomnieć przede wszystkim należy o wydawaniu własnego biuletynu 
informacyjno-naukowego „Ze skarbca kultury** zamieszczającego teksty i ar
tykuły (w ciągu roku 1952 ukazały się dwa zeszyty, w r. 1953 jeden).

W jednym zawarta została praca M. Górkiewicza i A. Dician Materiały 
do inwentarza rękopisów Biblioteki im. Ossolińskich. Pozostałe zeszyty za
wierają drobniejsze rozprawki i materiały podzielone na działy: z materiałów 
historycznych, z materiałów do historii literatury, ze zbiorów korespondencji 
i inne. Magazyn ten jest doskonałym przeglądem bieżących prac prowadzo
nych w poszczególnych działach Biblioteki. Ponadto J. Kolasa i J. Maciszew- 
ski wydali pod kierunkiem Wł. Czaplińskiego Pamiętnik J. Ossolińskiego, 
a A. Fastnacht wydał Katalog dokumentów Bibl. Z. N. im. Ossolińskich z lat 
1507—1700. Jako prace zespołowe pod kierunkiem S. Inglota przygotowano 
w dziale rękopisów materiały do historii wsi XVII—XIX w. oraz rejestr 
poborowy województwa krakowskiego z r. 1629. Z prac historyków literatury 
wspominamy na tym miejscu o wydawnictwie „Prekursorzy Oświecenia**, 
w którym znalazły miejsce rozprawy R. Kalety Monitor z r. 1763 na tle swoich 
czasów oraz M. Klimowicza Mitzler de Kolof, redaktor i wydawca. Omawiając 
powyższe prace naukowe stwierdzić należy, że powstały one jako wynik kie
rowanej pracy młodych naukowców zdobywających w ten sposób doświadcze
nie naukowe.

Wydawnictwo Ossolineum wydało w ciągu 1952 r. kilkanaście pozycji 
historycznych, toteż odsyłając po bliższe szczegóły do katalogu stwierdzimy 
tylko, że specjalnie wiele miejsca zajmowały wśród nich wydawnictwa źródło
we a mniej monografie historyczne. Odwrotna sytuacja miała miejsce 
w r. 1953, kiedy Ossolineum wydało takie prace, jak S. Kieniewicza Sprawa 
chłopska w powstaniu styczniowym.

A. Galos

MUZEUM ŚLĄSKIE WE WROCŁAWIU
Działalność Muzeum Śląskiego była bardzo różnorodna. Głównym jednak 

zadaniem była popularyzacja historii sztuki i kultury materialnej1. W tym 
celu zorganizowano szereg wystaw stałych i czasowych: techniki malarstwa 
artystycznego, techniki tkactwa artystycznego, ceramiki polskiej XX w., Wro
cław w dawnych planach i widokach, Wrocław średniowieczny i dawne ślu
sarstwo w wytworach śląskiego rzemiosła1 2. Popularyzacja przejawiła się 
dalej w umieszczeniu w prasie 69 artykułów i 115 komunikatów, w wygłosze
niu 6  pogadanek radiowych, 134 odczytów popularno-naukowych na terenie 
Muzeum, 25 w terenie oraz 279 odczytów dla szkół, wojska itd. W ramach

1 W ramach współzawodnictwa międzymuzealnego w tej dziedzinie Mu
zeum zajęło w III i IV kwartale pierwsze miejsce.

2 Ponadto współdziałano przy organizowaniu przez Biuro Społeczno- 
Oświatowe 13 wystaw oświatowych, urządzono 4 koncerty, udzielono lokalu 
dla 6  wystaw obcych i pomagano przy otwarciu muzeum w Brzegu.



akcji oświatowej Muzeum zawarło pisemne umowy o współpracę kulturalną 
z Wojewódzką Szkołą PZPR, Wojewódzkim Domem Kultury ZZ i in.

Ponadto Muzeum wydało parę pozycji naukowych i przewodników popu
larno-naukowych 3, a na terenie Muzeum odbywały się także odczyty 
naukowe4. Ostatnio rozpoczęto intensywne przygotowania do wystawy po
święconej historii Śląska.

TEMATYKA PRAC ŚLĄSKOZNAWCZYCH PODJĘTYCH PRZEZ MŁODĄ 
KADRĘ NAUKOWĄ, ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU IM. B. BIERUTA

a. Prace aspiranckie i kandydackie:
mgr S. Michalkiewicz, Stosunki gospodarczo-społeczne na wsi w dobrach 

Hochbergów w XVIII w.,
mgr A. Lipska, Studia nad polityką Zbigniewa Oleśnickiego (klasowa po

lityka możnowładztwa polskiego wobec Ziem Zachodnich),
mgr R. Heck, Położenie ludności wiejskiej na Śląsku w XVI w., 
mgr M. Wolański, Handel Śląska z Rzecząpospolitą w XVII w., 
mgr W. Długoborski, Początki klasy robotniczej na Górnym Śląsku, 
mgr J. Raba, Położenie klasy robotniczej na Śląsku w latach 1850—1870, 
mgr Z. Surman, Podłoże Kulturkampfu na Śląsku,
mgr B. Szerer, Ruch robotniczy na Śląsku w latach 1890—1914 (w ramach 

INSP),
mgr K. Maleczyńska, Przemysł papierniczy na Śląsku do XIX w., 
mgr B. Turoń, Formularze biskupie i klasztorne na Śląsku w XIV— 

XVI w.
b. Prace asystenckie, przygotowawcze do prac kandydackich i prace 

magisterskie:
mgr A. Skowrońska, Dokumenty i kancelaria Henryka Brodatego i Po

bożnego,
mgr B. Turoń, Dzieje miasta Kąt, próba monografii historyczno-gospodar- 

czej,
mgr O. Popiołek, Położenie ludności wiejskiej we wsiach klucza Chojna- 

sty, posiadłości Schaffgotschów w XVII w.,
mgr M. Wierzejska, Zapomniany husyta śląski, Piotr Polak, 
mgr J. Wojtal, Sprawa śląska w opinii szlachty polskiej 1572—1648, 
mgr J. Sydor, Dzieje ruchu robotniczego w Zagłębiu Wałbrzyskim 

w latach 1850—1870,
mgr A. Burzec, Mecenat Piastów brzeskich.

3 M. S t a r z e w s k a ,  Ceramika polska pierwszej połowy XX  w.; M. H a i -  
s i g,  Bolesław Podczaszyński, sfragistyk i archeolog; T. C i e ń s k i ,  Techniki 
malarskie; W. G l u z i ń s k i ,  Wrocław średniowieczny; J. Z i o m e c k i, 
Techniki tkactwa artystycznego (dwie ostatnie prace oddane do druku).

4 Tytuły niektórych odczytów naukowych: prof. W. Czapliński, Epoka rene
sansu; prof. E. Maleczyńska, O starej polskiej kulturze Śląska i jej rozwoju 
w Polsce Ludowej; dr W. Koczka, Wyniki prac wykopaliskowych na grodzie 
wrocławskim; tir M. Haisig, Herb miasta Wrocławia i jego geneza; dr M. Hai- 
sig, Muzealnictwo polskie dawniej a dziś.


