
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.


