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TRZECIA KONFERENCJA KOMISJI HISTORYCZNEJ 

POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ

W dniach 10—12 V br. odbyła się w Warszawie trzecia z kolei konferencja 
Komisji Historycznej Polsko-Czechosłowackiej przy IH PAN. Wypełniała ją w ca
łości problematyka dziejów najnowszych Czechosłowacji i Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej. Referaty wygłosili ze strony Czechosłowacji: M. Kropilak (15 let 
lid ov e-d em okra tickéh o  Č eskoslovenska), V. Kral (P ředpoklady  a vznik lidove-de-  
m okra tickéh o  Č eskoslovenska), A. Snejdárek (M ezinárodní situace a  p o litika  ČSR 
v letech  1945—1960 se zvláštním  zřete lem  je j ich  vztahů k  Polsku)-, ze strony pol
skiej S. Arnold (Stan, w arunki i p erspektyw y badań  n au kow ych  nad dziejam i p o l
sk ie j R zeczypospolitej Ludow ej).

Dyskusja wskazała na szereg dodatkowych elementów współpracy i wzajem
nych kontaktów polsko-czechosłowackich w okresie ostatniej wojny oraz budowy 
demokracji ludowych. Dużo czasu poświęcono problematyce badań nad dziejami 
najnowszymi, jako dyscyplinie naukowej stanowiącej integralną część nauki histo
rycznej ; szczególnie zaakcentowano sprawę metod badawczych w tym zakresie, 
ich specyfikę oraz kompleksowy charakter. Wysunięto też następujące postulaty 
do dalszej pracy komisji:

1. Komisja powinna możliwie w jak najszerszym zakresie uwzględnić w swym 
planie pracy badapia nad dziejami najnowszymi.

2. Na jednym z najbliższych posiedzeń Komisja winna przedyskutować wyniki, 
a pirzede wszystkim metody badawcze stosowane na tym odcinku w nauce oby
dwóch krajów.

3. Wydaje się celowe przygotowanie wspólnego zbioru rozpraw, grupującego 
prace obydwu krajów tego zakresu chronologicznego; artykuły te dotyczyłyby po
szczególnych zagadnień i etapów historii obu narodów po r. 1945.

4. Celem zapoznania zarówno historyków, jak i szerszych rzesz czytelników 
w obu krajach z wynikami badań nad okresem najnowszym stwierdzono celowość 
tłumaczenia ważniejszych prac z tego zakresu oraz wymiany informacji o stanie 
źródeł i badań będących w toku.

K a z i m i e r z  P o p i o ł e k

SESJA NAUKOWA W BERLINIE PlSWIĘCONA DRUGIEJ WOJNIE
ŚWIATOWEJ

W dniach od 14 do 19 XII 1959 odbyła się w Berlinie Sesja Naukowa Poświę
cona Dziejom Drugiej Wojny Światowej i roli w niej niemieckiego imperializmu. 
Sesja, zorganizowana przez Radziecko-Niemiecką Komisję Historyczną, zgromadziła 
około 600 uczestników, w tym również licznych gości zagranicznych reprezentują
cych ponad 20 państw. Najliczniejsza była oczywiście delegacja radziecka, następ



nie czechosłowacka licząca 10 członków i polska (8 osób), w której skład wchodzili 
przedstawiciele Instytutu Historii PAN, Zakładu Historii Partii i Wojskowego Biura 
Historycznego. Językiem obrad był: niemiecki, rosyjski, angielski, francuski i czę
ściowo hiszpański, na które tłumaczono zarówno plenarne, jak i sekcyjne wystą
pienia.

Nie sposób, oczywiście, w tym sprawozdaniu dać nawet bardzo ogólnej cha
rakterystyki wygłoszonych referatów plenarnych i licznych wystąpień sekcyjnych. 
Z konieczności więc ograniczyć się wypadnie tylko do zwrócenia uwagi i na nie
które zagadnienia. Spośród referatów plenarnych należy w pierwszym rzędzie zwró
cić uwagę na referat prof. J. Boltina (ZSRR), który zajął się zagadnieniem charak
teru drugiej wojny światowej. Wychodząc od ogólnej charakterystyki przygotowań 
i planów politycznych i militarnych państw imperialistycznych oraz analizując cha
rakter walki poszczególnych narodów, podkreśliwszy mocno bardzo złożony charak
ter tej wojny i jej specyfikę na różnych terenach, dla różnych narodów, Autor do
szedł do pewnych ogólnych wniosków, które — jak podkreślił w swym końcowym 
wystąpieniu — są wyrazem opinii również innych radzieckich historyków. Wojna 
ta — zdaniem referenta — przygotowana i rozpoczęta jako wojna imperialistyczna 
zmieniła swój charakter, przy czym w poszczególnych krajach stało się to w róż
nym okresie czasu. Wojna ta przerosła, dzięki aktywnemu udziałowi w niej zagro
żonych w swym narodowym bycie mas ludowych względnie pod ich rosnącym wpły
wem na rządy, w wojnę narodowowyzwoleńczą, wojnę sprawiedliwą. Ogromne zna
czenie w tym zakresie posiadało objęcie wojną Związku Radzieckiego. Jeżeli chodzi
0 sprawę polską, to warto tu przytoczyć dosłownie niektóre stwierdzenia referenta: 
„Niewątpliwie niemieccy faszyści, napadając na Polskę, dopuścili się jawnej agresji. 
Bieg wydarzeń zmusił burżuazyjno-obszarnicze państwo, polskie do walki z faszy
stowskimi Niemcami. Charakter wojny określa dla Polski jednak nie polityka re
akcyjnego rządu, tym bardziej że rząd ten obawiał się swego własnego narodu
1 nie chciał, i nie mógł powołać mas do aktywnej obrony przed agresją ... Polski 
naród, opuszczony przez własny rząd, usiłował wziąć w swoje ręce swój własny los 
... Widać wyraźnie narastanie oporu mas ludowych. Jeżeli obrona Westerplatte była 
wyrazem bohaterstwa armii, to obrona Warszawy stała się walką całego ludu 
przeciwko agresorowi. Nierówność sił i brak kierownictwa partii klasy robotniczej 
sprawiły jednak, że walka polskiego narodu mimo całego bohaterstwa nie mogła 
przynieść sukcesu i nie mogła wywrzeć wpływu na bieg wybuchłej w Europie woj
ny. W ten sposób walka polskiego narodu — w przeciwieństwie do polityki rządu — 
nosiła od początku charakter sprawiedliwy i wyzwoleńczy, chociaż zakres jej wobec 
istniejących warunków był ograniczony ...“

Prof. L. Stern (NRD) poświęcił swój referat plenarny analizie prawidłowości 
i nieodzowności klęski niemieckiego imperializmu w obu wojnach światowych, 
wskazując m. in. na to, że imperializm ten, wyrażający interesy niemieckich mo
nopoli, nie zdawał sobie sprawy z dysproporcji swych zaborczych dążeń z posiada
nymi siłami i możliwościami. Referent wskazał równocześnie bardzo mocno na 
istnienie obecnie w NRF podobnych poglądów i dążeń, podobnie jak dawniej nie 
biorących pod uwagę realnego układu sił i przede wszystkim faktu jego przesu
nięcia się na rzecz sił pokoju.

Prof. A. Jerusalimski (ZSRR) dokonał wnikliwej analizy ideologii niemieckiego 
imperializmu, wskazując na przykładzie obu wojen światowych, że była to zawsze 
ideologia wojny, zaborów i grabieży, maskowana różnego rodzaju oszukańczymi 
hasłami. W okresie międzywojennym były to przede wszystkim hasła antykomu- 
nizmu; obecnie te same zaborcze cele pokrywa się hasłami obrony zachodniej kul
tury, wolności, humanizmu.



Wiele ciekawego materiału dostarczył referat gen. N. Pawlenki (ZSRR), który 
w oparciu o szereg konkretnych danych liczbowych wykazał niezbicie decydującą 
rolę Związku Radzieckiego w rozgromieniu faszystowskich Niemiec. Sprowadziwszy 
do właściwych rozmiarów pomoc zachodnich aliantów dla Związku Radzieckiego, 
wykazał równocześnie, że nawet w zaopatrzeniu materiałowym armii radzieckiej 
główną rolę odegrał przemysł krajowy, nie mówiąc już o tym, że armia radziecka 
walczyła z głównymi i najlepszymi siłami armii niemieckiej, ona kosztem naj
większych ofiar zadała jej największe straty, ona odniosła decydujące dla wyniku 
całej wojny zwycięstwa.

L. Einicke (NRD) omówił rolę antyfaszystowskiego ruchu oporu narodów 
w walce z hitlerowską agresją, podkreślając, że ruch ten odegrał bardzo ważną 
rolę. Zagadnienie to poruszone było następnie w wielu wystąpieniach sekcyjnych, 
które na przykładzie poszczególnych narodów charakteryzowały rolę ich ruchu 
oporu w pokonaniu niemieckiego faszyzmu. Podniosły się jednak w związku z tym 
pewne zastrzeżenia, aby nie wyolbrzymiać tego ruchu, a zwłaszcza jego znaczenia 
i roli ponad słuszną miarę, który przede wszystkim oceniać trzeba jako wspaniały 
wyraz patriotyzmu szerokich mas ludowych różnych narodów, który — jeżeli chodzi
0 naród niemiecki — ratował przede wszystkim jego dobre imię i honor. Odnosi 
się to również do walki partyzanckiej, która miała również swoje znaczenie dla 
przebiegu działań wojennych, ale przecież nie partyzantka, ale walcząca na fron
cie armia radziecka zadała agresorowi decydujące ciosy. W swym referacie L. Eini- 
cke za słabo jednak uwzględnił polski ruch oporu, o którym miał bardzo niewiele 
do powiedzenia. Częściowo przynajmniej brak ten został przez tegoż Referenta uzu
pełniony w Jego wystąpieniu dyskusyjnym w sekcji, gdy po referacie doc. Madajczy- 
ka podkreślił duże znaczenie oporu polskich chłopów i polskiej partyzantki dla 
pohamowania hitlerowskich planów wysiedlenia Zamojszczyzny.

Sprawy polskiego ruchu oporu, różnorodność jego form i udział w nim całego 
narodu bez względu na dzielące go różnice polityczne przedstawił w swym wystą
pieniu na plenum prof. gen. S. Okęcki, który równocześnie mocno podkreślił słusz
ność koncepcji politycznej i taktyki ruchu związanego z lewicą. Referat ten po
zwolił na zapoznanie uczestników w sposób przynajmniej najogólniejszy z proble
matyką polskiego ruchu oporu. Szkoda tylko, że referat ten, nie przewidziany po
czątkowo w programie zebrania plenarnego, przygotowany w ostatniej chwili
1 wobec tego tłumaczony bezpośrednio w czasie wygłaszania, oddany został na 
skutek tego miejscami w sposób nieco zniekształcony, z niemałymi lukami.

Wymienić wreszcie trzeba trzy pozostałe, bardzo również ciekawe referaty ple
narne: gen. J. Zukertorta (NRD) o niemieckim imperializmie i legendzie o wojnie 
prewencyjnej Niemiec hitlerowskich przeciwko Związkowi Radzieckiemu, dr.
D. Mielnikowa (ZSRR) o światowym znaczeniu zwycięstwa miłujących pokój naro
dów nad niemieckim imperializmem w drugiej wojnie światowej i dr. S. Doern- 
berga (NRD) o roli Niemieckiej Republiki Demokratycznej w walce przeciwko 
niemieckiemu imperializmowi i militaryzmówi.

Poza posiedzeniami plenarnymi sesja pracowała w 4 sekcjach. Z powodu dużej 
ilości zgłoszeń tylko część przygotowanych referatów została wygłoszona, przy czym 
kurtuazyjni gospodarze dopuścili do głosu wszystkich zagranicznych gości, odkła
dając do protokołu wiele z przygotowanych przez ich pracowników wystąpień. Nim 
przejdziemy do krótkiego scharakteryzowania obrad poszczególnych sekcji, pod
kreślić trzeba, że dały one bardzo wiele nowego, nieraz bardzo szczegółowego, ma
teriału do omawianych zagadnień.

Sekcja Pierwsza poświęcona była problemowi przygotowania drugiej wojny 
światowej przez niemiecki imperializm, przy czym skoncentrowano się w szcze
gólności nad następującymi zagadnieniami: rola niemieckiego kapitału finansowego
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w przygotowaniu wojny, przygotowywanie wojny pod względem ideologicznym, na 
forum wewnętrznym i zagranicznym, wreszcie w dziedzinie wojskowej. Na 50 
zgłoszonych w tej sekcji wystąpień 17 musiano złożyć do protokołu.

Sekcja Druga zajmowała się zagadnieniem roli niemieckiego imperializmu 
w czasie wojny i jego militarną, gospodarczą i moralno-polityczną klęską. Dyskusja 
w tej sekcji, w której wzięło udział 29 uczestników (9 głosów złożono do protokołu), 
skupiła się wokół zagadnienia charakteru i periodyzacji wojny, polityki państw 
zachodnich i neutralnych wobec Niemiec hitlerowskich. Żywą dyskusję wywołało 
pytanie, jakie wydarzenie w ciągu tej wojny uznać należy za przełomowe, przy czym 
podkreślono, że należy je widzieć w trzech faktach: bitwie o Moskwę, obronie Sta
lingradu i bitwie pod Kurskiem. Od tej bowiem chwili armia niemiecka, utraciła 
definitywnie inicjatywę bojową. Łączyły się z tym zagadnieniem również wypo
wiedzi wskazujące nie tylko na militarne, ale również i moralno-polityczne znacze
nie tych wydarzeń, w szczególności bitwy stalingradzkiej. Ciekawą dyskusję wy
wołało też twierdzenie jednego z referentów, że pokonanie przez Niemcy w tej 
wojnie Polski nie miało poważniejszego strategicznego znaczenia. Twierdzenie to 
nie ostało się jednak w toku żywej dyskusji, w której wzięło udział kilku uczestni
ków, głównie wojskowych, m. in. członek delegacji polskiej płk mgr J. Zamojski.

Sekcja Trzecia poświęcona była zagadnieniu polityki hitlerowskiego imperializ
mu na okupowanych terenach oraz ruchu oporu w Niemczech i krajach okupowa
nych. Omawiając problem rabunkowej gospodarki w krajach okupowanych, szcze
gólnie dużo uwagi zwrócono i w oparciu o bogaty materiał wskazano na bezpośred
ni czy pośredni udział w tej grabieży niemieckich monopoli czerpiących z tego 
ogromne zyski. Podkreślano równocześnie, że te same monopole, często ci sami 
ludzie, odgrywają obecnie dużą, nieraz decydującą, rolę w życiu gospodarczym 
i politycznym NRF. Omawiając ruch oporu, wielu mówców podkreśliło mocno kie
rowniczą rolę w tej dziedzinie w różnych krajach klasy robotniczej i komunistycz
nych partii w szczególności. Szereg wystąpień poświęconych było ruchowi oporu 
w Niemczech (ze szczególnym uwzględnieniem puczu lipcowego), a zwłaszcza party
zantce na różnych terenach, o czym mówili przedstawiciele różnych narodów. Wy
stąpienia te dostarczyły przeważnie wiele nowego, ciekawego materiału. Ujawniła 
się co prawda w niektórych wystąpieniach tendencja do wyolbrzymiania ponad 
słuszną miarę znaczenia tych form walki, co jednak spotkało się ze sprzeciwami, 
sprowadzającymi to zagadnienie w poszczególnych państwach do skromniejszych 
nieco, bardziej ograniczonych rozmiarów, bez najmniejszego równocześnie lekce
ważenia czy podawania w wątpliwość wartości i znaczenia tej formy walki mas 
ludowych.

Czwarta Sekcja zajmowała się zagadnieniem powstania i rozwoju demokratycz
nych Niemiec i stawianych temu rozwojowi przeszkód na terenie NRF i w zachod
nim Berlinie. Z 44 zgłoszonych tutaj referatów wygłoszono 30. W dyskusji, w której 
obok historyków brali udział również prawnicy, ekonomiści, historycy literatury, 
filozofowie, oświetlano ten problem bardzo szeroko i wszechstronnie, chociaż nie 
zawsze dostatecznie głęboko. Szerszą dyskusję wywołało w tej sekcji zagadnienie 
słuszności i prawności — w świetle istniejących traktatów międzynarodowych 
i prawa międzynarodowego — procesu norymberskiego. Zagadnienie to ujął następ
nie na końcowym posiedzeniu plenarnym L. Smirnow (ZSRR).

Trzeba na końcu nieco uwagi poświęcić z jednej strony udziałowi polskiej dele
gacji w Sesji, a z drugiej temu, jakie miejsce w jej obradach zajęła sprawa polska. 
Polscy uczestnicy Sesji wygłosili szereg referatów sekcyjnych oraz brali udział 
w dyskusjach. Poza omówionym już wystąpieniem S. Okęckiego na posiedzeniu ple
narnym w Sekcji Drugiej wygłosili referaty: Z. Staniecki (Wojsk. Inst. Hist.), Nie
które zagadnienia w ojny 1939 roku  w Polsce, W. Malinowski (Zakł. Hist. Partii),



Udział p o lsk ie j k lasy  robotn iczej w obron ie W arszaw y w e w rześniu 1939, K. Popio
łek (Inst. Hist. PAN), W pływ k lęsk i stalingradzkiej na postaw ę i n astroje w N iem 
czech  w św ietle spraw ozdań  policyjnych, J. Zamojski (Wojsk. Inst. Hist.), N iektóre  
problem y charakteru  i periodyzacji w ojny w yzw oleńczej narodu polskiego 1939— 
1945 (złożone do protokołu). W Sekcji Trzeciej: K. Popiołek, O m etodach  eksterm i
n acji p o lsk ie j ludności na Ś ląsku  w czasie II  w ojny św iatow ej, C. Madajczyk (Inst. 
Hist. PAN), O w ysied len iach  przeprow adzonych przez h itlerow ców  na ziem iach  p o l
sk ich , A. Kamiński, Faszystow skie obozy koncentracyjn e ja k o  z jaw isko  socja lne  
i ekonom iczne, B. Kobuszewski (Wojsk. Inst. Hist.), Ruch oporu na w schodnich  tere
n ach  P olski w łączonych do Rzeszy, S. Okęcki (Inst. Hist. PAN), W spółpraca polsk ich  
i n iem ieckich  partyzantów  w w alkach  drugiej w ojny św iatow ej. Jeżeli zaś idzie
0 sprawy polskie, to — jak już poprzednio wspomniano — poświęcono im, jak się 
wydaje, mniej chyba uwagi, niż na to z punktu widzenia ich znaczenia i roli w tej 
wojnie zasługiwały. Sprawy te wystąpiły mocniej w obradach sekcyjnych dzięki wy
stąpieniu polskich referentów, jak i niektórych dyskutantów. Dotyczy to w szcze
gólności znaczenia kampanii w Polsce i polskiego ruchu oporu.

Sesja berlińska, stanowiąca dalszy ciąg zapoczątkowanej przed dwoma laty 
w Lipsku dyskusji nad problemem przygotowania i przebiegiem drugiej wojny 
światowej, pozwoliła przez skupienie nad tą problematyką poważnej ilości star
szych i młodszych pracowników naukowych NRD wydobyć wiele nowego materiału, 
co przy współudziale historyków innych krajów wzbogaciło niewątpliwie stan wie
dzy o tej wojnie, jej genezie, przebiegu, celach i charakterze. Obok niewątpliwego 
naukowego znaczenia tej konferencji podkreślić też trzeba jej znaczenie polityczne. 
Dawały temu wyraz nie tylko wystąpienia oficjalne w momencie zagajenia i zakoń
czenia sesji. Nuta ta brzmiała bardzo silnie w szeregu referatów i głosów dyskusyj
nych. Bardzo często i bardzo słusznie wskazywano w oparciu o niezbite dowody
1 argumenty na istnienie i działalność w NRF tych samych sił i ludzi, którzy na 
naród niemiecki i tyle innych narodów sprowadzili katastrofę ostatniej wojny, 
wskazywano ich prawdziwe cele, demaskując dymne zasłony i fałsze. Na konferen
cji tej mocny wyraz znalazła silna więź nauki historycznej z współczesnym życiem 
narodów. Podkreślił to też wyraźnie skierowany do uczestników konferencji list Ko
mitetu Centralnego SED, szereg przemówień, jak wreszcie uchwalona przez konfe
rencję deklaracja.

W podsumowaniu Sesji organizatorzy jej podkreślili jako jej słabą stronę, że 
nie wszystkie referaty były dostatecznie pogłębione, że niemało jeszcze w dotych
czasowym dorobku nauki historycznej w omawianej dziedzinie istnieje braków 
i luk, że wobec tego zagadnienie to winno nadal stać w centrum zainteresowań 
i prac historyków NRD. Zgodzić się wypadnie w całej pełni ze stwierdzeniami pod
sumowującymi sesję i z opiniami wypowiadanymi zarówno przez niemieckich, jak 
i innych kolegów, że sesja ta była poważnym osiągnięciem naukowym, że dostar
czyła już do tej pory sporo nowych materiałów, spostrzeżeń i sądów, że zapłodniła 
dalsze prace, wskazując im kierunek, że równocześnie miała ona bardzo istotne zna
czenie polityczne w walce, jaką cała postępowa ludzkość toczy dziś w obronie czło
wieka i jego wolności przeciwko tym wszystkim siłom, które by w interesie im
perialistycznych dążeń chciały zakłócić pokój. Przywitać należy z zadowoleniem 
zapowiedzi organizatorów sesji, że jej wyniki opublikowane zostaną w niedługim 
czasie w postaci parotomowego wydawnictwa, w którym znajdą się zarówno 
znacznie poszerzone teksty wygłoszonych referatów, jak i te wszystkie, które 
z braku czasu nie mogły zostać wygłoszone.

Wypadnie na końcu podkreślić doskonałą organizację sesji, jak i niezwykłą 
gościnnośę gospodarzy.



S t a n i s ł a w  W a w r z y n i a k

WROCŁAWSKI OŚRODEK BADAWCZY

Minął rok od rozpoczęcia działalności Wrocławskiego Ośrodka Badawczego.
Przyczyny, które doprowadziły do jego powołania, to: konieczność oparcia dzia

łalności praktycznej w kierowaniu gospodarką miasta na bazie badań i wyników 
prac naukowych oraz konieczność podjęcia przez naukę zaniedbanej, a przy tym 
bardzo rozległej problematyki dużego miasta będącego w stadium silnego roz
woju.

Poważne i ciągle wzrastające zadania terenowych rad narodowych w kie
rowaniu rozwojem gospodarki narodowej na podległych im terenach wymagają nie 
tylko organizacyjnych usprawnień w pracy, ale przede wszystkim podniesienia pra
cy rad na wyższy poziom. Pełnej efektywności i celowości działania rad narodo
wych będzie można oczekiwać przy powiązaniu i oparciu pracy rad na wynikach 
naukowych badań społecznych i ekonomicznych problemów naszej gospodarki. Od 
dawna odczuwana konieczność takich powiązań spowodowała szereg rozmaitych 
prób, zmierzających do ściślejszej współpracy rad narodowych z placówkami nau
kowymi. Wyrazem i częściowym efektem tych dążności było powołanie przy wielu 
prezydiach WRN i rad narodowych miast wydzielonych doradczych ciał naukowych. 
Powołane zostały: przy wojewódzkich komisjach planowania gospodarczego — rady 
naukowo-ekonomiczne; przy wydziałach rolnictwa —  rolnicze rady naukowe; przy 
wydziałach przemysłu — rady techniczne.

Działalność powołanych rad naukowych jako doradczych organów naukowych — 
jakkolwiek ważna — była i jest ograniczona względami organizacyjnymi i finan
sowymi (przywiązanie do budżetu danego wydziału). Dlatego też poszukiwane były 
dalsze formy współpracy rad narodowych z instytucjami naukowymi. Między in
nymi pewne wnioski w tym zakresie wysunięte zostały na krajowej konferencji po
święconej zagadnieniom współpracy instytutów naukowo-badawczych z radami na
rodowymi, która odbyła się we Wrocławiu 16 VI 1956 r.

Problematyką Dolnego Śląska i m. Wrocławia zajmuje się — obok zagadnień 
ściśle teoretycznych i dydaktycznych oraz zagadnień wykraczających poza problema
tykę regionalną — szereg katedr 8 wrocławskich uczelni, kilka placówek PAN 
i Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Badania związane z m. Wrocławiem, pro
wadzone od szeregu lat, nie były koordynowane, co prowadziło do rozproszenia 
wysiłków i często wielokrotnego powtarzania niektórych czynności, choćby przy 
zbieraniu materiałów faktograficznych. Jednocześnie szereg opracowań nie zostało 
odpowiednio wyzyskanych, bowiem nie docierały do wszystkich zainteresowanych 
(dotyczy to prac nie opublikowanych). Również kierunek podejmowanych badań nie 
zawsze był dostatecznie uzasadniony aktualnymi potrzebami. A przecież blisko 
półmilionowe miasto, stolica Dolnego Śląska i Ziem Zachodnich, miasto, które po 
kolosalnych zniszczeniach wojennych odrodziło się na nowo i w swoim rozwoju 
postępuje szybko naprzód, wymaga skoordynowanych i skoncentrowanych wysił
ków przy badaniu występujących tu problemów gospodarczych i częstokroć nie
powtarzalnych zjawisk społecznych.

W tym stanie rzeczy zrozumiałe jest zainteresowanie zarówno kierowników ży
cia gospodarczego miasta, jak i pracowników nauki powstaniem specjalnej placówki 
naukowej.

Warto podkreślić również aspekt polityczny potrzeby prowadzenia badań nad 
problematyką Wrocławia. Odżywiony ruch rewizjonistyczny wymaga z naszej stro
ny intensywnego przeciwstawiania się mu także w zakresie spraw związanych



z największym miastem Ziem Zachodnich i dementowania fałszywych opinii tak na 
temat jego przeszłości, jak i stanu obecnego.

Inicjatywę w powołaniu WOB, przy poparciu wojewódzkich władz politycznych 
i naukowych, podjęły wspólnie: Rada Wojewódzka Towarzystwa Rozwoju Ziem Za
chodnich, Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Prezydium Rady Narodowej m. 
Wrocławia.

W kwietniu 1958 r. Zarząd Towarzystwa Miłośników Wrocławia w porozumieniu 
z TRZZ i Prezydium RN m. Wrocławia powołuje w drodze uchwały Komitet Orga
nizacyjny Wrocławskiego Ośrodka Badawczego. W skład Komitetu wchodzą: prof. 
dr Józef Gajek, doc. dr Stefan Golachowski, prof. dr Ewa Maleczyńska, doc. dr 
Bolesław Siwoń i prof. dr Jerzy Skowroński.

Komitet Organizacyjny opracowuje w krótkim czasie zasady organizacyjne 
Ośrodka, które przewidują jego całkowitą niezależność naukową. Organizacyjnie 
Ośrodek składa się z Rady Naukowej, w której reprezentowane są rozmaite dyscy
pliny naukowe, Zespołu Kierowniczego i Komisji Rewizyjnej. Zarówno członkowie 
Zespołu Kierowniczego, jak i Komisji Rewizyjnej są wybierani spośród członków 
Rady Naukowej w okresach dwuletnich.

Zarząd TMW w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym WOB zwrócił się 
do kilkunastu naukowców wrocławskich z prośbą o przyjęcie obowiązków członka 
Rady Naukowej WOB. Po uzyskaniu zgody zainteresowanych osób w listopadzie 
1958 r. powołuje Radę Naukową, do której poza członkami Komitetu Organizacyj
nego weszli prof. prof.: Lesław Adam, Leszek Dąbrowski, Tadeusz Gabryszewski, 
Józef Gierowski, Igor Kisiel, Bogdan Kopeć, Jerzy Mahl, Bronisław Pilawski, Jan  
Różycki, Helena Słoniewska.

W grudniu 1958 r. odbyło się zebranie konstytucyjne Rady Naukowej WOB, 
na którym wybrano Zespół Kierowniczy w składzie: doc. dr Bolesław Siwoń, prof. 
dr Józef Gierowski i prof. dr Igor Kisiel. W toku prac Ośrodka dokooptowano do 
Zespołu Kierowniczego prof. dr Ewę Maleczyńską. Na pierwszym posiedzeniu za
twierdzono również statut WOB.

Już w styczniu 1959 r. Rada Naukowa opracowała wstępny plan pracy WOB. 
Program prac przewidywał:

1. Podjęcie prac zmierzających do koordynacji badań związanych z proble
matyką Wrocławia;

2. Rozpoczęcie najpilniejszych badań w 3 zasadniczych grupach tematycznych: 
nauk humanistycznych, technicznych i ekonomicznych;

3. Podjęcie inicjatywy w kierunku rozpoczęcia badań wykraczających poza 
możliwości Ośrodka i starania o ich sfinansowanie.

Praktyczną działalność Wrocławski Ośrodek Badawczy rozpoczął w maju 1959 r. 
w oparciu o dotację finansową Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia. Rów
nocześnie kierownictwo Ośrodka czyni starania o sfinansowanie niektórych zainicjo
wanych prac badawczych przez Polską Akademię Nauk. Przy poparciu Zarządu 
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego uzyskano z PAN dotację na rozpoczęcie 
badań społeczno-ekologicznych m. Wrocławia oraz na zapoczątkowanie prac bi
bliograficznych i badań dotyczących trudności wychowawczych młodzieży w szko
łach wrocławskich.

Badania społeczno-ekologiczne, prowadzone pod kierunkiem doc. dr. Stefana 
Golachowskiego, w swojej pierwszej fazie zostały zakończone w styczniu br. Ze
brany bardzo bogaty materiał wymaga jeszcze szczegółowego opracowania. Nie
mniej już wstępne wyniki rzuciły bardzo interesujące światło na strukturę społecz
ną i zawodową, pochodzenie regionalne ludności, zagadnienia migracji wewnętrz
nych i zewnętrznych, warunków mieszkaniowych, informują o stosunkach społecz



nych, życiu kulturalnym, opinii mieszkańców na temat usług, wyposażenia dzielnic 
i wiele innych zagadnień, rozszerzając znacznie dotychczasowe informacje staty
styczne. Ponadto w ramach tej pracy wykonano w całości opracowanie monograficz
ne dotyczące lokalizacji żłobków w świetle opinii mieszkańców korzystających 
z tych usług. Badania te będą kontynuowane w roku bieżącym, przy czym wstępne 
wyniki są już wyzyskiwane w pracach niektórych instytucji społecznych i poli
tycznych.

Badania dotyczące trudności wychowawczych młodzieży w szkołach wrocław
skich, wykonywane przez zespół pracowników Katedry Psychologii pod kierunkiem 
doc. dr Heleny Słoniewskiej, nie zostały jeszcze zakończone z uwagi na koniecz
ność dokonania dłuższych obserwacji uczniów tzw. trudnych i prowadzenia szczegó
łowych wywiadów.

Prace bibliograficzne zostały rozpoczęte i w chwili obecnej w opracowaniu znaj
duje. się dział przyrodniczo-geograficzny i gospodarczy. Ukończenie obu wymienio
nych prac przewiduje się na początek IV kwartału br.

Z funduszy przeznaczonych przez Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia 
podjęto i w części już wykonano następujące prace:

1. A m ortyzacja ja k o  źródło finansow ania środków  trw ałych w w odociągach  
i kanałizacji m. W rocłaiuia — doc.'d r L. Adam.

2. G eograficzno-rolnicza m onografia rejonu  podm iejsk iego  — adiunkt mgr 
J. Januszewski.

3. Stan i potrzeby rem ontow o-konserw acyjne dróg i ulic m. W rocław ia  — doc. 
dr J. Różycki (praca obejmuje dwa szczegółowe tematy: skład mieszanek ciężkich 
nawierzchni bitumicznych przewidzianych do naprawy i określenie ekonomicznych 
warunków doprowadzenia tych nawierzchni do potrzeb istniejącego ruchu oraz za
gadnienie metod inwentaryzacyjnych urządzeń miejskich w obrębie zespołu ulicz
nego).

4. Ocena gospodarki p łacow ej w przem yśle w rocław skim  — doc. dr B. Siwoń.
5. P erspektyw y rozw ojow e m. W rocław ia  — doc. dr B. Siwoń.
6. B adania na.d historią języ ka  polskiego w e W rocław iu  — prof. dr B. Zakrzew

ski i doc. dr K. Głombiowski.
7. Zagadnienia zaopatrzen ia m iasta w energię elektryczną i gaz (bilans en erge

tyczny) na tle p lanow anego rozw oju  W rocław ia w latach 1961—1965 — mgr B. Kuź
niar.

8. Badanie archeologiczne na Psim Polu — doc. dr W. Sarnowska.
9. Zagadnienia zaopatrzen ia ludności w tow ary  — mgr Rusinek.
Znaczna część wymienionych prac została przyjęta i przedyskutowana przez 

Radę Naukową WOB. Warto przy tym dodać, że w posiedzeniach dyskusyjnych 
Rady Naukowej uczestniczą członkowie Prezydium Rady Narodowej, radni oraz 
zainteresowani kierownicy wydziałów, co pozwala na natychmiastowe wyzyskanie 
wyników prac i dyskusji w operatywnej działalności aparatu wykonawczego Pre
zydium.

Wśród prac przyjętych i przedyskutowanych na posiedzeniach Rady Naukowej 
WOB znalazły się wspomniane już wstępne wyniki badań społeczno-ekologicznych, 
zagadnienia amortyzacji w wodociągach i kanalizacji, wstępne wyniki badań nad 
kształtowaniem się rejonu podmiejskiego oraz perspektywy rozwojowe m. Wro
cławia.

O dużym znaczeniu badań prowadzonych przez Ośrodek świadczyć może choćby 
jeden przykład: wyniki wykonanej pracy dotyczącej amortyzacji w wodociągach 
i kanalizacji m. Wrocławia doprowadziły do zasadniczej rewizji pięcioletniego planu



gospodarczego w zakresie wodociągów i kanalizacji i stanowiły podstawę do bardzo 
istotnych zmian w tym planie.

Podejmowanie prac badawczych nastawionych na rozwiązywanie aktualnych 
problemów gospodarczych miasta nie wyczerpuje w pełni działalności WOB. W za
kresie swoich badań Ośrodek zmierza do stworzenia właściwych podstaw do koor
dynacji wszelkich prac naukowych dotyczących m. Wrocławia, podejmowanych 
przez różne instytucje i placówki badawcze. W tym celu rozpoczęto prace nad 
zgromadzeniem informacji o nie publikowanych pracach dotyczących Wrocławia, 
wykonanych i będących w opracowaniu w poszczególnych katedrach wyższych 
uczelni, instytutach naukowo-badawczych, placówkach PAN i innych. Materiał 
gromadzony jest w formie kartoteki zawierającej podstawowe dane informacyjne
0 poszczególnych opracowaniach. Zebrany materiał pozwoli na przeprowadzenie we
ryfikacji aktualności i przydatności wykonanych prac oraz na pełniejsze ich wy
zyskanie zarówno przez zainteresowane instytucje gospodarczo-społeczne, jak i przez 
autorów podejmujących nowe badania. Dalszym krokiem w tym kierunku będzie 
sporządzenie katalogu materiałów archiwalnych dotyczących m. Wrocławia. W sumie 
prace te wraz z bibliografią Wrocławia stanowić będą ważną pozycję do koordynacji
1 ustalenia długofalowego planu prac badawczych.

Drugą ważną dziedziną prac WOB jest inicjowanie badań, jakkolwiek związa
nych z Wrocławiem, ale mających szersze znaczenie naukowo-teoretyczne, oraz prac, 
których podjęcie wymaga natychmiastowych decyzji. Przykładowo wymienić tu 
można badania archeologiczne w rejonie placu Nowy Targ we Wrocławiu, wymaga
jące właśnie natychmiastowej decyzji co do ich podjęcia z uwagi na zamierzoną 
w najbliższym czasie zabudowę placu; niektóre badania historyczne i badania wcho
dzące w zakres zagadnień technicznych, jak sprawy gospodarki wodnej, zagadnienia 
geologiczno-techniczne itp.

Prace te mają być finansowane przez PAN poprzez Wrocławskie Towarzystwo 
Naukowe. Stąd wymagana jest ścisła współpraca między WOB a WTN. Zasady tej 
współpracy zostały uregulowane wzajemnym porozumieniem, które przewiduje 
wspólną opiekę merytoryczną nad badaniami zainicjowanymi przez WOB, a finan
sowanymi przez PAN.

Z dalszych prac WOB wymienić można:
1. Prace związane z obchodami 100-lecia państwa polskiego i m. Wrocławia. 

W  tym zakresie powołana została przez WOB Komisja, która opracowała wstępny 
projekt corocznej tematyki wydawnictw, obchodów oraz imprez w m. Wrocławiu, 
w ramach obchodów 1000-lecia. Projekt ten służyć będzie za podstawę do ustalenia 
harmonogramu prac w zakresie wydawniczym i badawczym w odnośnych dziedzi
nach. Powołano również Komitet Redakcyjny dla opracowania wrocławskiej części 
obszernej monografii miast pt. M iasta polsk ie  w okresie  Tysiąclecia, finansowanej 
przez Urząd Rady Ministrów;

2. Prace związane z obchodami 15-lecia Wrocławia ze strony WOB skoncentro
wały się wokół ekspozycji wystawowych, na których miały być reprezentowane ele
menty dotyczące miasta Wrocławia. Zainteresowano się przede wszystkim wystawą 
Muzeum Śląskiego X w ieków  Ś ląska, w szczególności częścią dotyczącą ostatniego 
15-lecia. Dzięki inicjatywie WOB prace nad przygotowaniem tej części wystawy 
nabrały właściwego kierunku i uzyskały odpowiednie pokrycie finansowe. W czasie 
dyskusji i konferencji poświęconych tym sprawom wypłynęły sugestie dotyczące zor
ganizowania w Bibliotece Uniwersyteckiej pokazu druków polskich we Wrocławiu 
od XV—X I X ’ w., a w Archiwum Państwowym — wystawy polskich dokumentów 
archiwalnych. Obie te wystawy zostały zorganizowane i cieszą się dużym zaintere
sowaniem społeczeństwa. Do spraw wchodzących do tej grupy zagadnień wliczyć



można również dyskusję zainicjowaną przez WOB i przeprowadzoną wspólnie 
z Ossolineum nad Albumem, w rocław skim . Merytorycznie chodziło tu o nadanie tej 
pracy charakteru wydawnictwa okolicznościowego z uwagi na przewidywany termin 
wypuszczenia jej na rynek księgarski, zbieżny z terminem obchodów 15-lecia Wro
cławia;

3. Prace przygotowawcze do ustalenia długofalowego planu prac badawczych 
i konsultacji wydawniczych;

4. Przygotowanie wniosków do ustalenia form opieki nad popularyżacją wiedzy 
o Wrocławiu.

Taki jest obraz rocznej działalności Wrocławskiego Ośrodka Badawczego.

Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA WTMH W WAŁBRZYCHU

Koło wałbrzyskie WTMH powstało z inicjatywy nauczycieli zrzeszonych w Sek
cji Historii Ośrodka Metodycznego i ukonstytuowało się 9 X I 1956, licząc 16 człon
ków, przeważnie nauczycieli szkół średnich i podstawowych. Liczba początkowa 
członków utrzymuje się z małymi wahaniami po dzień dzisiejszy. W ciągu tych 
3 lat Zarząd Koła tworzyli i tworzą w dalszym ciągu: Alfons Szyperski, Wiktor 
Redka, Tadeusz Graczykowski i Wanda Wysocka. Członkowie Koła prenumerują, 
co prawda nie wszyscy regularnie, „Sobótkę“, „Kwartalnik Historyczny“ i „Przegląd 
Historyczny“. Czasopisma te są również wyłożone w czytelni Biblioteki Miejskiej.

W minionym czasokresie odbyło się 16 zebrań ogólnych z udziałem zaproszo
nych gości, na których dyskutowano prace magisterskie członków, materiały regio
nalne i przygotowywane do druku teksty dotyczące Pogórza Wałbrzyskiego. Jedno
cześnie zapoznawano członków z dawniejszą bibliografią regionu, jak również z bie
żącymi publikacjami z dziedziny historii i jej nauk pomocniczych. O nowościach wy
dawniczych informował Adam Tokarz, pracownik Domu Książki, bibliograf i hi
storyk.

Na zebrania przybywali od czasu do czasu prelegenci z Wrocławia, członkowie 
WTMH, mianowicie S. Michalkiewicz, konsultant Koła, R. Heck, F. Biały i M. Orze
chowski, służąc zawsze radą i większym doświadczeniem, informując o pracach śro
dowiska uniwersyteckiego. Te kontakty uważamy za konieczne i bardzo cenne.

Koło jako organizacja utrzymywało łączność z miejscowym Archiwum Pań
stwowym, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Sekcją Ochrony Zabytków przy 
PRN, Wałbrzyskim Towarzystwem Kultury, Dolnośląskim Towarzystwem Oświato
wym i Muzeum Miejskim, gdzie odbywają się zebrania Koła. W r. 1958 zgłoszono 
akces do zarządu obwodu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, do którego 
władz wszedł z wyboru członek Koła.

Członkowie rozwinęli ożywioną akcję odczytową na tematy z dziejów miasta 
i okolicy, wygłosiwszy w ciągu 3 lat ponad 60 odczytów, niektóre z przeźro
czami, przy przeciętnej frekwencji 25 osób na jednym odczycie. Odbywały się one 
w Domu Zdrojowym w Szczawnie Zdroju, klubach kopalnianych, świetlicach związ
kowych, szkołach, Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki, na Uniwersytecie Po
wszechnym w Wałbrzychu i Białym Kamieniu, konferencjach nauczycielskich itd. 
Również Komitet Powiatowy PZPR korzystał z pomocy naszych prelegentów w szko
leniu na temat polskości Śląska.

T. Gretschel i A. Szyperski opracowali po 4 odczyty popularnonaukowe na zlece
nie TRZZ i TWP o tematyce 15-lecia i Milenium na użytek prelegentów w powie
cie. Wymienieni członkowie oraz W. Redka ogłosili w miejscowym tygodniku „Try
buna Wałbrzyska“ kilkadziesiąt artykułów prasowych o przeszłości i teraźniejszości



ziemi wałbrzyskiej i jej zagłębia węglowego. Popularyzowano zabytki średniowiecz
ne, dowody polskości, sztukę ludową, działaczy robotniczych, dzieła 'poetów i pisarzy 
związane z regionem, ważne wydarzenia dziejowe, rozwój przemysłu, sprawy urba
nistyczne, dorobek kulturalny i gospodarczy w Polsce Ludowej. Zwrócono uwagę na 
ludzi i fakty całkowicie pomijane w obfitej produkcji popularyzacyjnej niemieckiej, 
a  ważne z punktu widzenia interesów polskich.

A. Szyperski napisał kilka korespondencji naukowych do „Przeglądu Zachod
niego“, jak Z życia społeczno-kulturalnego W ałbrzycha  (r. 1957, nr 3), Szkoln ictw o  
zaw odow e w W ałbrzychu  (r. 1958) i Rozw ój gospodarczy W ałbrzycha  (r. 1960, z. 1).

W popularnej serii wydawniczej „Biblioteka Wałbrzyska“ ukazały się następujące 
broszury opracowane przez członków Koła: T. Gretschel, Z przeszłości W ałbrzycha, 
cz. I i II; A. S z y p e r s k i ,  Z am ek K siąż i polskość W ałbrzycha i okolicy  w św ietle  
najstarszych nazw geograficznych.

Do druku w Ossolineum złożone zostały prace T. Gretschela M ateriały z dziejów  
z iem i w ałbrzyskiej i A. Szyperskiego Z am ki p iastow skie na Pogórzu W ałbrzyskim .

Kwartalnik „Sobótka“ zamieścił (r. 1959) szkic W. Redki pt. Przyczynki do dzie
jó w  w ałbrzyskiej k lasy  robotn iczej w l. 1904—1907 w „W aldenburger W ochen blatt“.

Kilku członków Koła pełni z ramienia PTTK opiekę społeczną nad zabytkami. 
Na skutek starań opiekuna społecznego zamku Książ młodzież ZMS Dolnośląskich 
Warsztatów Naprawczych wykonała w kwietniu br. pożyteczne prace zabezpieczają
ce mury tego zabytku.

Za popularyzację wiedzy o Wałbrzychu dawnym i dzisiejszym dwaj członkowie 
Koła — A. Szyperski i T. Gretschel — otrzymali nagrodę miasta za rok 1959 w dziale 
twórczość popularnonaukowa.

Apel prasowy Koła w sprawie ochrony starych druków i materiałów archiwal
nych będących w posiadaniu prywatnym dał rezultat i wpłynęło kilka starszych 
książek i dokumentów, a także znalezionych monet i części uzbrojenia z czasów 
wojen napoleońskich. Rzeczy te przekazano do archiwum względnie muzeum.

Przedstawiciel Koła brał od początku udział w pracach Komitetu Obchodów 
15-lecia i Milenium. Z inicjatywy Koła miejsce bitwy ułanów nadwiślańskich pod 
Strugą w dniu 15 V 1807 zostało oznaczone kamieniem pamiątkowym z odpowiednim 
napisem. Coroczny marsz harcerski na pola tej bitwy, rozciągające się na tzw. 
•Czerwonym Wzgórzu w pobliżu Szczawna Zdroju, wszedł do stałego programu Dni 
Wałbrzycha. Koło wniosło projekt nazwania jednej z ulic ulicą Ułanów Nadwiślań
skich, wzgórza pod Strugą — Wzgórzem Ułańskim, a wąwozu, skąd wyszła pamięt
na szarsza — Wąwozem Ułańskim. Dwie ostatnie nazwy w praktyce już się 
przyjęły.

Bitwą lansjerów pod Strugą i Szczawnem zainteresowano również szkoły. 
W  dwóch liceach wałbrzyskich odbyły się lekcje koleżeńskie na temat Popiołów
S. Żeromskiego z nawiązaniem do opisu tej bitwy w rozdziale pt. „Szlak cesarski“. 
Kol. A. Szyperski wygłosił na kilku konferencjach nauczycielskich referat o regio
nalizmie w nauczaniu historii i języka polskiego, ilustrując swe uwagi konkret
nymi przykładami. W niektórych szkołach są już pomoce naukowe o charakterze re
gionalnym, jak fotografie zabytków, plan bitwy pod Strugą, teksty historyczne i li
terackie dotyczące regionu, osiągnięcia w 15-leciu, przemysł wałbrzyski itd.

Prezydium MRN zobowiązało się finansować przyszłe publikacje Koła na tematy 
wałbrzyskie. Wydział Kultury MRN pokrył koszty druku krótkiego informatora 
o zamku piastowskim Wałbrzych—Nowy Dwór, opracowanego przez Koło.

W celu upamiętnienia pobytu wybitnych osobistości w dawnym Szczawnie Zdro
ju tablicami na domach, w których mieszkali, nazwami ulic itp. Koło bada spisy 
.kuracjuszów, rozrzucone dziś po różnych bibliotekach w kraju. Chodzi o nazwiska,



jak np. J. Korzeniowski lub Z. Krasiński, którzy w swej twórczości literackiej dali 
opisy krajoznawczo-obyczajowe okolic Wałbrzycha. W dawnym Salzbrunn pod po
zorem kuracji odbywali narady przywódcy powstańczy i działacze rewolucyjni 
z trzech zaborów. Interesują nas również znane nazwiska kuracjuszów z Rosji. 
Np. Wissarion Bieliński napisał w Szczawnie słynny List do Gogola, Iwan Turgie
niew kreślił stąd swoje spostrzeżenia itd.

Zamierzenia Koła na przyszłość idą w kierunku kontynuowania odczytów po
pularnonaukowych o regionie i jego roli w przeszłości i teraźniejszości, publikacji 
.prasowych, korespondencji naukowych, prac badawczych w ramach możliwości pro
wincjonalnych, akcji ochrony zabytków dość licznych na Pogórzu Wałbrzyskim oraz 
werbunku nowych członków, zwłaszcza studentów i nauczycieli historii. Ci bowiem 
w pierwszym rzędzie powinni znać swój rejon pracy i jego problematykę, tak 
różnoraką i złożoną w naszym mieście. Obserwujemy fakty niewystarczającego wią
zania nauki szkolnej z dziejami „bliższej ojczyzny“ wskutek niedostatecznej znajo
mości dziejów regionu i jego zjawisk współczesnych.

Zarząd K ola

POSZUKIWANIE KORESPONDENCJI ALEKSANDRA HUMBOLDTA

Niemiecka Akademia Nauk zwróciła się ostatnio do Polskiej Akademii Nauk 
z prośbą o pomoc w odnalezieniu korespondencji Aleksandra Humboldta (1769— 
1859), wielkiego uczonego — przyrodnika niemieckiego. Wspólna inicjatywa Akade
mii Nauk Niemiec i Austrii wydania całości listów uczonego napotyka duże trud
ności. Przede wszystkim brak jest wiadomości o miejscu przechowywania podstawo
wej części tych rozproszonych papierów. Wiadomo, że A. Humboldt utrzymywał 
ożywioną korespondencję z wieloma uczonymi zagranicznymi, znane są też jego 
liczne powiązania z Polakami. Nasze zbiory biblioteczne i archiwalne, jak Archiwum 
Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowe w Krakowie, Biblio
teka Jagiellońska i Uniwersytecka we Wrocławiu, posiadają w swych zbiorach wiele 
przykładów tego rodzaju listów wielkiego uczonego niemieckiego. Niewątpliwie nie 
wyczerpują one jednak całości zachowanej u nas korespondencji Humboldta.

Pragnąc pomóc w prowadzonych poszukiwaniach, Polska Akademia Nauk prosi 
wszystkie osoby, zarówno prywatne, jak i kierownictwo czy pracowników instytucji, 
w których posiadaniu znajdują się listy A. Humboldta bądź pisma do niego adre
sowane, o przesłanie odpowiednich wiadomości do Archiwum Polskiej Akademii 
Nauk, Warszawa, Nowy Świat 72, Pałac Staszica. Odnalezione listy zostaną sfoto
grafowane bądź zmikrofilmowane, a oryginały pozostaną w rękach dotychczasowych 
właścicieli. Informacje o uprzejmej przysłudze tych ostatnich zamieszczone będą 
w treści zamierzonego wydawnictwa.

Polska Akademia Nauk nie wątpi, że poszukiwaniami tymi, stanowiącymi przy
kład międzynarodowej współpracy naukowej, zainteresują się zwłaszcza pracownicy 
naukowi, kulturalni i oświatowi, szczególnie zaś archiwiści i bibliotekarze. Pomoc 
ich może być też szczególnie istotna przy poszukiwaniach i dotarciu do listów mo
gących znajdować się w rękach prywatnych.


