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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


