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SPOTKANIE Z PROF. STEFANEM INGLOTEM 
W REDAKCJI LUDOWEJ SPOŁDZIELNI WYDAWNICZEJ 

Z inicjatywy Zarządu Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w dniu 19 VII 1979 r. 
odbyło się w Warszawie spotkanie z prof. drem Stefanem Inglotem, autorem i re

daktorem naukowym Historii chłopów śląskich, oraz z pozostałymi współautorami. 
W spotkaniu udział wzięli m. in. przedstawiciele NK Z SL z prezesem i marszał

kiem sejmu Stanisławem Gucwą na czele, członkowie Zarządu LSW z prezesem 
Leonem Janczakiem, a także reprezentanci IH PAN oraz Zakładu Historii Ruchu 
Ludowego. Marszałek Gucwa, prezes Janczak i inni mówcy w swoich wystąpie
niach podkreślali wielki udział prof. S. Inglota w badaniach nad historią wsi 
i chłopów polskich oraz jego nieprzemijające zasługi dla polskiego ruchu ludowego. 
Dzięki Jego niespożytej energii i wielkiemu talentowi organizowania badań zespo
łowych w stosunkowo krótkim czasie udało się opracować Historię chłopów śląs
kich, która stanowi piękny pomnik wystawiony przez uczonych, głównie środowiska 
wrocławskiego, mieszkańcom wsi śląskiej w 35 rocznicę PRL. 

Le o n a r d  S m olk a 

.,DOLNY SLĄSK W KRĘGU KULTURY POLSKIEJ". SESJA POPULARNONAU
KOWA Z Oli:AZ.n 700 LAT SWIEBODZIC, 2 IX 1979 

Sesja w Świebodzicach, poświęcona siedemsetnej rocznicy założenia miasta, 
mieści się w cyklu popularnonaukowych konferencji pod nazwą „Dolny Śląsk w krę
gu kultury polskiej" 1. Udział w zebraniu wzięli przedstawiciele władz lokalnych
i miejscowego społeczeństwa, w tym także pionierzy i kombatanci. Po przemówie
niach powitalnych dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Wałbrzychu, mgra 
T. Czochera, i naczelnika Świebodzic, mgra T. Rachwała, przewodnictwo objął
prezes WTMH, prof. R. Heck.

Inicjatorem sesji świebodzickiej był Zarząd Wojewódzki Dolnośląskiego Towa
rzystwa Społeczno-Kulturalnego w Wałbrzychu. W wyniku jego współpracy z wroc
ławskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego członkowie tego ostat
niego, a zarazem w większości pracownicy Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, opracowali w stosunkowo krótkim czasie kilka tematów poświęco
nych siedemsetletniej historii Świebodzic. Złożyły się one na wydane małą poligra-

1 Zob. sprawozdania: R. Gł a d k i e  w i cz, ,,Dolny Śląsk w pol�kim kręgu kul
turalnym" (sesja popularnonaukowa w Henrykowie 22 V 1977) (Sląski Kwartalnik 
Historyczny· Sobótka, XXXII, 1977, nr 4, s. 551-553); S. S o 1 i c k i. ,,Dolny Sląsk 
w kręgu kultury polskiej". Sesja populaTnonaukowa w Niemczy 28 V 1978 roku 
(tamże, XXXIV, 1979, nr 1, s. 161-162). 



140 Kronika naukowa 

fią stustronicowe materiały z sesji 2• Wydawnictwo to firmują: Urząd Miejski 
w Swiebodzicach, wałbrzyski Zarząd DTSK i tamtejszy Wojewódzki Dom Kultury 
oraz WTMH. 

Referat na temat dziejów Swiebodzic do 1945 r. przedstawili dr B. Turoń (od 
zarania miasta do początku XIX stulecia) i dr F. Biały (wiek XIX i XX) 3. Tema
tem referatu red. J. Engla z Wałbrzycha (z powodu nieobecności autora przedsta
wionego przez mgra Czochera) były Swiebodzice w okresie Polski Ludowej, a mgra 

Rachwała - perspektywy rozwoju miasta. 
Komunikaty zostały posw1ęcone wybranym zagadnieniom szczegółowym. 

W dwóch z nich nawiązano do okresu przed 1945 r., a w trzech - Polski Ludowej. 
Dr M. Cetwiński przedstawił zebranym swoje uwagi na temat życiorysów średnio
wiecznych mieszczan świebodzickich, dr S. żyga omówił rozwój demograficzny i spo
łeczno-gospodarczy Swiebodzic w XIX i na początku XIX w., a dr E. Kościk -
rozwój ludnościowy miasta w latach 1945-1949. Dwa ostatnie komunikaty były 
związane z historią wojskowości. Opracowali je autorzy spoza wrocławskiego ośrod
ka uniwersyteckiego, chociaż związani z nim duchowo. Płk dr R. Majewski z Wroc
ławia zapoznał uczestników sesji z problematyką wyzwolenia Swiebodzic na tle 

walk Armii Radzieckiej na Dolnym Sląsku w 1945 r., a ppłk dr B. Gralak z Lodzi 
omówił wkład kombatantów w rozwój gospodarczy i integrację ziemi świebodzic
kiej po II wojnie światowej. Ponadto dr R. Gelles skomentował opublikowaną 
w materiałach z sesji świebodzickiej Bibliografię Swiebodzic za lata 1945-1979, 

zawierającą 61 pozycji. Stanowi ona w połączeniu z materiałami posesyjnymi pew
ne podsumowanie stanu badań nad dziejami miasta. Ich opracowanie wciąż czeka 
na historyka. 

W dwuczęściowej dyskusji (po referatach i po komunikatach) skoncentrowano 
się na siedemnastowiecznych plagach i epidemiach, jak.ie .nawiedziły miasto 
(p. Biernatowa) i na związkach między zamkiem w Książu a Swiebodzicami w prze
szłości (p. Wróbel i dr Turoń). Ponadto zgłoszony został wniosek w sprawie popu
larnonaukowego opracowania książkowego dziejów Swiebodzic (dr Gelles, dr Żyga) 
i wydania tekstów źródłowych do historii tego miasta oraz zebrania materiałów 
wspomnieniowych pionierów (dr Gelles). Wniosek uzasadniono potrzebą zarejestro
wania wspomnień w czasie, kiedy jest to jeszcze możliwe, i wymogami programu 
szkolnego, w którym jest miejsce na historię regionalną. Zarówno popularnonau
kowa monografia Swiebodzic, teksty źródłowe, jak i materiały wspomnieniowe 
ułatwiłyby pracę nauczycieli historii. W dyskusji zabrał głos również dyrektor AP 

we Wrocławiu dr J. Pabisz, informując o materiałach źródłowych na temat Swie
bodzic w archiwach wrocławskim i wałbrzyskim dla okresu przed 1945 r. i Polski 
Ludowej. Mówił m. in. o kronice miasta po II wojnie światowej. Zadeklarował rów
nocześnie pomoc archiwistów przy pisaniu monografii miasta i opracowywaniu 
tekstów źródłowych. Dr Pabisz zwrócił też uwagę uczestników sesji na możliwość 
wykorzystania archiwaliów na potrzeby gospodarki narodowej w Swiebodzicach. 

Na zakończenie prof. Heck podziękował gościom, autorom i organizatorom za 

zorganizowanie sesji i uczestnictwo w niej. Stwierdził, iż sesja była pożyteczna i kon
kretna (wydany zbiór materiałów), że przyniosła nowe informacje, które mogą być 

w przyszłości wykorzystane (materiały archiwalne, postulat opracowania mono

grafii i wypisów źródłowych oraz wspomnień). Zwrócił ponadto uwagę, iż w opra
cowaniu monografii powinni uczestniczyć również ludzie miejscowi i że sesja oraz 
inne uroczystości jubileuszowe w mieście są elementem ściślejszego wiązania ludzi 

z miejscem zamieszkania. 

2 700 lat Swiebodzic. Materiały z sesji popularnonaukowej w Swiebodzicach, 
2. 09. 1979. Opiekun naukowy L. Smolka, Swiebodzice - Wałbrzych - Wrocław
1979, kilka liczbowań.

a W wydanych materiałach z sesji brak jest tekstu na temat historii Świebodzic 
od XIX w. do 1945 r. 




