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O ŁUŻYCACH W ŻARACH 

Problematyka łużycka ma spory krąg zainteresowanych osób rozproszonych po 
całej Polsce. Stąd też cenną dla nich okazją do spotkań i wymiany informacji 
stały się w 1984 r. dwie konferencje naukowe zorganizowane w woj. zielonogórskim 
na terenie obecnych Łużyc Wschodnich. W dniach 12--13 maja miało miejsce 
spotkanie w Lubsku, gdzie z inicjaty,vy miejsrnwego Oddziału PTTK spotkało 
się 60 osób. Wysłuchały one szeregu referatów i komunikatów, a także występu 
folklorystycznego zespołu „Łużyczanie'' z Działoszyna kolo Bogatyni. 

Natomiast w dniach 13-14 października Zarskie Towarzystwo Kultury zor
ganizowało ,,,. Zarach sesje; sorabistyczną, w której wzic;li udział m. in. goście 
z Belej Wody (NRD), w tym kilkoro Łużyczan. Związane to bowiem było z pod
pisaniem umowy u współpracy miGdzy tamtejszym zarządem powiatowym Kul
turbundu a wspomnianym Towarzystwem. W ciągu dwóch dni wygłoszono inte
resujące referaty, które mają być wydane w specjalnej książce. Oto one: H. Wah
risch (Beła Woda), 35 Jahre DDR - 35 Jahre Verwiklichung sozialistischer Na

tionalitiitenpolitik; M. Nowak (Bela Woda), Domowina - sobutwarc: socializma. 

w N DR; dr J. P. Majchrzak (Zielona Góra), Zasoby W AP w Zielonej Górze do 
historii Łużyc; mgr K. Fedyk (Poznań), Parczewski i jego łużycki księgozbiór; 
B. Rjec'.:ka (Budziszyn), Jan Skala - działacz Związku Mniejszości Narodowych. 

w Niemczech; s. lVIan:iniak (Warszawa), Działalność społeczno. i twórczość literacka 

dra Jana Cyża; dr K. R. Mazurski (Wrocław), Starodruki wschodniolużyckie w zbio
rach wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej; mgr L. Grzeja (Lubsko), Dzialal

nośi: społeczno. i naukowa prof. dra Pawła Nedo; dr T. Lewaszkiewicz (Poznań),
Jc;zyki łużyckie w rodzinie J�zyków slowia1iskich; S. Dybich-Tarnogrodzki (Zagań),
Dzieło Henryka Zemana; mgr Z. Martynowski i lek. wet. W. Martynowski (Lądek
Zdrój), Typy nazw miejscowych na Łużycach Wschodnich oraz mgr T. Jaworski
(Żary), Zary jako ośrodek sorabistyczny.

Pięknym uzupełnieniem sesji były występy szeroko znanego ze�połu folklory
stycznego ze Slepego pod Bełc1 Wodą i wymienionych już „Łużyczan", jednakowo 
gorąco przyjQtych. Zorganizowano równocześnie dwie wystawy: NRD - ojczyzna 

Łużyczan jako praca go�cinna Kulturbundu w salonie wystawowym i związana 
bezpośrednio z tematyką sesji w domu kultury ZTD Dekora. 

Sesja nie tylko wniosła wiele nowych przyczynków do ogólnego zasobu sora
bistyki, ale ukazała też duże możliwości naukowe tkwiące w społecznościach mniej
szych miast, pozbawionych większego zaplecza naukowego. Ze względu na pogra
niczny charakter tematyki spayja ona procesom zbliżania sąsiednich narodów, co 
zostało zwłaszcza mocno podkrdlonc przez gości z NRD. W trakcie żywych dy

skusji rzucono gorąco przyjętą propozycję zorganizowania Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Lużyckiej, które nie tylko ułatwiłoby kontakt zainteresowanych tą proble
matyką w Polsce, sprzyjałoby nawiązywaniu go z Łużyczanami, ale i inspirowałoby 
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badania w tym zakresie, wymagające poważnego wsparcia naukowego. Chęć po
mocy wyrazili przedstawiciele Komitetu Miejskiego PZPR obecni na sesji. Postu
lowano nadto wydanie popularnego, masowego informatora krajoznawczego, który 
w dostatecznym stopniu uwzględniałby zagad11ienia łużyckie. 

Bogdan Rok 

KONFERENCJA „PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO W CZASACH 

NOWOŻYTNYCH" 

W dniach 15-16 III 1985 r. w Instytucie Historii UWr. staraniem Zakładu 
Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w. zorganizowano sesję naukową pt. 
Pmistwo i społeczeństwo w czasach nowożytnych. Jej kierownikiem naukowym 
był doc. K. IVfatwijowski. Sesję tę poświęcono pamięci prof. A. Kerstena (1930-
--1983) - jednego z najwybitniejszych polskich historyków zajmujących się 
XVII w. Przez wiele lat historyk ten utrzymywał stały kontakt z wrocławskim 
o�rodkiem badaó nad historią Polski nowożytnej. Na sesję tę przybyło wielu
historyków z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Wśród referentów zna
leźli się uczeni z Warszawy, Krakowa, Katowic, Lublina - macierzystego ośrodka
prof. A. Kerstena, z Opola, a także z Wrocławia.

Obrady sesji otworzył referat doc. K. Matwijowskiego poświęcony A. Kerste
nowi jako uczonemu. Swego rodzaju ilustracją tego wystąpienia była zorganiiowana 
na czas sesji niewielka wystawa prac prof. A. Kerstena. 

Na konferencji wygłoszono w ciągu 2 dni 18 referatów i komunikatów. Do
tyczyły one problemów państwa (prof. A. Mączak, Państwo renesansowe jako 

przedsiębiorstwo - wzbudził on duże zainteresowanie), parlamentaryzmu dawnej 
Rzeczypospolitej - sejmików i sejmu (referaty i komunikaty: prof. prof. A. Fi� 
lipczak-Kocór, J. A. Gierowskiego, S. Ochmann-Staniszewskiej, J. Seredyki, A. Su
cheni-Grabow�kiej, T. Wasilewskiego oraz dr dr m. in. H. Gmiterka, S. Hołdys, 
KaczorowskitJgo i mgra J. Maronia), stosunków Gdaó.ska z Rzecząpospolitą (prof. 
M. Boguckiej - odczytany pod jej nieobecność}, a także ludzi tego okresu (prof.
prof. Z. Libiszowskiej, M. Komaszyńskiego).

Dyskusja na konferencji koncentrowała się głównie nad dziejami polskiego 

parlamentaryzmu. 

Staraniem organizatorów materiały z sesji wydane zostaną drukiem w specjal
nym wydawnictwie. Udział w nim zgłosiło kilku historyków, którzy nie mogli 
przybyć na sesję (m. in. prof. prof. Z. Wójcik, S. Salmonowicz). 

Elżb iet a W ojt aś 

WALKA I MARTYROLOGIA POLAKOW PODCZAS II WOJNY SWIATOWEJ 
NA SLĄSKU 

Pod tym tytułem w dniu 30 III 1985 r. w Klubie Sląskiego Okręgu Wojsko
wego we Wrocławiu odbyła się sesja popularnonaukowa. Organizatorami sesji 
były: Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 
we Wrocławiu, Zarząd Regionalny DTSK we Wrocławiu i Zarząd Wojewódzki 
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ZBOWiD-u we Wrocławiu. Uczestnikami sesji byli członkowie wymienionych wy
żej organizacji, a także nauczyciele historii, młodzież ze średnich szkół ogólno
kształcących i ze szkół wojskowych, pracownicy naukowi wyższych uczelni wroc
ławskich i przedstawiciele Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich -

Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Sesja inaugurowała tegoroczne ob
chody związane z Miesiącem Pamięci Narodowej. 

Program sesji obejmcwał następujące referaty: dr J. Żuławiński, żołnierze 
Polacy w oflagach i stalagach na Dolnym Slqsku; dr S. Senft, Polacy na robotach 
przymusowych na Slqsku; mgr J. Dybich, Obóz koncentracyjny Gross-Rosen i jego 
Jilie na Dolnym Slqsku - miejsce kaźni Polaków; mgr K. Ganzel, Po!ski nich 
oporu na Dolnym Slqsku w czasie II wojny światowej; dr M. Sodel, Walka Po
laków z podziemiem niemieckim w okresie kształtowania i utrwalania władzy lu
c:owej na Dolnym śląsku. 

W dyskusji toczącej sit; wokół wymienionych referatów podkreślano, iż ko
nieczne są dalsze badania martyrologii i ruchu oporu Polaków w okresie II wojny 
światowej na Dolnym śląsku. Wyniki tych badań powinny być szeroko rozpro
pagowane szczególnie wśród młodzieży, która bezpośrednio nie uczestniczyła 
w przecież nie tak odległych a brzemiennych w skutki zdarzeniach z tamtych 
lat. 

Na zakończenie obrad uczestnicy obejrzeli film dokumentalny o obozie je
nieckim Stalag VIII C w Żaganiu pt. Ślad życia (scenariusz i reżyseria Ryszard 
Koper; film powstał w grupie filmowej Klubu SOW we Wrocławiu w 1984 r.). 

Zygm u n t  S zkurłatow s k i 

DZIALALNOSć TOWARZYSTW REGIONALNYCH NA DOLNYM SLĄSKU 
W 40-LECIU PRL 

Staraniem Zarządu Regionalnego Dolnośląskiego Towarzy,stwa Społeczno-Kul
turalnego we Wrocławiu, Legnickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i To
warzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy w dniach 20-21 IV 1985 r. zorganizowano 
w Legnicy sesję popularnonaukową pt. Regionalne towarzystwa kultury na Dol
nym Sląsku w 40-leciu PRL. Sesja zgromadziła około 70 działaczy towarzystw 
społeczno-kulturalnych z terenu Dolnego śląska. Program Sesji przewidywał wy
głoszenie referatów oraz dyskusjQ. 

Otwarcia obrad, toczących się w Akademii Rycerskiej w Legnicy, dokonał 
prezes LTSK mgr T. Masojć. Następnie przewodnictwo obrad objął preze·s DTSK 
doc. dr hab. S. Dąbrowski. Jako pierwszy zabrał głos prof. dr hab. J. Trzyna
dlowski z UWr., wygłaszając referat Towarzystwa naukowe i oświatowe na Dol
nym Śląsku. Kolejne referaty wygłosili: doc. dr hab. W. Misiak z UWr. pt. Prze
obrażenia kulturowe na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, doc. dr hab. S. Pa
jączkowski z Instytutu śląskiego w Opolu i działacz DTSK Początki powstania 
towarzystw regionalnych na Dolnym śląsku; wiceprezes LTSK mgr S. Tokarczuk 
Działalność towarzystw kultury w regionach uprzemysławianych na przykładzie 

województwa legnickiego; mgr M. Nałęcz-Socha z JTSK Rola towarzystw regio
nalnych w aktywizacji życia kulturalnego na przykładzie województwa jelenio
górskiego; prezes TMZK dr E. Kaczmarek Funkcje integracyjne towarzystw na 
przyktadzie działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej na terenie Kot

liny Kłodzkiej; doc. J. Adamowski z Akademii Medycznej we Wrocławiu Towarzy
stwa muzyczne na Dolnym S!ąsku w okresie 40-lecia PRL. Z kolei mgr W. Ko
walski z TMZT w imieniu prezesa Towarzystwa dra J. B. Kosa i swoim włas-
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nym przedstawi! referat -pt. Rola Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej 

w rozwoju społeczno-gospodarczym kttltnrain)J)n miasta. Pierwszy dzie:'l 
obrad zakoi'tczyl wicczurem montaż s!ow1r1-muzyczny w wykonaniu artystów 
z Wrocławia. 

W drugim dniu obrad przedstawiono komunikaty oraz toczyła się .dyskusja. 
Prezes TPL :ngr W. i\Iazur mówił o roli nauczyciela w upow;;zechniauiu kultury 
w �rodowi.�ku wiejskim oraz o koniecrn,,,;ci wbezpicczc:1ia i odnowy zobytku kla
,;y zerowej, jakim jest zespól pocysterski w Lubiążu. O pot:·zebie ochrony zabyt
ków mówił też mgr M. Rożek z L..ibiąża, a o potrzebil! re\Valoryzacji zabytków 
:ngr T. Siwecki z Lądka Zdroju, który poza tym podjął problem konieczności pod
trzymywania regionalizmu. W nawiąz�111iu do referatów dr J. Semkow z UWr. 
1;odjąl in. in. problem inflacji ruchu spolc:czno-kulturalnego. Mówił też o zależ
ności mic;dzy człowiekiem a środowiskiem, które dla jednostki jest nośnikiem 
różnorodnych informacji. Dr Z. Szurłatowski z Politechniki Wrocławskiej w na
wiązaniu cło referatu doc. Misiaka analizował problem periodyzacji dziejów Dol
nego Sląska w ol<resie PRL. Wskazywał też różne formy działalności społeczno
-kulturalnej w procesie integracji no\vcgo spulcczeństwa dolnośląskiego, podając 
dla przykładu z11aczenic wczasów pracowniczych i leczenia uzdrowiskowego na 
Dolnym Sląsku w procesie integracji spoleczeóstwa polskiego. Mgr A. Bojakowski 
scharakteryzował działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy. O roli 
człowieka w postqpie cywilizacyjnym oraz o sprzecznościach celów jednostki i spo
ieczeństwa mówił mgr F. Machu!a z Leśnej, sugerując, że oświata i kultura roz

budzają potrzeby, lecz ich nie zaspokajają. KoncepcjG współpracy PRON-u z re
gionalnym ruchem społeczno-kulturalnym zapropono,val mgr T. Guzowski z Oleśni
cy. Mgr J. Stasi�k z Legnicy polemizowała z tezą S. Tokarczuka o istnieniu bier
nej postawy mas i aktywnej roli jednostki. l\-Iówi!a też o potrzebie łączności 
czasów współczesnych z przeszłością, bez czego ni(� można budować przyszłości. 
Do protokołu złożył swój głos dr K. Mazurski z Akademii Ekonomicznej we Wroc
h;wiu na temat regionalizmu i przejawów działalności regionalnej na Dolnym 
SJąsku. Zaapelował też o ściślejszą współpraci: towarzy5tw regionalnych z PTTK. 
Dr K. Pudło z UWr. zajął się problemem synchronizacji periodyzacji kultury 
i dziejów politycznych. Podjął też problem integracji społeczności lokalnych oraz 
potrzeby zainteresowania się działalnością towarzystw mniejszości narodowych. 

W obszernym podsumowaniu obrad doc. S. Dąbrowski uwypuklił dwa nurty 
cbrad, a mianowicie: wą tek teoretyczny oraz sfer� praktycznej działalności towa
rzystw w 40-leciu PRL. Nakreślił też program dalszej działalności towarzystw spo
łeczno-kulturalnych. 

Zamiar druku materiałów z omawianej sesji zwalnia sprawozdawcę od szcze
gółowszego omawiania zarówno treści referatów, jak też wystąpień w dyskusji. 

Zy gmunt Sz kurlatow ski 

SPOTKANIA DOKTORÓW NAUK 

Z TERENU WOJEWÓDZTWA LEGNICKIEGO 

Chqc ożywić badania naukowe w regionie legnickim Zarząd Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Legnicy postanowił zachęcić potencjalnych kandydatów do 

działalności naukowej i popularyzatorskiej na terenie województwa. W tym celu, 
korzystając z 5y�temu ,,magister", zgromadzono nazwiska osób legitymujących się 
stopniami doktora nauk a mieszkającymi lub pracującymi na terenie województwa 
legnickiego. W ten sposób uzyskano adresy ponad 60 osób, które następnie za-
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proszono na spotkanie do lokalu TPN w dniu 23 IV 1985 r. Na b pienvsze spot
kanie przyszło okilo 20 osób reprezentujących różne specjalności. 

Po powitaniu zebranych i przypomnieniu celu spotkania, o czym zaproszeni 
byli powiadomieni w zapro::zeniu, przez prezesa Towarzystwa dra J. Chutkowskie

go wiceprezes TPN mgr T. Rollauer zapoznał krótko zebranych z działalnością 
TPN w ostatnim okresie. Następnie przewodniczący Wydziału Nauk Przyrodni
czych i Technicznych dr inż. H. Kurzydło mówił o przygotowaniach do sesji 
naukowej na temat: Ekosystem LGOM w aspekcie planowanej eksploatacji wqgfa 

brnnatnego, zwracaj,1c uwagę na wysokie koszty przewidywanej eksploatacji oraz 
przewidywane zagrożenie środowiska naturalnego. Z kolei przewodniczący Wy
działu NaLtk HumanistycZnych dr J. Staszczak omawiał działalność tego Wydziału, 
sugerując potrzebG utworzenia pracowni badań socjologicznych oraz ochrony śro
dowiska naturalnego. 

W dyskusji, która siG wywiązała po tych wystąpieniach informacyjnych człon
ków Zarządu, wypowiadali siG: I. Pleśniak, W. Kawrocki, Z. Szkurlatowski, J. Sta
szczak, A. Bojakowski, T. Solecki i M. Woroniuch. Dyskusja toczyła siG wokół 
spra.w organizacyjnych przyszłych spotkań oraz form uczestnictwa poszczególnych 
osób w pracach Towarzystwa. Ze spraw merytorycznl·th szczególne miejsce w dy
skusji znalazła spra\va ochrony środowiska naturalnego w województwie. Spot
kania tego rodzaj u po..;tanowiono odby\'.-ać raz w miesiącu. Na spotkaniach tych 
uczestnicy wygłaszaliby odpowiednie referaty, Towarzystwo zaś winno dołożyć 
starań, aby referaty te mogły być drukowane w ramach prac Towarzystwa. Na 
kolejne spotkanie w dniu 7 V 1985 r. przyszły następne osoby, nieobecne na pierw
szym spotkaniu. Należy żywić nadziek, że spotkania te przyczynią siQ do oży
wienia działalności naukowej w regionie legnickim. 

Helena Kułdo 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. 

,,POLSKA NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH - PRZESZl.OSC 
I TERAZNIEJSZOSC" (WROCŁAW 22-23 V 1985 R.) 

W dniach 22-23 V 1985 r. Aula Leopoldyóska Uniwersytetu Wrocławskiego· 
była miejscem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Polska na Ziemiach 

Odzyskanych - przeszłość i teraźniejszość. Konferencja zorganizowana przez Uni
wersyt�t Wrocławski i Naczelną Dyrekcję Archiwów Pa!'!stwowych zgromadziła 
licznych przedstawicieli środowisk naukowych Polski zachodniej jak również ar
chiwistów pat'1stwowej służby archiwalnej. 

Wśród licznych uroczystości majowych we Wrocławiu konferencja stanowiła 
dopełnienie obchodów 40-lec.ia powrotu ziem zachodnich i północnych do Macierzy. 
Zwrócono na niej szczególną uwagę na wartcść źródeł archiwalnych oraz wy

korzystanie archiwaliów do bada11 naukowych. 

Otwarcia obrad dokonał prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. 
N. Morcinicc, podkreślając, iż historia i archiwistyka były czynnikiem stabilizu
jącym społecze11stwo polskie. U progu obecności Polski Ludowej na ziemiach
zachodnich i północnych dokonywano autentycznych odkryć nie znanych poprzed
nio dokumentów dotyczących dziejów Piastów na Śląsku czy Gryfitów na Pomo
r;z;u, udost(ipniając je natychmiast polskim uczonym do badań naukowych.

Kolejno zabrała głos mgr D. Wielebi11ska, wicewojewoda wrocławski. Nawią
zując w swej wypowiedzi m. in. do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach, podkreśliła nowe możliwości wykorzystania świadectw przeszłości, 

I - Sobótka 4185 
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jakimi są źródła archiwalne, w zakresie pełniejszego oddziaływania na kształto
wanie świadomości historycznej nie tylko o czasach odległych, ale również o dro
dze przebytej w ciągu czterdziestolecia, o naszych dokonaniach właśnie na ziemiach 
zachodnich i północnych. 

Na konferencji dokonano aktu dekoracji orderami i odznaczeniami państwo
wymi. Wśród wyróżnionych znalazła się grupa archiwistów zakładowych odzna
czonych odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki". 

W pierwszym dniu obrad wygłoszono 4 referaty. Pierwsze dwa dotyczyły re
lacji zachodzących pomiędzy archiwami i archiwaliami a polską historiografią 

Prof. dr hab. K. Orzechowski (Uniwersytet Wrocławski) omówił archiwa i ar
cluwalia Polski zachodniej i północnej oraz ich wpływ na stan i rozwój histo
nografil pobkiej do 1945 r., wskazując na metody opracowania zbiorów archiwal
nych l możliwości ich wykorzystania do bada11 naukowych. 

Prof. dr hab. A. Czubiiiski tlnstytut Zachodni w Poznaniu) przedstawił rolt;, 
jaką pełnią archiwa i archiwi;tlia ziem zachodnich i północnych w historiografl.i 
ł'olski Ludowej. Podkreślił konsekwenCJe wynikłe ze zmiany właścicieli zbiorów 
<lrchiwalnych .vo H/'J,j r_ na tycn ziemiacn, scalarua i przemieszczanie zbiorow. 
W::;kazal rówmeż na rozproszenie materialow arcniwalnyi.:!1 dotyczących Polski za
chodniej i połnocnej uraz na konieczność opracowywa!lla nowych mformatorow 
.irchi walnych. 

Udział archiwów paiistwowych w kształtowaniu świadomości historyczneJ 
spol.c:czenstwa ziem zachodnich i północnych przedstawH w referacie prof. dr hab. 
K .. Fiedor tUniwersytet Wrodi;twski). i-'octkreślił szczególnie rolę archiwistow i ich 
wkład w przyoiiżanie materiałów archiwalnych ::;połeczeń::;twu poprzez liczne pu
blikacje, konierencje i wystawy. 

W problematykę organizacji archiwów wprowadził uczestników konferencji 
prof. dr hab. S. Nawrocki (Archiwum Państwowe w Po.znaniu), przedstawiaJąc re
ferat pt. 1Jzie3e pcmstwowej służby archiwalnej na ziemiach zachodnich i połnoc
nych po 1945 r. Referat zawierai m. in. informacje dotyczące tworzenia się archi
wow na .Ziemiach Odzyskanych zarowno pod względem administracyjnym, jak 
i gromadzonego Zi;!SObu. 

Po referatach zabrali głos dyskutanci. O zasobie archiwów wydzielonych po
informowali zebranych: dr J. Jakubowski (Archiwum KC PZPR), skupiając swą 
uwagę na materiałach archiwalnych dotyczących ziem zachodnich i półno.cnych 

przechowywanych w archiwach KW PZPR oraz mgr J. Szostak (Centralne Ar
cmwum MON). Pierwsze lata pracy w służbie archiwistyki wspominał prof. dr 
hab. T_ Mencel, były dyrektor i organizato,· Archiwum Państwowego w Zielonej 
GóJ.-ze. 

W dyskusji zabrała głos również dr Krupska (Archiwum Akt Nowych w War
szawie) wnosząc w swej wypowiedzi wiele dodatkowych informacji o materiałach 
archiwalnych dotyczących ziem zachodnich i północnych znajdujących się w Ar
chiwum Akt Nowych w Warszawie. Bez uwzględnienia ich nie można prowadzić 
kompleksowych badań naukowych. 

W drugim dniu konferencji wygłoszono 3 referaty o tematach bardziej szcze
gółowych. 

Prof. dr hab. Cz. Biernat (Archiwum Państwowe w Gdańsku) omówił źródła 

archiwalne do odbudowy i rozwoju gospodarki morskiej wybrzeża gdańskiego 
w latach 1945-1970, stan ich zachowania i opracowania oraz możliwości wyko

rzystania do współczesnych potrzeb gospodarki morskiej. 
Dr K. Kozłowski (Archiwum Państwowe w Szczecinie) omówił źródła do dzie

jów politycznych Pomorza Zachodniego na podstawie zasobu Archiwum Państwo

wego w Szczecinie. Referat dotyczył materiałów archiwalnych powstałych w pierw-
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szym pionierskim okresie kształtowania się władzy administracyjno-politycznej na 
Ziemi Szczeci11skiej. 

Referat dra .J. Pabisza (Archiwum Państwowe we Wrocławiu) dotyczył źródeł 
archiwalnych do odbudowy i rozwoju gospodarki narodowej na Dolnym Sląsku 
w latach 1945-1975. Omówione zostały w nim źródła zarówno do poczqtków 

przemysłu dolnośląskiego, jak i późniejsze, ze wskazaniem możliwości wykorzysta
nia ich do współczesnych potrzeb gospodarki narodowej. 

Dr S. Popiołek (Archiwum Państwowe w Opolu) w swoim komunikacie za
poznał uczestników konferencji ze źródłami do dziejów ludności Ziemi Opolskiej 
przechowywanymi w Archiwum Państwowym w Opolu, a mgr R. Stelmach (Archi

wum Państwowe we Wrocławiu) poinformował o opracowywanym w Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu katalogu dokumentów. 

Dwudniową konferencję podsumował prof. dr hab. M. Wojciechow�ki (Naczelny 
Dyrektor Archiwów Państwowych). Dzic:kując autorom referatów za wyczerpujące 

i szczegółowe przedstawienie problematyki, uczestnikom konferencji i jej orga
nizatorom, podkreśli! zasługi archiwistów i ich wkład w udostępnianie źródeł hi
storycznych dla nauki i społeczeństwa. Całość materiałów z konferencji zostanie 

opublikowana w kolejnym tomie „Archeionu". 

Ro ś c isł aw żerelik 

SESJA POPULARNONAUKOWA „ZLOTY STOK W DZIEJACH" 

W dniu 1 V1 1985 r. odbyła się w Złotym Stoku sesja popularnonaukowa pt. 
Zloty Stok w dziejach. Jej organizatorami byli: Urząd Miejski w Złotym Stoku, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Złotym Stoku i Miejsko-Gmin.na Biblioteka 
Publiczna w Złotym Stoku, a za stronę naukową odpowiedzialny był dr R. Gład
kiewicz z UWr. 

Otwarcia sesji dokona! przewodniczący Rady Miejsko-Gminnej PR.ON w Zło
tym Stoku mgr J. Tichanowicz. 

Na program sesji złożyły się referaty: średniowieczny i nowo:::yl.ny Złoty Stok 
w świetle dokumentów dra R. Zerelika (AP we Wrocławiu). Przedstawiony tu

został głównie rozwój górnictwa w Złotym Stoku w wiekach XIV-XVII. Prof. dr 

M. Haisig (AP we Wrocławiu) w referacie Herb Złotego Stoku omówił genezę
i wygląd herbu tego miasta. Nadany przez Podiebradowiców w 1491 r. herb miej
ski zachował w swoim wyglądzie szereg elementów świadczących o piastowskim
rodowodzie tych ziem. W następnym referacie - Książęta ziębiccy - dr R. Gład

kiewicz przedstawił dzieje panowania tych książąt w księstwie ziębickim od Bolka
I Surowego do wymarcia ziębickiej linii książąt piastowskich. Bardzo interesujące

fragmenty z XIX- i XX-wiecznych kronik szkół ewangelickiej i katolickiej
w Złotym Stoku zaprezentował w referacie Lokalne kroniki Złotego Stoku (XIX

XX) D. Jachimowski (Zloty Stok). Kroniki te, oparte do początku XX w. na 
pracy C. B. Heintzego Sammlung von Nachrichten ii.ber die Kgl. freie Bergstadt 

Reichenstein, Wrocław 1817, w dalszej swej części stanowią cenne źródło do dzie
jów całego XIX w. Trudne lata pionierskie w Złotym Stoku przedstawił Henryk 
Rot w referacie pt. Okres pionierski Złotego Stoku (1945-1948). Na podstawie włas

nych doświadczeń (pierwszy kontakt z tym miastem 5 XII 1945 r.) omówił rozwój 

życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego tej miejscowo�ci. 
W bardzo ożywionej dyskusji zwracano przede wszystkim uwagc: na legen

darne dzieje miasta i górnictv.,a w Złotym Stoku, sprawy kolonizacji i germani-



58G Kronika naukowa 
----····--···-·---· ·-------·--

1.acji Sląska, a także pierwsze powojenne lata miasta oraz organizację życia kul
turalnego i gospodarczego. 

Obradom przewodniczył dr R. Gładkiewicz, który też dokonał podsumowa
nia. Podczas sesji można było zwiedzić wystawę pt. Skalny świat Dolnego Śląska 
oraz wystawę prac artystycznych miejscowych twórców. Kilkugodzinną sesję za
ko11czylo spotkanie grupy inicjatywnej Towarzystwa Miłośników Złotego Stoku. 

J a n u s z M. K u p c z a k 

SESJA NAUKOWA W POZNANIU 

PT. ,,POLONIA WOBEC POWROTU ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH 

DO MACIERZY" (7-8 VI 1985) 

Zakład Badań nad Polonią Zagranic.mą PAN w Poznaniu i Towarzystwo Łącz
ności z Polonią Zagraniczną „Polonia" w Warszawie zorganizowały 7 i 8 VI 1985 r. 
w Pałacu Działyńskich w Poznaniu sesję naukową Polonia wobec powrotłl ziem 
zachodnich i pótnocnych do Macierzy. 

Otwarcia sesji dokonała doc. dr hab. B. Szydłowska-Cegłowa, dyrektor po
znańskiej placówki, a następnie przemawiał Z. Tomkowski, zastępca sekretarza 
generalnego Towarzystwa „Polonia" w Warszawie, podkreślając sens i znaczenie 
sesji. Należy przy tym zaznaczyć, iż niemało jest spraw, co do których istniały 
i istnieją różnice poglądów między opinią publiczną w kraju a niektórymi odła
mami emigracji. Jest niewątpliwie również jedna wspólna spr�wa dla wszystkich 

Polaków gdziekolwiek by się znajdowali: obrona ziem nadodrzańskich i nadbał
tyckich i nierzadko duma z osiągnięć narodu polskiego w zagospodarowaniu tych
i:e z;iem. 

Przedpołudniowej części sesji przewodniczy! doc. dr hab. W. Sobisiak, refe
raty zaś wygłosili: prof. dr hab. K. Kwaśniewski (Poznań), który mówił o Udziale 
Polonii w zasiedlaniu ziem zachodnich i północnych, podkreślając jednocześnie 
niedostatek badai1. w zakresie roli, jaką na tychże terenach odegrała Polonia; doc. 
dr hab. M. Cyga11ski (Łódź) w ramach tematu: Polonia zachodnioeuropejska wobec 
granicy na Odrze i Nysie oraz problemu niemieckiego w latach 1945-1980 (zarys) 
przedstawi! aktywność Polonii w Wielkiej Brytanii; prof. J. Kalisch z NRD (Ro

stock} przedstawił mało znane aspekty Stanowiska partii politycznych w radzieckiej 

strefie okupacyjnej i NRD wobec granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, podkreśla
jąc, iż badania w tym zakresie prezentują się w NRD nader skromnie; doc. dr 
hab. E. Basiński (Warszawa) mówił na temat: Polonia franct,ska w sprawie gra

nicy na Odrze i Nysie Łużyckiej w latach 1945-1911, akcentując szczególną aktyw
ność polonijnych organizacji lewicowych; dr P. Kraszewski (Pozm1t1) zaprezentował 
Stanowisko rządu londyńskiego wobec polskiej granicy zachodniej, a dr T. Radzik 
(Lublin} kończąc tę część sesji omówił temat: Polonia amerykańska wobec kwestii 
zachodnich granic Polski w latach 1918-1921. 

Popołudniowej części sesji przewodniczył prof. K. Kwaśniewski, a referaty 

wygłosili: dr. J. Lehmann (Rostock), który na podstawie mało znanych archiwa

liów NRD omówił Zagadnienia polityki wschodniej w polityce rzqdu Donitza; 

ks. dr B. Kołodziej (Poznaó) przedstawił Orgcmizowanie przez Towarzystwo Chry

stusowe duszpasterstwa na Pomorzu Zachodnim, podkreślając role; księży polskich 
w zakresie organizacji życia społecznego na terenach przyłączonych ponownie do 
Macierzy; dr G. Janusz (Lublin) omówił Problem ziem zachodnich w działalności 
środowisk polonijnych w RFN, z uwzględnieniem specyficznych warunków politycz
nych kraju sprzyjającego rewizjonizmowi; dr H. Chałupczak (Lublin) scharakte-
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ryzował Rolę mniejszości polskiej w Niemczech w walce z niemieckim rewizjoni

zmem w Latach 1919-1939, a dr G. Sas (Warszawa) mówiła na temat Kwestia 

ziem zachodnich w polskiej myśli politycznej, kończąc część referatową sesji. 

Wobec tego, iż w drugim dniu sesji organizatorzy zaplanowali turystyczny 

wyjazd uczestników do Lednogóry, Wrześni i Czerniejewa, dość obszerny program 

naukowy pierwszego dnia zakończyła z konieczności bardzo ograniczona w czasie 

dyskusja, w której wzięli udział: mgr Z. Radłowski (Warszawa), dr J. M. Kupczak 

(Wrocław), proi. dr hab. W. Stankiewicz (Warszawa) i dr T. Radzik (Lublin). 

Organizatorzy zapowiedzieli wydanie drukiem materiałów z sesji. 

W związku z tym, iż sesja została zorganizowana dla uczczenia 4.0-lecia po

wrotu ziem zachodnich i północnych do Macierzy, uczestnicy przyjęli apel skie

rowany do Polonii na całym swu�cie, wyrażający m. in. uznanie dla jej niezłom

nego stanowiska w obronie granicy na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku. 




