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Edw a r d  Cz apie w s ki 

KONFERENCJA O DZIEJACH KULTURY POLITYCZNEJ 

W dniach 4-5 IV 1981 r. odbyło się sympozjum w Pucku na temat Dzieje 

kultury politycznej w Polsce od schyłku XIX w. po r. 1939. Roboczy temat sta
nowiła dyskusja o elitach społecznych i politycznych. Spotkanie przygotowali: 
zespół badawczy pod kierunkiem prof. dra R. Wapińskiego oraz Zakład Historii 
Czasopiśmiennictwa Polskiego IBL PAN. W sympozjum uczestniczyli naukowcy 
z uniwersytetów; Gdańskiego, Poznańskiego i Wrocławskiego or az z IH PAN 
w Warszawie. Cechę charakterystyczną konferencji stanowił wiek referentów 
i uczestników spotkania, zdecydowanie przeważali przedstawiciele młodego i po
niżej średniego pokolenia historyków. 

Tematyka sympozjum była urozmaicona. Większość referatów dotyczyła za
gadnienia tworzenia się elit w obrębie poszczególnych partii politycznych. Dr U. Ja
kubowska mówiła o kształtowaniu się elity politycznej galicyjskiej Narodowej De
mokracji do 1914 r. Doc. dr W. Władyka przedstawił referat o elitach konserwa
tywnych II Rzeczypospolitej, natomiast mgr T. Stegner o liberałach Królestwa na 
początku XX w. Mgr E. Koko zajął się problemem kształtowania się elity PPS 
w latach 1918-1926. Inny ważnY. wątek konferencji stanowiły referaty o kształto
waniu się elit zawodowych w ujęciu całościowym lub regionalnym. Dr D. Nałęcz 
przedstawiła referat o elicie dziennikarskiej II Rzeczypospolitej. Dr J. R. God
lewski omówił wybrane problemy stosunku wojska i elit wojskowych do nie
których kluczowych zagadnień odrodzonego Państwa Polsk iego w okresie między
wojennym. Natomiast dr J. Borzyszkowski mówił o stanie i roli inteligencji pol
skiej Pomorza w latach 1918-1920, a dr B. Okoniewska przedstawiła komunikat 
zatytułowany Placówki i środowiska naukowe rolnictwa polskiego przed i po roku 

1918. Pod innym kątem tworzenie się elity umysłowej rozpatrywał dr M. Mroczko 
w referacie pt. Twórcy i popularyzatorzy ideologii zachodniej w dwudziestoleciu 

międzywojennym (próba ogólnego spojrzenia). Referat dr T. Kulak Biografistyka 

a badanie kultury politycznej zamykał obrady konferencji. 
Bogaty był dy;,kusyjny plon konferencji. Konfrontacja warsztatów badawczych 

plus rozległe, krzyżujące się niekiedy zainteresowania poznawcze uczestników 
konferencji przyniosły znakomity efekt. Materiały sympozjum zostały wydane 
w formie powielonej, przeto poprzestanę tylko na omówieniu niektórych wątków 
dyskusji. 

Dyskutanci sporo uwagi poświęcili kryteriom przynależności do elity oraz kwe
stiom chronologii powstawania i wymiany pokoleniowej elity. D. Nałęcz za ważne 
kryterium uznała stopień reprezentatywności poglądów grup społecznych. Wspól
nie z W. Władyką zastanawiali się nad elitą jako sumą losów wybitnych jednostek 
z uwzględnieniem weryfikacji losu jednostkowego. T. Kulak zwróciła uwagę na 
moment poznawczy, od kiedy badacz może zająć się bliżej rozpoznaniem elit ist-
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niejących ,v spolecze11stwic. Jej zdaniem istnieje niebezpieczer'1stwo statycz:1ego 
ujęcia problemn. Podkreślała również wpływ aktualnej walki politycznej na kształ
towanie się wewllętrznych procesów w łonie d,inej elity. Ten ostatni wątek rozwi
nął mgr E. Czapiewski na przykładzie rozwarst,viania się elity endeckiej w Ga
licji do 1914 r. J. R. Godlewski zwrócił t1wagę na okoliczności „pozaosob:iwe··, 
które wywierały wpływ na przynależność do określonej elity, np. powiąza:1ia 
z określonymi instytucjami, przynależność zawodowa (wojsko). W badaniach w ko
relacji elita a ideologia, zdaniem dyskut,mta, historykom grozi zacieśnienie się do 
poglądów partii politycznych, jeśli nie zajmą się oni bliżej problemem kresowości. 
Zdaniem U. Jakubowskiej badania nad kształtowaniem się elit można rozpoczynać 
na kaidym etapie poznawczym. Należy tylko unikać ferowania ocen na zasadzie 
sędziów. Zwróciła również uwagę na kryteria doboru materiału badawczego, uogól
nienia na podstawie niewielkiej ilości zebranych wyników mogą mijać się z praw
dą. W. Władyka wskazał na różnorodność form powstawania i wpływu elit !1a 
społeczeństwo: funkcja opiniotwórcza, określone konwencje towarzyskie w jej ło
nie, język, wzajemne stosunki. Za ważne zagadnienie badawcze uznał odpowiedź 
na pytanie o rolę, jaką elita pełniła w społeczeństwie. J. R. Godlewski z kolei 
zwróci! uwagę, że na to pytanie inna może być odpowiedż historyka, a inny będzie 
punkt widzenia społeczeństwa. Mgr J. Sibora w swojej wypowiedzi zajął się 
problemem odbioru stereotypu danej elity w społeczeństwie. Za ważną kwest;ę 
uznał tworzenie się elity, ale za równie ważną jej odtworzenie - powstawanie ko:1-
kretnego ethosu. Z pola widzenia badacza nie może zniknąć odpowiedź na pyta
nie o przyczyny upadku elity, np. rządzącej. R Wapi!'1ski wskazał na zamieszanie 
panujące wokół dowolnego posługiwania się prasą jako wyznacznikiem sądu elity. 
Historycy nie odpowiedzieli dotychczas na pytanie, o ile opinia prnsy oznacza głos 
partii, n o ile czyj[!!< wypowiedź. Jego zdaniem, opracowuj,ic k�ztałtowanie s,� 
elity należy wpierw zbadać losy jednostkowe, a dopiero później na tej podstawie 
poszczególne grupy. Dyskutant, nawiązując do wypowiedzi J. R. Godlewskiego. był 
zdania, że różne mogą być przede wszystkim odczucia społeczne od odczuć jego 
górnych grup. Wskazał również na inne kryteria widzenia prasy w jej roli ideo
twórczej, a inne jako zawodowej. 

R. Wapiński na przykładzie okresu mii:dzywojennego Jkazał ,,,·pływ ,,;yda
rzcó, określonych cezur chronologicznych na przesunięcia wewnętrzne w elitach 
oraz wymianę pokoleniową. Za ważne cezury w tej dziedzinie uznał rok 1926, 
1930. Po 1930 r. pojawił się problem wejścia w życie nowego pokolenia. Jeg•"J 
zdaniem dokonana pod tym kątem analiza ukaże obraz bardziej dynamiczny. 
J. R. Godlewski wskazał na ważność cezury 1935 r. w odniesieniu do elity woj
skowej. Ukazane w emigracyjnej nauce historycznej przemiany w myśli wojskowej 
po 1935 r. pochodzą od pokolenia, które właśnie w tym okresie zrobiło karierę 
wojskową. Dr P. Hauser, nawiązując do wypowiedzi R. Wapiń�kiego, ukazał spe
cyficzny problem tworzenia się elit narodowych na przykładzie mniejszości n:e
mieckiej. Po\vstawała ona w poczuciu „krzywdy wersalskiej" - byh1 reakcją na 
postanowienia konferencji. Rok 1930 wplynqł również na przemiany wewnętrzne 
wśród tej mniejszości. 

Duży wątek dyskusji stano,,riły sprawy związane z kwestiami bardziej szcze
gółowymi. Niektórzy dyskutancji, uzupełniając referat W. ,vładyki, z\vrócili m\·agę 
na specyfikę elity kon�erwatywnej. R. Wapiński wymienił kilka czynników waru:1-
kujących przynależ.ność do tej elity, jak bycie ziemianinem, pre,tiż jej członkó\\' 
związany prócz pochodzenia t<1kże z intelektem. Zdaniem R. Wapińskiego i E. Cza
piewskiego konserwatyści szukali miejsca między szeroko rozumianym nacjona
lizmem a socjalizmem. W okresie międzywojennym można określić przyczyny ich 
upadku, chociaż mieli oni możliwość �zerszcgo działania, jak np. konserwatyści 
poznańscy. Zdaniem W. \\lładyki i E. Czapiewskiego elita komerwa1.ywna po z,.,-
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machu majowym zatraciła swoją osobowość polityczną wtapiając się w BBWR. 
Osobny problem, zdaniem dyskutantów, stanowiła działalność tzw. neokon,erwa
tystów po 1930 r., skupionych wokół „Buntu Młodych". 

Ożywioną dyskusję wywołał temat rzeczywistego wpływu placówek :1auko
wych na rolnictwo. Szerzej zajęto się p roblemem upowszechniania wiedzy �olni
czej a polityką pa11stwa - formami przekazu (dr W. Pelpliński, J. Borzyszk�wski, 
J. R. Godlewski}. W. Pelpliński wskazał na duży wpływ oświaty w zaborze pru
skim (brak analfabetyzmu), wytworzył się wówczas nawyk czytania prasy rolni
czej. P. Hauser podkreślił duży wpływ ziemiaństwa na podniesienie poziomu oświa
ty i rolnictwa, np. działalność Dezyderego Chłapowskiego. W. Władyka ukazał mo
del kształcenia ziemianina, w zaborze pruskim rolnictwo było warsztatem jego 
działania i stanowiło jedyne oparcie polskości. J. Borzyszkowski, polemizując z wy
powiedziami przedmówców, skrytykował patrzenie na elity jako wynik jedno
stronnego oddziaływania kultury polskiej. Na Pomorzu można zaobserwować silne 
wpływy niemieckie. Poszukując modelu elity nie można tracić z pola w'.dzeniu 
jej różnorodności ideowej, poglądów, a to właśnie cechowało inteligcncj� po
morską. 

Leonard Smołka 

SESJA NAUKOWA POSWIĘCONA 60 ROCZNICY POWSTAŃ 

SLĄSKICH (27-28 IV 1981) 

Organizatorami sesji były: Instytut Sląski w Opolu i Sląski Instytut �auko
wy w Katowicach oraz Krajowa Komisja Weteranów Powstań Śląskich przy 
ZG ZBoWiD. Obrady toczyły się w salach Urzędów Wojewódzkich w Opolu (27 IV} 
i Katowicach (28 IV}. Atmosferę minionych lat przybliżył uczestnikom se,:°ji za
rów110 wyjazd w pierwszym dniu na Górę św. Anny (złożenie kwiatów pod Pom
nikiem ·czynu Powstańczego i zwiedzenie tamtejszego Muzeum}, jak i fakt pne
prowadzenia obrad katowickich w sali posiedzeń byłego Sejmu Sląskiego. Sesja 
zgromadziła naukowców z różnych ośrodków krajowych, byłych powstańców oraz 
przedstawicieli władz i organizacji społecznych. 

W pierwszym dniu obradom przewodniczył doc. B.· Reiner (Opole), natomiast. 
w drugim - prof. prof. J. Pietrucha (Katowice) i F. Hawranek (Opole). Przemó
wienie powitalne i okolicznościowy referat wygłosił dr J. Gruszka, knrntor In
stytutu Śląskiego w Opolu. Natomiast referaty wygłosili: F. Hawranek (Okres
powstań i plebiscyt'U z perspektywy 60-lecia} i doc. W. Zieliński (R'Uch roborniczy
na Górnym Slqsku w okresie powstań i plebiscytu). W drugim dniu obrad ze
brani wysłuchali referatów prof. K. Popiołka (Stan badań nad okresem pou:stań
ślqskich i plebiscytu) i J. Przewłockiego (Międzynarodowe aspekty problem1l górno
śląskiego w latach 1918-1922). Ograniczenie liczby referentów do czterech było 
usprawiedliwione opublikowaniem na małej poligrafii specjalnego wydawnictwa i, 
w którym oprócz wyżej wymienionych referatów znalazło się 17 tekstów poświę
conych tematowi obrad. Wydawnictwo to rozesłano wcześniej wszystkim uczestni
kom sesji. Taka koncepcja przeprowadzenia sesji stwarzała możliwość wygospo
darowania większej ilości czasu na dyskusję. Odbyła się ona w drugim dniu obrad 
nad całością przygotowanych materiałów. Szkoda tylko, że kilku chętn:,.c:h do 
dyskusji nie dopuszczono do głosu; tłumacząc się brakiem czasu. Ostatecznie ;;esja 

1 Powstania śląskie i plebiscyt z perspektywy 60-Łecia. ;Ylaterialy na sesję 
11a1tkowq z okazji 60-lecia powstań śląskich w Opolu, Opole 1981, ss. 416. 
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zakończyła się we wczesnych godzinach popołudniowych, a wielu dyskutantów 
przekroczyło ustalony wcześniej limit czasu wyznaczony dla każdego z nich. Nie 
przestrzegano też kolejności zgłoszeń. Powyższa sytuacja skłania do refleksji ogól
niejszych, które powinne być brane pod uwagę przy organizowaniu jakichkolwiek 
sesji w przyszłości. Kolejność wystąpień powinna odpowiadać kolejności zglo
sze11 poszczególnych dyskutantów. Natomiast glosy wykraczające poza ustalony 
dla wszystkich limit czasu trzeba niestety przerywać, tym bardziej że niektóre 
z nich były nacechowane emocjami i merytorycznie nie były uzasadnione. 

Rezygnując w tym miejscu ze szczegółowej relacji z dyskusji podczas obrad 

(łącznie zabrało głos 17 osób}, zwrócę uwagę jedynie na niektóre wystąpienia, 
ewentualnie ich najistotniejsze fragmenty, zachowując kolejność przemówień. 
Prof. S. Michalkiewicz (Katowice) nawiązał do genezy powstań śląskich i związku 
między terenami uprzemysłowionymi a wynikami plebiscytu, a doc. M. Wrzosek 
(Warszawa) do wojskowych aspektów tych powstań. Natomiast doc. H. Przybylski 
(Katowice} skoncentrował uwagę na administracji powstańczej. Zagadnienie to 

zajmuje zbyt mało miejsca w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Integrującą 
rolę powstań śląskich z ogólnonarodowego punktu widzenia postulował zbadać 
doc. E. Basiński (Warszawa}, a rolę ideologii powstańczej w wychowaniu młodego 
pokolenia (Oddziały Młodzieży Powstańczej) - mgr W. Sala z Warszawy. Dr F. Bia
ły (Wrocław) zwrócił uwagę na pominięcia i zniekształcenia w literaturze przed
miotu niektórych niemieckich as_pektów problematyki powstańczej (np. oddziały 

antypowstańcze), potrzebę wykorzystania materiałów przechowywanych w archi
wach obydwu państw niemieckich oraz prasy niemieckiej. Natomiast dr K. Pszczyń
ski (Opole) upomniał się o należne miejsce powstań śląskich w świadomości ogól
nonarodowej, krytykując w tym względzie środki masowego przekazu i podręcz
niki szkolne. Korespondowała z tym wcześniejsza wypowiedź red. A. Widery 
z Polskiego Radia o dotychczasowych trudnościach w popularyzowaniu postaci 
W. Korfantego (mimo wydanej przez M. Orzechowskiego w Ossolineum biografii
tego polityka w 1975 r.) i przełamywaniu ich dopiero w ostatnim czasie (w ub. roku
Korfantemu poświęcono jedną z ulic, natomiast obecnie jest aktualna sprawa bu
dowy jego pomnika w Siemianowicach Śląskich i przekształcenia katowickiego
domu Korfantego w muzeum).

Ze względu na niewątpliwe naukowe korzyści sesji opolsko-katowickiej szko
da, iż udział w niej przedstawicieli ośrodków pozaśląskich był mimo wszystko 
:1kromny. 

Kryst yn Matw ijo wski 

OBCHODY 190 ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA 

NA DOLNYM SLĄSKU 

Przez wiele powojennych lat rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oto
czona była mglą zapomnienia. Pamięć o niej trwała wprawdzie w świadomości 
narodu, ale pogłębianie jej w młodych pokoleniach miało ograniczony zasięg. 
W programach nauczania historii Konstytucja Majowa zepchnięta została na dru
gorzędne miejsce, choćby ze względu na swój „ograniczony" czy „klasowy" cha
rakter. Nie było też dla niej miejsca w edukacji historycznej społeczeństwa, czy 
to w organizowanych przez towarzystwa społeczno-kulturalne odczytach, czy w in
nyl'h formach popularyzacji. 

Odnowa zapoczątkowana w sierpniu ubiegłego roku sprawiła, że po raz pierw

szy obchodom rocznicy Konstytucji 3 Maja nadano bardzo wysoką rangę, co 
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znalazło swój wyraz w ud1.iale w nich przedstawicieli najwyższych władz partyj
nych i państwowych. Niewątpliwie przyczynił się do tego także fakt uznania na 
ostatnim Kongresie Stronnictwa Demokratycznego dnia 3 Maja za święto partyjne. 

Widoczne to było w centralnych obchodach, gdzie obok FJN głównym ich 
organizatorem było SD. Po raz pierwszy środki masowego przekaw pokazały 
także udział Kościoła w uroczystościach. W efekcie można w nich wyraźnie do
strzec część religijną i świecką. Inicjatorem tej ostatniej niejednokrotnie był 
NSZZ „Solidarność". 

We Wrocławiu w dniu 3 maja odbyła się w Auli Leopoldina sesja popularno-
naukowa poświęcona Konstytucji 3 Maja. Jej organizatorem była Tymczasowa 
Ra.da Okręgowa Związku Młodzieży Demokratycznej. Referaty na niej wygłosili: 
prof. dr Mirosława Chamcówna, prof. dr Adam Galas i prof. dr Kazimierz Orze
chowski. 

W tym samym dniu w auli Biblioteki ZNiO odbyło się uroczyste spotkanie. 
Gospodarzem jego byli Biblioteka ZNiO, DTSK oraz wrocławscy kameraliści 
„Cantores Minores Wratislavienses". W programie znajdowało się wystąpienie 
doc. dr. hab. J. Szczepańca o Konstytucji 3 Maja, prof. dr. J. Trzynadlowskiego 
na temat Idee Konstytucji 3 Maja a współczesność i koncert w wykonaniu Chóru 
.,Cantores Minores Wratislavienses". 

W samo południe 3 maja odbył się w Auli Leopoldina uroczysty koncert 
z okazji święta SD. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz partyjnych i admi
nistracyjnych województwa wrocławskiego. Okolicznościowy wykład o znaczeniu 
reform, które wprowadziła Konstytucja 3 Maja, wygłosił poseł na Sejm prof. dr 
K. Orzechowski. W koncercie udział wzięli artyści Opery i Teatru Polskiego oraz
uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.

Przed południem 3 maja staraniem MKZ NSZZ .,Solidarność" zorganizowana 
została msza polowa na placu przed siedzibą MKZ. Koncelebrował ją ks. bp sufra
gan wrocławski dr A. Dyczkowski. Kazanie o konstytucji wygłosił ks. S. Orze
chowski. Po mszy o znaczeniu Konstytucji 3 Maja w życiu społecznym i kultural
nym kraju mówił prof. dr M. Klimowicz. 

Uroczyste obchody z okazji majowej rocznicy odbyły się w Jeleniej Górze. 
Przed południem w kościele $w. Erazma i Pankracego odbyła się msza św. ,,Za 
Ojczyznę i w intencji narodu polskiego". Wczesnym popołudniem staraniem Ko
mitetu Organizacyjnego Obchodów 190 rocznicy 3 Maja powołanego z inicjatywy 
MKZ NSZZ „Solidarność" odbyło się spotkanie w Teatrze Zdrojowym w Ciepli
cach. Wykład o Konstytucji 3 Maja wygłosił dr A. Michnik, odczytano następnie 
fragmenty tekstu konstytucji, a na część artystyczną złożyły się recytacje poezji 
Cz. Milosza i koncert Paiistwowej Orkiestry Symfonicznej w Jeleniej Górze. 

W godzinach popołudniowych odbyła się uroczystość z okazji święta SD. Wy
kład na niej wygłosił dr J. Drozd z UWr. W części artystycznej wystąpiła orkie
stra symfoniczna. W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele władz, stron
nictw politycznych i organizacji społecznych. 

Bogaty był program obchodów :i-majowych w Legnicy. Ic;h organizatorem była 
\Vszechnica ,.Solidarności" i WK SD. Zainaugurowała je msza w kościele Sw. Piotra 
i Pawia ,.za pomyślnGść Ojczyzny", podczas której poświęcony został sztandar 
,,Solidarnośc.:i" Huty Miedzi. Następnie w Akademii Rycerskiej odbyła się akade
mia z okazji święta SD. W trakcie jej trwania w ramach zajęć Wszechnicy odbył 
się wykład doc. dr. K. Matwijow�kicgo Geneza i znaczenie Konstytucji 3 Maja
1i; moralnllm i politycznym przeobrażeniu narodu. Koncert pieśni i poezji patrio
tycznej w wykonaniu chóru Górniczego DKZM Lubin pod dyrekcją mgr. z. Fran
�uza oraz laureatów kont<ursów recytatorskich szkół średnich zamknął obchody. 
Dodać należy, że w dniu tym otwarta została wystawa Trzeci Maja w polskim 

piśmiennictwie. 
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2 maja rozpoczęły się uroczystości w Wałbrzychu. W dniu tym w sali ko:1-
ferencyjnej :wrganizowana została przez WK SD �esja popularnonaukowa. Re

feraty na niej wygłosili: doc. dr K. Matwijowski O genezie Konstytucji 3 .'\la.w, 

prof. dr J. Trzynadlowski le/ee Konstytucji 3 Maja a współczesność oraz mgr. A. Za-
jąc o tradycjach SD. 

3 maja na stadionie KS „Górnik" zgromadziło 5ię kilkanaście tysięcy m:e,z

kańców Wałbrzycha i województwa. Wykład pt. Ostatnia wola k.onajqcej Rzec�y

pospolitej wygłosił dr A. .Juzwenko. Odbyła się następnie msza polowa, którą 
koncelebrował sufragan wrocławski ks. bp dr A. Dyczkowski. Organizatorem c;b

chodów w tym dniu był MKZ NSZZ „Solidarność" w Wałbrzychu. 

Wspomnijmy wreszcie, że w \Vielu miastach, miasteczkach i w�iach odbyły ,:ę 
analogiczne uroczyste spotkania, których odnotować nie jesteśmy w stanie. Po

dobnie zresztą było w zakładach pracy, uczelniach i szkołach, gdzie bardzo czę,to 
łączono obchody 1 i 3-majowe. We wszystkich tych akademiach, spotkaniach lub 
odczytach uczestniczyli pracownicy Instytutów Historii, Nauk Politycznych, Filo
logii Polskiej i Pedagogiki Uwr. To zaangażowanie znalazło również wyraz w ,.,ko

licznościowyc:h artykułach. wywiadach i innego typu publikacjach. 

Ryszard Gła d kie wicz 

TYSIĄC LAT KŁODZKA - SESJA :'IIAUKOWA 

(KŁODZKO, 23 V 1981) 

Najwcześniejszą informację źródłową o Kłodzku znajdujemy w kronice Ko,m;i
sa, który pod rokiem 981 notuje przynależność grodu kłodzkiego do pm'l!'tw,: 
Słav,rnika. Uznając ten przekaz za symboliczną datę początkową istnienia m:a,ta. 
zorganizowano w maju 1981 r. uroczystości milenijne, wśród których pocze.,:1e 
miejsce zajęła sesja naukowa. Przygotowało ją zasłużone dla badai1 i populary
zacji spraw regionu Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej przy naukowej 
współpracy historyków wrocławskich, skupionych w WTMH. Obrndy w pięknej 
Sali Rajców kłodzkiego Ratusza zgromadziły grono historyków-profcsjonalistó,\·, 
nauczycieli, działaczy regionalnych i młodzieży. Uczestniczyli też przedstawiciele 
miejscowych władz politycznych i adminfatracyjnych oraz biorący udział w obcho
dach tysiąclecia członkowie fraucuskiego przedstawicielstwa konsularnego. 

Materiały sesji zostaną opublikowane w specjalnym zeszycie „Rocznika Zie:1�i 
Kłodzkiej", tutaj więc ograniczymy się do krótkiej kronikarskiej relacji o jej 
przebiegu. Po zagajeniu obrad przez prezesa kłodzkiego towarzystwa E. Kaczrr,;1,
ka i powierzeniu przewodnictwa obrad doc. K. Matwijowskiemu (UWr.) i dr. J. Pa
biszo,vi (dyr. WAP, wiceprezesowi WTMH), wygłoszono 8 referatów, poświęconych 
różnym okresom i aspektom dziejów Kłodzka i Ziemi Kłodzkiej. Doc. dr .J. Ka:i
mierczyk i doc. dr W. Wojciechowski (UWr.) przedstawili znaczenie Bramy Kłodz

kiej w poszczególnych epokach pradziejowych, podkreślając jej rolę jako „regionu 
integracji terenów Czech i Dolnego Śląska". Dr L. Tyszkiewicz (UWr.) opierając 
się na obszernej dokumentacji z zakresu stosunków politycznych i o,adniczych 
przedstawił referat Ziemia Kłodzka a państu:o pierwszuch Pźast0w. Dr M. Cet

wiński (UWr.) zajął się analizą składu etnicznego mieszkańców Ziemi Kłodzkiej 
do 1324 r. (tzn. do powstania zasadniczej wagi żródła do badań tej ptoblematy
ki - pierwszej księgi miejskiej Kłodzka). Doc. dr J. Janczak (Pracownia Atlarn 
Historycznego PAN ,ve \Vroclawiu) zestawił i scharakteryzował zabytki da\\"nej 
kartografii (XV-XVIII w.), zawierające obraz Ziemi Kłodzkiej. Referat doc. d1· 
K. Maleczyńskiej (U\Vr.) dal zarys roli książki w kulturze Ziemi Kłodzkiej na
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przestrzeni dliejów .. Bogatego materiału na temat przemian w stosunkach ludnoś
ciowych Ziemi Kłodzkiej w XIX i XX w. dostarczyły trzy następne referaty: 
mgra A. Kościka (Prac. Atlasu Hist. PAN) Przemiany demograficzno-osadnicze 

w Kłodzku i na Ziemi Kłodzkiej w XIX w., dr E. Kościk (UWr.) Osadnictwo wiej

skie na Ziemi Kłodzkiej w latach 1945-1949 oraz mgr M. Lichwy (Archiwum -
Kłodzko) Ludność Kłodzka w latach 1946-1949. 

Cennym uzupełnieniem referatów był komunikat mgr A. Margas, która po
informowała o zasobach źródeł archiwalnych do dziejów Ziemi Kłodzkiej, zgro
madzonych w Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Wrocławiu i jego klodz
k:ej ekspozyturze. 

Wystąpienia te stały się podstawą do dłuższej i pełnej ostrych nieraz spięć 
po:emicznych dyskusji, w której głos zabrali: mgr Z. Martynowski, mgr J. Sak
werda, dr A. Kulczycki, mgr A. Galas, dr J. Pabisz, doc. dr K. Matwijowski, 
doc. dr J. Kaźmierczyk, dr L. Tyszkiewicz i dr M. Cetwiński. Obok uzupełnień 
i szczegółowych polemik w stosunku do referatów (zwłaszcza mediewistycznych 
i K. Ma leczyńskiej) dyskutanci podjęli niektóre ważne zagadnienia ogólniejszej 
natury. Należy do nich niewątpliwie problem etnicznego oblicza Ziemi Kłodzkiej 
we wczesnym średniowieczu-czeskie czy polskie (lechickie)? W wiążącej się z tym 
kwestii charakteru i długotrwałości politycznej pr:c:ynależności Ziemi Kłodzkiej 
do państwa polskiego w średniowieczu występuje - jak podkreślano - wielki roz
zie\\' między wynikami badai1 naukowych a stanem potocznej świadomości histo
rycznej społeczeństwa, wynikający z tendencyjnych oddziaływań na płaszczyźnie 
:�auczania, popularyzacji i propagandy w powojennej Polsce. Choć niektórzy dys
kutanci akcentowali pozytywną polityczną i wychowawczą rolę milu o „piastow
skiej Ziemi Kłodzkiej" w sytuacji polskich środowisk osadniczych, zwłaszcza lat 
czterdziestych, większość skłonna była uznać szkodliwość utwierdzania zmitolo
g:zowanej świadomości społecznej w zakresie tradycji historycznych Ziemi Kłodz
kiej i w ogóle Sląska. W tym kontekście bardzo słuszny wydaje się postulat, aby 
przystąpić do opracowania nowoczesnej polskiej monografii historycznej Kłodzka 
i Ziemi Klodzkic>j. 

Sesja z okazji „kłodzkiego mille11ium" dobrze spełniła swe zadani,1, pozytywnie 
wyróżniając się spośród szeregu podobnych imprez regionalna-historycznych. Rocz
nicowy jej charukter nie spowodował zdominowania strony merytorycznej przez 
zewnętrzną „liturgię" uroczystości. Referaty z reguły przynosiły nowe wyniki ba
dań szczegółowych, prezentując dzieje Kłodzka i regionu na szerszym tle Sląska, 
Czech, a nawet Europy środkowej. Wraz :z dyskusją ilustrują one dorobek pol
�kiej historiografii w badaniach nad jednym z cieka\vszych ze względu na swe 
pograniczne usytuowanie rejonów dzisiejszego Śląska . 

.Jeżeli przy okazji dołączymy informację o prz:ekształceniu się w kwietniu 
1981 r. dotychczasowego Koła Terenowego WTMH w Kłodzku w samodzielny 
Oddział PTH, będziemy mogli w sumie mówić o dobrych progno7.ach dalszego roz
woju miejscowego środowiska historycznego. 

Adam Galos 

KONFERENCJA NAUKOWA POSWIĘCONA 40-LECIU ZA�l0RD0WAN1A 

PROFESORÓW LWOWSKICH 

29 VI 1981 r. odbyły sill we Wrocławiu uroczystości, mające na celu uczczenie 
pamięci profesorów uczelni we Lwowie, zamordowanych przez hitlerowców w lip
cu !9-H r. W siedzibie oddziału PAN, a następnie na Uniwersytecie dokonano 
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odsłonięcia tablic pamiątkowych z udziałem członków rodzin profesorów lwow-
5kich, władz PAN, obecnego prezesa prof. dra A. Gieysztora i byłego preze,a 
prof. dra W. Trzebiatowskiego oraz władz Uniwersytetu z rektorem prof. dr. 
K. Urbanikiem na czele.

Następnie prof. dr K. Urbanik otworzył sesję naukową zorganizowaną ·w�pól
nie przez Kolegium rektorów miasta Wrocławia, Oddział PAN oraz Komitet Dru
giej Wojny Swiatowej PAN. Obradom przewodniczył prof. dr W. Wrzesińsk:. 
W ramach sesji prof. dr Cz. Madajczyk (IH PAN Warszawa) przedstawił re
ferat, przygotowany wspólnie z dr. R. Torzeckim, Swiat kultury i nauki Lwo,cu 

{1936-1941). Scharakteryzował w nim życie naukowe i kulturalne Lwowa w o
kresie międzywojennym, pozycję miasta w Polsce, różnorodność stosunków naro
dowych, a więc zarówno przejawy współpracy, jak i animozji, działalność ku'
turalną Ukrai11ców i Żydów. Wspomniał także o okresie 1939�HJ41 i o rozmaitych 
przejawach polityki radzieckiej wobec przedstawicieli pobkiego świata naukowego 
i kulturalnego. 

Prof. dr Z. Albert (Akademia Medyczna Wrocław) już od r. 1941 zbiera m,:
teriały do kwestii mordów na profesorów lwowskich, jemu też należy zawdzięczać 

w ogromneJ mierze wyjaśnienie wielu kwestii. W swoim referacie Mord profeso

rów lwowskich w lipcu 1041 r. przedstawił opis aresztowań i to, co wiemy o sa� 
mej egzekucji. 

Dr A. Basak (IH UWr.) mówił o Eksterminacji inteligencji twórczej w śu:ie

tle praktyki kodyfikacyjnej oraz orzecznictwa norymberskiego. Zamordowanie pro
fesorów lwowskich stało się w tym wypadku impulsem do przedstawienrn zespołu 
norm prawnych, tworzonych w czasie i po wojnie, a dotyczących szeregu pojc;ć 
takich jak zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości czy zbrodnie barbarzyń
stwa. Autor dostrzegł w orzecznictwie lukę obejmującą eksterminację inteligencji. 

W dodatkowym referacie prokurator Wacław Szulc z Głównej Komisji Ba
dania Zbrodni Hitlerowskich zajął się losami śledztwa, prowadzonego ze strony 
polskiej od r. 1959 oraz sprawą odpowiedzialności za dokonaną zbrodnię. Wbrew 
wyrokowi sądu w NRD w sprawie Oberlandera odpowiedzialność ta spoczywa na 
�pecjalnej jednostce Sonderkommando Schongart, złożonej z przedstawicieli SS 
i różnych formacji policji (SD, Sipo, Kripo, Schupo) przy udziale tłumaczy ukraih
skich oraz znanego przestępcy wojennego, Holendra P. Mentena. Udało się usta
lić nazwiska niektórych członków tej grupy, ale nie żyją oni już, jeden z ni<:h 
zdobył obyw,ilelstwo argentyńskie i nie można było uzyskać jego ekstradycji. Choć 
�prawa nie jest jeszcze zako11czona, nie wydaje się, aby szanse doprowadzenia jej 
do końca były wielkie. 

Materiały �csji zostaną wydane drukiem przez Uniwersytet Wrocławski. 

REGIONALNY KO�UTET POROZUMIEWAWCZY ZWIĄZKÓW TWORCZYCH 

I STOWARZYSZEN NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU 

Z inicjatywy wrocławskiego Kolegium Prezesów Związków Twórczych i Sto
warzyszeń Naukowych 12 XI 1980 r. powołany został do życia Regionillny Komitt?t 
Porozumiewawczy Związków Twórczych i Stowarzyszeil Naukowych. Uznano, że 
włączenie się do odnowy życia kulturalnego na Dolnym Sląsku i we Wrocbwlc1 
wymaga stworzenia, nowych, stałych form organizacyjnych do wymiany pog!ądów 
i wspólnego występowania w sprawach polskiej nauki i kultury. Komitet skupia 
na zasadzie dobrowolności związki twórcze i stowarzyszenia naukowe działającE 
na Dolnym Śląsku. Członkiem zbiorowym RKP jest Dolnośląskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne, zrzeszające 38 to,vnrzystw spoleczno-kulturalnyt:h. 

Komitet zamierza wykonywać swoje zadania przez: 
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zajmov.ranie stanowiska wobec ważnych spraw nauki kultury 
porty, postulaty);

sztuki 1_,a-

formułowanie opinii o programach działania związków i stowarzyszeti i przed
stawianie ich spraw władzom administracyjnym; 
stworzenie systemu informacji o problemach, poczynaniach, możliwośc:ach 
i niedostatkach różnych środowisk w celu większej ich integracji; 

- powoływanie różnego rodzaju klubów twórczych i dyskusyjnych i patrono
wanie im;
analizowanie warunków uprawiania twórczości naukowej i artystycznej:
organizowanie narad dotyczących wspomnianych problemów z udziałem przed
stawicieli władz;
delegowanie prz'edstawicieli RKP do prac w komitetach i komisjach rad Ea
rodowych.

Komitet dla sprawniejszego działania powołał Grupę Roboczą w składzie: prze
wodniczący- K Helebrandt (ZPAF), sekretarz-A. Omelaniuk (DTSK), członkowie: 
A. Gretschel (SARP), J. Kolbuszewski (UWr.), S. Srokowski (ZLP), B. Steinborn
(SHS), W. Wrzesiński, (UWr., WTMH).

RKP opracował pierwszą wersję Raportu o stanie kultury, Dokument :en 
przekazany został władzom i warszawskiemu Komitetowi Porozumiewawcze:nu 
Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych. Opublikowany został w „Odrze" (nr 2.'l981) 
i stał się przedmiotem dyskusji w klubie „Odrodzenie" (6 III 1981). 

Równocześnie RKP przygotował listę 35 szczegółowych postulatów (m.in. ;.;do
stępnienie w możliwie szybkim terminie społeczeństwu Panoramy Racławick:ej; 
reaktywowanie muzykologii w UWr, uruchomienie studiów socjologicznych w U\Vr., 
powołanie placówki inicjującej, koordynującej i prowadzącej śląskoznawcze prace
naukowe), które 19 II 1981 r. przekazane zostały władzom. Wszystkie one zos:ały 
uznane za słuszne i części spraw został już nadany bieg. 

RKP 21 I 1981 powołał do życia wspomniany klub „Odrodzenie", który op�ócz 
dyskusji nad Raportem zorganizował już kilka spotkań. 

Wspomnieć wreszcie należy, iż niezależnie od zaplanowanych zebrań ple:,ar
nych i spotkań Grupy Roboczej RKP podejmuje się interwencji doraźnych (np . 

. u wicepremiera M. Rakowskiego w sprawie anulowania decyzji o ograniczeniu
czasu lokalnych audycji wrocławskiej TV). 

Na podstawie Informacji Nr 1/81 
RKP oprac. K. Matwijowski 

PRZEWODY HABILITACYJNE I OBRONA PRAC DOKTORSKICH Z ZAKRESU 
HISTORII SLĄSKA (UWZGLĘDNIONIO PRACE Z ARCHEOLOGII, FILOLOGII, 

PRAWA I NAUK POLITYCZNYCH) ZA LATA 1976-1980 

HABILITACJE 

Dr Barbara Szer er, adiunkt w Zakładzie Historii Śląska IH UWr. - R:,ch

zawodowy na ziemiach polskich pod zaborem pruskim 1869-1919. 

Rec.: prof. dr S. Kalabiński, prof. dr K. Popiołek, prof. dr S. Michalkiew'.cz. 
5 V 1976. Praca w wersji popularnonaukowej ukazała się w r. 1974 pt. Ziemie 
polskie pod panowaniem pruskim, [w:] Ruch zawodowy w Polsce. Zarys ci::,e
jów, t. I: 1869-1918, s. 305-------476. 

Dr Jerzy Pośpiech, docent w Instytucie Filologii Polskiej WSP w Opo
lu - Tradycje folklorystyczne na Slqsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.). 
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Rec.: prof. dr J. Burszta, doc. dr hab. D. Siinonides, prof. dr B. Zakrzewski. 
15 II 1977. Praca ukazała się w r. 1977. 

D:· Henryk D o m i n i c z a k, dyrektor W AP w Zielonej Górze - Formacje

II Rzeczypospolitej w ochronie granic 1919-1939. 
Rec.: prof. dr A. Ga los, doc. dr hab. W. Wrzesi1iski, prof. dr M. Turlejska. 
25 V 1977. Praca ukazała się w r. 1975 pt. Granica polsko-niemiecka 1919-1939. 

Z dziejów formacji granicznych. 

D:- Czesław Szczepańczyk, docent, kierownik Zakładu Nauk Politycz
nych i Ekonomicznych w INSiP w WSP w Kielcach - Polityka okupanta niemiec
kiego wobec spółdzielczości wiejskiej w Generalnej Guberni w latach 1939-1944. 

Rec.: prof. dr K. Boczar, prof. dr Cz. Madajczyk, prof. dr S. Inglot. 
�� III 1978. Praca ukazała się w r. 1978. 
D:· Barbara Ba zie 1 ich, st. kustosz, kierownik działu etnografii w Muzeum 

Gór:v:,śląskim w Bytomiu - Złote hafty w tradycyjnej odzieży na S!ąsku. 

Rec.: prof. dr. I. Turnau, prof. dr J. Gajek, prof. dr M. Znamierowska-PrUf
ferowa. 

19 IV 1978. Praca ukazała się w r. 1973. 

D:· Zbigniew B ag n ie wski, adiunkt w Katedrze Archeologii UWr. - Spo
łeczności myśliwsko-rybackie w okresie od IX do III tysiąclecia p.n.e. na terenie 

Polski południowo-zachodniej. 
Rec.: prof. dr W. Chmielewski. 
28 VI 1978. Praca ukazała się w r. 1978. 

D:· Stanisław Pa zda, adiunkt w Katedrze Archeologii UWr. - Studia nad 
rozwojem i ;;różnicowaniem lokalnym kultury przeworskiej na Dolnym Slqsku, 

Rec.: prof. dr H. Hołubowiczowa, prof. dr K. Godłowski, doc. dr hab. J. Okulicz. 
23 II 1979. Praca ukazała się w r. 1980. 

D:· Doleslaw Potyrała, st. wykładowca, dyrektor Instytutu Pedagogiki 
UWr. - Uwarunkowania selekcji szkolnej w środowisku Wrocławia. 

Rec.: prof. dr J. Konopnicki, prof. dr T. Wiloch, doc. dr hab. Z. Kwieciński. 
22 XI 1978. Praca ukazała się w r. 1978. 

D:· Stanblaw« Soch a c ka, adiunkt w Zakładzie Kultury \Vspólczesnej ISI.
w 0,)·)!u - Działalność slawistyczna Władysława Nehringa na tle epoki. 

Re-c.: prof. dr P. Zwoliński, prof. dr H. Borek, prof. dr B. Zakrzewski. 
:s III 1980. Praca ukazała się w r. 1980. 

DOKTORATY 

:\!gr Zdzisław Rozbicki, oficer LWP - Związek Walki Młodych na Dolnym 
Slqsku w latach 194S-1948. 

Pr0:11.: doc. dr hab. B. Pasierb. 
Rec.: prof. dr W. Zamkowski, prof. dr W. Góra. 
27 II 1976. 
Praca w wersji popularnonaukowej ukazała się w r. 1973 pt. Zrodzeni „ czy1rn 

(wspó,:,:e 1. K. Wicikiem) .. 

e1Ig1· Piotr K a mi ń s ki, nauczyciel w Zespole Szkół Elektroniczno-i\.1echa
nicznych we \Vrocławiu - Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej u; polityce wschod
niej S?D w latach 1960-1970. 

P�om.: prof. dr M. Orze(;howski. 
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Rec.: doc. dr hab. F. Ha\'.-ranek, prof. dr J. Krasuski. 
27 II 1976. 
Znaczne fragmenty pracy ukażą się w przyszłym roku. 

::VIgr Adam K ie w i cz, dyrektor IX Liceum Ogólnokszlakącego we Wrccl.::-
wiu - Dolnoś!qskie harcerstwo w latach 1945-1972. 

Prom.: doc. dr hab. B. Pasierb. 
Rec.: doc. dr hab. K. Fiedor, doc. dr hab. B. Hillebrandt. 
1 XII 1976. Praca ukaże się drukiem. 

Mgr Małgorzata W a w r z y ń ska, st. asystent Instytutu Nauk Spolecz::ych 
Politechniki Wrocławskiej - Wrocław w latach 1945-1950. 

Prom.: doc. dr hab. B. Pasierb. 
Rec.: doc. dr hab. Z. Kwaśny, doc. dr hab. N. Kolomejczyk. 
2 III 1977. 
\V pracy omówiono kwestie związane z objęciem \Vroc:lnwia przez w!ndze p,:i

skie. kształtowania się form organizacyjnych administracji, rozwoju miejsk:t'ga 
życia gospodarczego, tworzenia się wrocławskiego ośrodk,1 kulluralno-oświa towego, 
a także problemy życia politycznego, ewolucji postaw, jak i nastrojów spolecz:,o
palitycznych ludności Wrocławia. 

Mgr Edward K u ś, st. asystent Śląskiej Akademii Medycznej Katowic -
Organizacje studenckie we Wrocławiu w latach 1945-1956. 

Prom.: doc. dr hab. M. Pater. 
Rec.: prof. dr S. Michalkiewicz, doc. dr hab. H. Kocój, doc. dr hab. B. PasiE!'b. 
19 III 1977. 
Praca omawia dzieje, strukturę i kierunki działania wrocławskich organizacji 

studenckich w latach 1945-1956 oraz ich rolę w życiu uczelni Wrocławia i w poi
skim ruchu studenckim. Wiele uwagi przy tym poświęcono dzialalnofoi ideowo
-wychowawczej, społeczno-politycznej, naukowej, socjalno-bytO\Vej wkłado\\'i 
w organizację życia kulturalnego i rozrywkowego. 

Mgr Józef Ko n ie cz ny, nauczyciel Zespołu Szkól Ekonomicznych w Wał
brzychu - Rozwój przemysłu węglowego w Zagłębiu u:albrzysko-noworudzkim 

w latach 1919-1939. 

Prom.: prof. dr S. Michalkiewic:z. 
Rec.: prof. dr S. Inglot, prof. dr J. Jaros. 
8 VI 1977. 
W pracy kolejno omówiono: środowisko geograficzne, stosunki własnaściov,'e. 

politykę władz górnictwa, technikę górniczą, wydobycie węgla i łupków ognio
trwałych, produkcję brykietów, koksu i artykułów węglopochodnych oraz ich zbyt, 
a także cały kompleks zagadnień związanych z. położeniem górników (zatrudnienie, 
place, urlopy, ruch robotniczy itp.). 

Mgr Bogdnn Cybulski, st. asystent Instytutu Historii Pańshva 
UWr. - Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 1918-1920. 

Prom.: doc. dr hab. A. Konieczny. 
Rec.: prof. dr S. Grodziski, doc. dr hab. E. Klein. 
14 VI 1977. Praca ukazała się w r. 1980 . 

. Mgr Józef Tomasz Czernicki, ksiądz przebywający na misjach zagra!�:cz
nych - Aspekt społeczny kultu św. Barbary w ludou:ej tradycji górników pol

skich. Studium historyczno-etnograficzne. 

Prom.: doc. dr hab. A. Dygacz. 

10 - Sobótka 4/81 
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Rec.: prof. dr Z. Kuchowicz, doc. dr hab. E. Pietra szek. doc. dr hab. J. Poś
piech. 

1-; VI 1977. 
Pn1ca składa się z 2 części - historycznej i etnograficznej. Oparta jest na ob

szernej literaturze krajowej i zagranicznej, materiałach archiwalnych, rękopiś-. 
miennych przekazach ze zbiorów prywatnych i badaniach terenowych. W części I 
omówiono kult św. Barbary w Europie i w Polsce, zwłaszcza ,v grupie górniczej. 
W części Il na przykładzie pieśni ludowej przedstawiono realia życia i pracy 
górników, zwłaszcza ich zabieganie o bezpieczeństwo pracy poprzez kult św. Bar

bary. Wykazano związki pieśni górniczych z kulturą ludową oraz wyznaczono ich 
miejsce w polskiej kulturze narodowej. 

Mgr Zdzisław Z ag ó r s ki, st. asy stent Instytutu Filozofii, Socjo!:::,gii i Logiki 
UWr. - Klasy społeczne miejskiego pozarolniczego sektora gospodarki nieuspo
łecznionej na Dolnym Slqsku. 

Prom.: doc. dr B. Garyga. 
Rec.: prof. dr J. Malanowski, doc. dr Cz. Buczek. 
18 VI 1977. 
Praca składa się z 3 części: teoretyczno-historycznej, metodyczno-ana litycznej 

i syntetycznej. Zawiera ona ogó lną i szczegółową cł\arakterystykę przebadanej zbio
rowości - ,,drobnomieszczaństwa" dolnośląskiego - wg wymiaru kla sowego (drob
nomieszczanie, drobni kapitaliści) i społeczno-zawodowego (rzemieślnicy, usługow
cy, kupcy). Ujmuje ona następujące cechy drobnomieszczaństwa: ·sytuację mate
rialną, uczestnictwo w kulturze, stosunki i kontakty społeczne, niektóre cechy po
tocznej świadomości społecznej, poglądy na pracę i aktywność społeczno-polity
czną. 

Mgr Jadwiga D omagał a, pełnomocnik ds. zatrudnienia absolwentów Mini
sterstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych Warszawa - Polska ludność ewangelicka 

w poiciecie sycowskim w latach 18-18-1920. 

Prom.: prof. dr J. Demel. 
Rec.: doc. dr hab. A. Brożek, prof. dr A. Gu los. 
2"7 VI 1977. 
Po omówieniu stanu badań w pracy przedstawiono: ogólną charakterystykę 

powiatu sycowskiego, w tym problemy demograficzne; stan polskiej ludności 
ewangelickiej i zmniejszanie się jej liczby pod wpływem germanizacji oraz zmia
ny w położeniu ekonomicznym i społecznym; ustosunkowanie władz państwowych 
i kościelnych do zagadnienia polskiego ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska 
parafialnych władz kościelnych; nauczanie w języku polskim w ewangelickich 
szkołach wiejskich w drugiej połowie w. XIX; zakres używania języka polskiego 
w nauczaniu i wyniki nauczania; przebieg walki ludności przeciw germanizacji 
życia kościelnego i religijnego; zasięg kultury polskiej, czytelnictwo polskich k sią
żek, wydawnictwa pol skie ukazujące się na tym terenie i twórczość ludową. 

Mgr Józef Puc iło wsk i, kier. Biblioteki IH UWr. - Partia Niemiecko-Kon-
serwatywna (Deutsch-Konservatil·e Partei) na Śląsku w latach 1890-1914. 

Prom.: prof. dr A. Galas. 
Rec.: prof. dr A. Czubiński, doc. dr hab. M. Pater. 
2.8 VI 1977. 
Podstawą źródłową pracy jest przede wszystkim prasa, a także inne dokumen

ty życia politycznego. Praca jest monografią Partii Niemiecko-Konserwatywnej na 
Sląsku na przełomie XIX i XX w. Dużo w niej uwagi poświęcono także organi
zacji Bund der Landwirte, Związkowi Rolników na Sląsku. Dzieje partii i Związku 
ukazane zostały na tle ówczesnych ważniejszych wydarzeń politycznych, społecz-
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nych i gospodarczych. Praca zaopatrzona jest w aneks zawierający biogramy 
ważniejszych działaczy i charakterystykę stanu organizacyjnego partii na śląsku. 

Mgr Maria zdun i a k, st. wykładowca w PWSM we Wrocławiu· - M1Lzyka 

i muzycy polscy w XIX-wiecznej kulturze Wrocławia. 

Prom.: prof. dr A. Gal os. 
Rec.: prof. dr Z. Lissa, prof. dr M. Pater. 
28 VI 1977. 
Ramy chronologiczne pracy obejmują XIX i pocz. XX w. (do r. 1914). Przed

stawiono zagadnienia tworzące pojęcie kultury muzycznej Wrocławia, w których 
stwierdzono obecność muzyków i muzyki polskiej (muzyka kościelna, teatr ope
rowy, ruch koncertowy). Oprócz stałej działalności koncertowej omówiono rów

nież sporadyczne występy muzyków polskich. Sporo uwagi poświęcono polskiej 
pieśni religijnej i studenckiej. Omówiono także działalność polskich związków 
śpiewaczych. Osobne rozdziały poświęcono wydawnictwom muzycznym i roli Po
laków w życiu muzycznym Wrocławia (2 tys. wykonań). Wykazano, że życie mu
zyczne miasta nie bazowało jedynie na muzykach niemieckich, lecz również :nnych 
narodowości, wśród których najliczniejszym elementem byli muzycy pol,kiego 
pochodzenia. 

Mgr Marek Cetwińs ki, st. asystent Zakładu Nauk Pomocniczych Historii 
i Archiwistyki IH UWr. - Pochodzenie i rola dziejowa rycerstwa śląskiego do 

koiica XIII w.

Prom.: doc. dr hab. W. Korta. 
Rec.: prof. dr K. Jasiński, prof. dr M. Haisig. 
26 X 1977. Praca ukazała się w r. 1980. 

Mgr Jadwiga M i c h  n o ws k a, nauczyciel akademicki A WF we Wrocfa-.viu -
Powszechna Organizacja „SŁuiba Polsce" na Dolnym Śląsku w latach 19.JS-1955. 

Prom.: prof. dr M. Orzechowski. 
Rec.: doc. dr hab. B. Pasierb, doc. dr hab. L. Szymański. 
13 I 1978. 
Praca przedstawia historię SP, jej rolę i miejsce w ruchu młodzieżowym 

i w życiu Dolnego Sląska. W związku z tym szczególnie podkreślony został ogrom
ny dorobek organizacji w zagospodarowaniu Dolnego Sląska oraz budO\vie !1aj
większych obiektów przemysłowych „sześciolatki". Podkreślono również duże za
sługi organizacji w wychowaniu młodzieży. Dużo miejsca poświęcono zagadnieniom 
kulturalno-oświatowym oraz roli SP w przygotowaniu· młodzieży do zdobycia wy
kształcenia i zawodu, a także zasługi organizacji w dziedzinie wychowania �'.zycz
nego i przysposobienia wojskowego młodzieży. 

Mgr Zygmunt A n t ko w i a k, dziennikarz, kierownik działu w redakcji 
,,Wieczoru WroNawia" - Stare i nowe osiedla Wrocławia. 

Prom.: prof. dr R. Heck. 
Rec.: prof. dr J. Gierowski, doc. dr hab. K. Matwijowski. 
22 III 1978. Praca ukazała się w wersji popularnonaukowej w r. 1973. 

Mgr Weronika Tc ho r o  w s k a, nauczycielka Studium Wychowania ?:·zed
szkolnego w Prudniku - Rozwój placówek wychowania przedszkolnego na Opo1.sz

czyźnie w okresie 30-lecia PRL. 

Prom.: prof. dr M. Chamcówna. 
Rec.: doc. dr hab. M. Kwiatkowska, doc. dr hab. F. Marek. 
29 III 1978. 
Na podstawie badań archiwalnych i empirycznych autorka nakreśli!,, obraz 

przeobrażeń, jakie za5zły w dziedzinie wychowania przedszkolnego w latach ,945-
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I 97:5 na Opolszczyźnie. Przedstawiła organizację placówek, tempo ich rozwoju, 
wzr0,t liczby wychowanków, i to na tle sytuacji w innych województwach. Scha
rakteryzowała także bazę materialną (w tym różne formy pomocy ze strot1y spo
łeczeństwa i zakładów pracy), kadrę pedagogiczną i jej działalność, a takźe wkład 
,v p:·oces repolonizacji i integracji ludności Opolszczyzny. 

:\Igr Elżbieta Koś c i k, st. asystent Zakładu historii gospodarczej, demografii 
statystyki IH UWr. - Osaclnictwo wiejskie w pofudniowych powiatach Dolnego 

S!q,.1.:a w latach 1945-1949. 

Prom.: doc. dr Z. Kwaśny. 
Rec.: prof. dr W. Wrzesiński, doc. dr hab. K. Kersten. 
26 IV 1978. 
Praca poświęcona jest osadnictwu wiejskiemu w B powiatach graniczących 

z CSR (wg podziału do 1950 r.). W kolejnych rozdzicdach omówiono warunki osad
nictwa, zagadnienia pr.iwno-administracyjne, przebieg osadnictwa i warunki tech
nic;:ne, całokształt z;1gadnień gospodarczych towarzyszących i wpływających na 
przebieg osadnictwa, a także czynniki, które wpływały na jego stabilizację oraz 
ostateczny proces społeczny, jakim była budowa nowego społeczeństwa. W pracy 
po raz pierwszy wykorzystano indywidualne teczki os;1dników. 

).Igr Bogusław Kaczmarski, dokumentalista dyplomowany Instytutu Hi
stori: PAN - Funkcje miast śląskich na tle rozmieszczenia rzemiosła i przemysłu 

u: końcu XVIII i na początku XIX wieku. 

Prom.: prof. dr T. Ładogórski. 
Rec.: prof. dr W. Długoborski, prof. dr S. Michalkiewicz. 
:3 l V 1978. 
Po szczegółowej, statystyczno-kartograficznej analizie rozmieszczenia wszyst

kich gałęzi rzemiosła i pnemysłu wytyczono na Sląsku w końcu XVIII w. 5 okrc;
gów rzemiosła i 3 przemysłu. Za kryteria rejonizacji rzemiosła przyjęto stopiei'1 
jeg,J rozwoju ogółem oraz w poszczególnych gałęziach (wskaźnik majstrów na 1000 
m:e.ąkańców). Do delimitacji okręgów wykorzystano po raz pierwszy w histo
riogrdfii polskiej metodę rang. Adaptując do póinofeudalnych źródeł metody ba
da:1:2. struktury funkcjonalnej miast wydzielono na Sląsku w końcu XVIII ,v. 
9 typów funkcjonalnych miast i wytyczono 5 okręgów sieci miejskiej o wyraźnie 
odr�::ennej strukturze typologicznej. Porównanie miejskich okręgów funkcjonal
nych z okręgami n:emiosła i przemysłu pozwoliło stwierdzić, że funkcje miast 
for:1:owaly sic; w dużej mierze pod wpływem charakteru i stopnia rozwoju gos
podarki na danym obszarze. 

:\Igr Walentyna Wę g r zy n-K l is o ws k a, st. asystent w PWSM we Wrocła-
wi1.; - Muzyka wielogłosowa na Sląsku w okresie średniowiecza. 

Prom.: prof. dr R. Heck. 
Rec.: prof. dr T. Natanson, doc. dr hab. A. Dygacz. 
:21 V 1978. 
A.utorka poddała analizie źródła śląskiej. liturgicznej muzyki wielogłosowej

n,, podstawie teorii muzyki średniowiecznej. Wydobyła informacje zawarte w ślą
skie:�. źródłach historyt:znych i zestawiła z repertuarem europejskim. Wyniki ba
da:: ustalające istnienie materiału obcego na terenie Sląska i obecność repertu
ar� śląskiego w źródłach europejskich pozwoliły na sformułowanie tely podsta
wo·,\·ej, iż twórczość muzyczna na Śląsku w ramach muzyki profesjonalnej ma 
charakter typowy. 

:\Igr Krystyna Pu z i o, st. asystent Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach -
Bibl•0teki o�wiatowe Zagłębia Dąbrowskiego w kulturze robotniczej regionu 

1>36!-1939. 
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Prom.: doc. dr hab. K. Migoń. 
Rec.: doc. dr hab. K. Maleczyńska, doc. dr hab. J. Kołodziejska. 
26 IX 1978. 
W pracy zawarto szczegółowe opisy wszystkich bi!bliotek, które działały w Za

głębiu Dąbrowskim w latach 1861-1939 oraz ich znaczenie dla rozwoju kultury 
robotniczej. W poszczególnych rozdziałach omówiono; życie społeczno-polityczne 
i kulturalno-oświatowe Zagłębia Dąbrowskiego; biblioteki: Polskiej Macierzy Szkol
nej, Towarzystwa Biblioteki Dąbrowskiej, Towarzystwa Biblioteki dla Wszystkich 
im. H. Kołłątaja, robotnicze, samorządowe oraz zakładane przez związki klasowe 
i różne organizacje społeczno-polityczne. Starano się przedstawić podstawy ma
terialne bibliotek, ich organizację, wielkość i strukturę treściową zbiorów, techni
kę biblioteczną, udostępnianie książek, akcję kulturalno-oświatową i funkcje spo
ieczną bibliotek. 

Mgr Jakub Henryk Pokora, dokumentalista IHSz. PAN w Warszawie -
Sląskie ambony XVI i pierwszej połowy XIV w. 

Prom.: prof. dr M. Zlat. 
Re�.: doc. dr J. Łoziński, doc. dr hab. J. Kębłowski. 
19 X 1978. 
Praca· traktuje o kazalnicach doby Reformacji na śląsku. Uwzględnia 114 za

bytków (w tym i nie zachowane). Najwięcej uwagi poświęcono programowi ideo
wemu ambony protestanckiej, określono jego strukturę, główne wątki i podjęto 
próbę podania znaczenia symbolicznego ambony. W części poświęconej problema
tyce formalno-artystycznej szczególny nacisk położono na zagadnienia swoistych 
form przy wznoszeniu ambony, jak np. antropomorficzne podpory. 

Mgr Marian Ka p łon, z-ca dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gło-
gowie - D;zieje klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu do początku XV wieku. 

Prom.: prof. dr W. Korta. 
Rec.: prof. dr J. Kłoczowski, prof. dr R. Heck. 
21 II 1070. 
Praca omawia szereg zagadnie!'1 z zakresu życia i działalności klasztoru od 

· jego fundacji w 1217 r. do pacz. XV w. Uwagę skupiono na działalności gospo
darczej konwentu i kolonizacji (tereny k. Nowogrodu Bobrzańskiego i w okolicach
Gorzowa Wlkp. oraz trzeciego klucza k. Zagania). Omówiono profile produkcji
oraz dochody czerpane z renty feudalnej. Część druga rozprawy zajmuje się ży
ciem wewnętrznym w klasztorze, działalnością charytatywną, duszpasterską i oświa
tową. Końcową partię stanowi rozdział o stosunkach z najbliższym otoczeniem,
a w szczególności z domem panujących książąt.

Mgr Krystyna Z a w a dz ka, 
Dzieci Niewidomych we Wrocławiu 
nikanów na Slqsku (1239-1810). 

Prom.: prof. dr A. Knot. 

wychowawczyni w Państwowym Zakładzie 
- Studia nad bibliotekami klasztornymi domi-

Rec.: prof. dr K. Głombiowski, prof. dr J. Kłoczowski. 
15 V 1979. 
Rozprawa obejmuje okres od początku klasztoru dominikańskiego w Racibo

rzu (1239) do pruskiej kasaty konwentów śląskich w 1810 r. Poprzedzone zarysem 
dziejów zakonu dominikanów na Śląsku i omówieniem instrukcji bilbiotecznych 
tegoż zakonu zrekon�truowane zostały księgozbiory klasztorne w Raciborzu Ząb
kowicach, Głogowie, Bolesławcu, Cieszynie, Legnicy, Oświęcimiu, Opolu, Lewinie 
Brzeskim, Świdnicy, Krośnie Odrzańskim, Brzegu nad Odrą i Nysie. Następnie 
przedstawiono szczegółowe problemy z tymi bibliotekami związane, jak groma
dzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbiorów, ich zawartość ilościowa i treś-
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ciowa, język, polonica i proweniencja wydawnicza. których rozwiązanie umożli
wiło syntetyczne ujęcie wspomnianych bibliotek. Następnie porównano je z innymi 
klasztornymi księgozbiorami dominikańskimi prowincji polskiej. 

Mgr Franciszek Walerian Kusi a k, oficer LWP 

w środkowych i północnych powiatach Dolnego SZqska 
Prom.: doc. dr hab. Z. Kwaśny. 

Osadnictwo wiejskie 
w latach 1945-1949. 

Rec.: prof. dr M. Michalkiewicz, prof. dr W. Wrzesiński. 
16 V 1979. 
W pracy przedstawiono działalność osadniczą w 25 powiatach Dolnego Śląska 

(w granicach do 1950 r.). W dwóch pierwszych rozdziałach przedstawiona została 
sytuacja przed rozpoczęciem akcji osiedleńczej. W trzech kolejnych omówiono 
przebieg osadnictwa, stronę techniczną akcji. jej terytorialne ukierunkowanie oraz 

zmiany w nasileniu napływu emigrantów. Natomi.ist ostatnie rozdziały uk<lzują 
złożony prm.:es stabilizacji osadnictwa, roli w nim regulRcji prnw własnościowych, 

pomocy państwa oraz czynnikó\v decydujących o ,l wansie ekonomicznym. 

Mgr Marian I w a ne k, nauczyciel Technikum Budowlanego w Jeleniej Gó-
rze - Kotlina jeleniogórska w latach 1945-1950. Studium historyczno-polityc:;-ne. 

Prom.: doc. dr hab. B. Pasierb. 
Rec.: prof. dr M. Orzechowski, doc. dr hab. K. Kolomejczyk. 
23 IX 19i9. 
Praca ukazuje proces kształtowania się polskiej władzy w kotlinie jelenio

górskiej i towarzyszące temu zjawisku przemi,1l1y społeczno-polityczne i kultu
rah1e w latach 1945--19'50. Przedstawia proces objęcia regionu przez władze pol
skie, wydobywa szczególne okoliczności wyzwolenia i stanowienia administracji 
pol6kicj, uka,:;ujc pn�cbicg osudnictwa wlej�kiego i miej�kiego, strukturę os,H.lni
ków i przesiedleńców, przedstawia transfer ludności niemieckiej, następnie omawia 
oświatę, kulturę i życie polityczne, a także działalność organizacji społecznych. 

Mgr Janusz C hu t ko w s  k i, kierownik działu pr,1wnego WSS „Społem." 
w Legnicy - Głogów i ziemia głogowska w latach 1945-1950. 

Prom.: doc. dr hab. K. Fiedor. 
Rec.: prof. dr W. Wrzesh'!ski, prof. dr S. Micha lkicwicz. 
21 XI 1979. 
',V 6 rozdziałach autor ukazał kolejno: wyzwolenie powiatu głogowskiego 

w 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem walk związanych ze zdobyciem „Festung 
Glogau", stan ziemi głogowskiej bezpośrednio po wyzwoleniu, organizację i dzia
łalność władz administracyjnych i uchwałodawczych, stan bezpieczeństwa powiatu 
i powołanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, wysiedlenie ludności 
niemieckiej i osiedlenie Polaków, powstanie i działalność partii politycznych, or
ganiz;acji społecznych (w tym młodzieżowych, związków zawodowych i związków 
wyznaniowych), zagadnienia gospodarcze (przemysł, rolnictwo. h.indel i nemioslo, 
komunikację i h1czność), kulturę, oświatę i ochronę zdrowia. Praca jest wynikiem 
badań przeprowadzonych w archiwach państwowych i partyjnych we Wrocławiu 
i Zielonej Górze, składnicach akt instytucji i urzędów głogowskich i w zbiorach 
prywatnych. 

Mgr Kazimierz Z are m ba, kier. Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Zy,\·!:oś
ciowej KW PZPR we Wrocławiu - Funkcje samorządowe ra(l narodowych na 
przykładzie działalności gminnych rad narodowych w województwie wrocławskim. 

Prom.: doc. dr hab. A. Patrzałek. 
Rec.: prof. dr F. Siemieński, doc. dr hab. J. Trzciński, doc. dr hab. J. Som:-:�er. 
23 XI 19i9. 
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Autor w kolejnych rozdziałach omówił problematykę samorządności społeczeń
stwa socjalistycznego wraz z koncepcją samorządności rad narodowych, funkcję 
rad, ich kwalifikacje, regulację prawną i treść funkcji samorządowej; zakres przed
rnfotowy funkcji samorządowej gminnych rad narodowych (sfery samorządowej 
działalności GRN, rolę administracji w spełnianiu funkcji samorządowej przez 
GR:\" i nadzór nad samorządną działalnością GRN); oraz realizację funkcji samo
rządowej GRN w województwie wrocławskim, opartą na badaniach terenowych. 

Mgr Mieczysla w S o b cz a k, st. asystent Międzywydziałowego Studium Nauk 
Politycznych AE we Wrocławiu - Prasa PPR i PPS na Dolnym Śląsku. w latach. 
1945-1948. 

Prom.: prof. dr B. Pasierb. 
Rec.: prof. dr A. Słomkowska, doc. dr hab. S. Dąbrowski. 
15 II 1980. 
Praca przedstawia historię prasy partyjnej, powstanie jej na Dolnym S!ąsku 

i rozwój do r. 1948. Omuwia także zasięg i oddziaływanie oraz funkcje prasy 
na Dolnym Sląsku (informacyjna, integracyjna itp.). 

Mgr Alojzy Kop e czek, wykładowca w filii UŚl. w Cieszynie - Ludowe

aerofony pToste Beskidu. Śląskiego i Żywieckiego i ich Tepertu.aT na tle porów
nawczym. 

Prom.: doc. dr hab. A. Dygacz. 
Rec.: prof. dr T. Natanson, doc. dr hab. L. Bielawski. 
10 III 1980. 
Podstawą pracy są badania terenowe przeprowadzone w latach 1974-1977. 

Autor scharakteryzował aerofony proste z wymienionych w tytule rejonów i po
równał ze znanymi w Karpatach, określił ich funkcje i cechy stylistyczne reper
tuaru. Praca składa się z 2 części: interpretacyjnej i materiałów źródłowych (150 
przykładów repertuaru). 

Mgr Zofia Kryg i c r, kustosz, kier. działu w Mu.oeun1 Narodowym w Pozna
niu - Krąg Madonn na Lwach. Początki ślqskiej tradycji ołtarza szafowego. Stu
dium snycerstwa XIV w. w Polsce. 

Prom.: prof. dr Z. Swiechowski. 
Rec.: doc. dr hab. J. Kębłowski, doc. dr hab. A. Kamzowa. 
26 III 1980. 
Tematem rozprawy są nastawy ołtarzowe kręgu Madonn na Lwach: szafowe 

tryptyki snycerskie, najstarsze tego typu obiekty, które dotąd nie były przedmio
tem systematycznych badań. Autorka przedstawia cechy specyficzne tych nastaw, 
w zakresie techniczno-artystycznym i ideowym, genezę, przebieg i chronologię 
rozwoju oraz utrwalanie się w fazie miękkiego stylu. 

Mgr Michał Kac z m a r ek, st. asystent Zakładu Nauk Pomocniczycri. Historii 
i Archiwistyki IH UWr. - średniowieczne Libri mortu.oru.m na śląsku., Lu.biąż
Henryków-Kamieniec. 

Prom.: prof. dr B. Ki.irbis. 
Rec.: prof. dr G. Labuda, doc. dr hab. J. Woronczak. 
2 IV 1980. 
Praca nawiązuje do nurtu współczesnej mediewistyki, zapoczątkowanego przez 

historyków z Munster z prof. K. Hauckem, którzy wskazali na znaczenie nekrolo
gów w studiach nad rolą średniowiecznych wspólnot mniejszych. Przedmiotem stu
diów jest grupa rękopisów cysterskich z Biblioteki UWr. Ze względu na zawartość 
oraz wielowiekową ciągłość zapisów ze szczególną uwagą potraktowano kalendarze
-nekrologi z Lubiąża, Henrykowa i Kamieńca. Mało dotąd znany mortuarz z Ka-
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mieńca stanowi podstawę badań nad strukturą społeczeństwa średniowiec:::1ego 
na Sląsku. Bogata forma i treść wzmianek pozwoliła autorowi wniknąć 'N z.a
mknięty, wewnętrznie zhierarchizowany krąg klasztornej wspólnoty żywych 
i zmarłych. 

Mgr Halina Ge r 1 ich, st. asystent w S!ąsku Instytucie Naukowym w Kato-
wicach - Obrzędy i zwyczaje rodzinne w grupie górników miasta Katoiric. 

Prom.: doc. dr hab. A. Dygacz. 
Rec.: prof. dr D. Simonides, doc. dr hab. E. Pietraszek. 
17 V 1980. 
Istotą pracy jest prezentacja dawnych i współczesnych form zrytualizov;a:,ych 

zachowań rodzinnych rozumianych w ich tradycyjnej formie. Są to więc obrzi;dy 
i zwyczaje cyklu „rites de passage" związane z najważniejszymi wydarzenjami 
w życiu jednostki i grupy, tzn. narodzinami, zawarciem związku małżei'l,kiego 
i śmiercią. Wokół tych wydarzeń ukształtował się określony schemat obrzędowy, 
z którym związane są zwyczaje, a także specyficzna sfera wierzeniowa. Po:1adto 
chodziło o określenie charakteru zmian zachodzących w ciągu XX w. Pod,ta\vą 
badań były wywiady oparte na kwestionariuszu problemowym i obserwacja. Cały 
proces zmian prowadzi do wyraźnego uproszczenia tradycyjnego schematu ; zani
ku form o charakterze drugorzędnym, przy zachowaniu istoty poszczególnych 
obrzędów i zwyczajów rodzinnych. Funkcjonującej sferze zachowań znorm«lizo
wanych kulturowo towarzyszył w przeszłości bogaty folklor. I właśnie on, a nie 
zasadniczy schemat obrzędowy i jego ideologia, jest nasycony treściami za\\"odo
wymi. 

Mgr Marian Ge r I ich, st. asystent w Śląskim Instytucie Naukowym ',\· Ka-
towicach - Reli9i:iność u górników miasta Katowic. 

Prom.: doc. dr hab. A. Dygacz. 
Rec.: prof. dr D. Simonides, doc. dr hab. E. Pietraszek. 
17 V 1980. 
Praca próbuje określić współczesny stan i charakter religijności wśród :�:d

ności górniczej miasta Katowic z jednoczesnym ukazaniem zmian, jakie zachodzi-· 
ły w okresie od początku bieżącego stulecia. Punktem odniesienia tych rozważań 
jest postulowany na gruncie oficjalnym panujący model życia katolickiego. Ob:ek
tem badań nie było indywidualne przeżycie religijne, lecz panujący i przestrzega
ny wzór religijnego postępowania, a także sposób pojmowania przez wyznawców 
otaczającej rzeczywistości. Analiza dotyczyła tzw. globalnego stosunku do wiar�·, 
a następnie praktyk religijnych, w tym praktyk obowiązkowych t:, pu jednorazo
wego i o charakterze periodycznym oraz praktyk nadobowiązkowych (,,pobo.;
nych"), a także samorodnych form kultu. Ponadto analizie poddano wiedzę reli
gijną oraz wierzenia i zabiegi magiczne, które traktowano jako sferę osłabiającą 
religijność, a także komizm religijny. Podstawą badań był kwestionariusz o cha
rakterze ramowym i obserwacja, a w tym i obserwacja typu uczestniczącego. 

Mgr Euzebiusz G i I, kierownik działu architektury ludowej w Muzeum Wsi 
Opolskiej w Opolu Bierkowicach - Rzemiosło wiejskie Opolszczyzny wytwarzające 

środki produkcji dla gospodarstwa chłopskiego (kowalstwo, kołodziejstwo, rymar

stwo, bednarstwo). Monografia historyczno-etnograficzna. 

Prom.:. doc. dr hab. E. Pietraszek. 
Rec.; doc. dr hab. L. Wiatrowski, prof. dr Zb. Jasiewicz. 
24 IX 1930. 
Praca zawiera opracowanie 4 wymienionych w tytule gałęzi rzemiosła \'1/:ej

skiego. Miały cne duże znaczenie dla działalności gospodarstw chłopskich. Pod 
względem chronologicznym praca obejmuje okres od przełomu XIX i XX w. do 
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koncJ :35-lecia powojennego. W badaniach warsztatów ograniczono się wyłącznie 
do tych, które były prowadzone przez rzemieślników miejscowego pochodzenia. 
Naj:eimiejszymi materiałami były te, które uzyskano z badań terenowych. W pra
cy przedstawiono przebieg szkolenia i zdobywania kwalifikacji, technikę i tech
no!og:ę produkcji. Przeprowadzono typologię warsztatów, ich wyposażenie i po
wody modernizacji, a także umiejętności technologiczne rzemieślników. Zdobnic
two oraz funkcje społeczne rzemieślników opracowano w węższym zakresie. 

Zestawi! Kr11styn Matwijowski 
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