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Elżbieta Wojtaś 

MODELE SOCJOLOGII POLSKIEJ 

W dniach 8-9 II 1983 r., w Instytucie Historycznym Uniw. Wrocl. odbyła ,ię 

ogólnopolska sesja naukowa socjologów pt. Modele socjologii poLskiej. 

Było to już trzecie spotkanie; poprzednie dotyczyły dorobku klasykÓ\v socjo
logii polskiej i jej historii. Problematyka ostatniej sesji była kontynuacją d,vu 
poprzednich, a w szczególności dotyczyła takich zagadnień, fak rola regionalnych 

ośrodków socjologicznych w rozwoju socjologii polskiej, historia socjologii i jej 
współczesne odmiany oraz metodologiczna refleksja w badaniach socjologicznych. 

Organizatorami sesji były: Oddział Wrocławski i Sekcja Socjologii Nauki Pol
skiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS). 

W obradach uczestniczyli przedstawiciele następujących ośrodków socjologi<.:z
nych: poznańskiego, krakowskiego, wrocławskiego, warszawskiego, katowickiego 
i koszalińskiego. Ponadto zaproszono przedstawicieli innych, pokrewnych dyscyplin 
naukowych: psychologów, pedagogów i historyków. 

Otwarcia sesji dokonał przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTS. dr Wła

dysław Misiak, następnie referaty w poszczególnych dniach obrad kolejno wygło
sili: prof. dr hab. Janusz Ziółkowski (Poznań), Hegionalne ośrodki socjologiczne 

w Polsce; doc. dr hab. Janusz Goć!rnwski (Wrocław), Spory o model socjologii 

polskiej; doc. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski (Kraków), Dyskusje o socjologii 

na lamach „Studiów Socjologicznych"; dr Kazimierz Frieske {Warszawa), Orien

tacje aplikacyjne polskiej socjologii a tendencje praktyczne socjologii anglosaskiej; 

doc. dr hab. Andrzej Siemianowski (Wrocław), Obecność refleksji metodologicznej 

w środowiskach socjologicznych; doc. dr hab. Kazimierz Sowa (Kraków), Kierunki 

rozwojowe socjologii polskiej dr Władysław Misiak (Wrocław), Żródla kry

zysu i kierunki zmian spolec:mych w ocenach socjologów. Wokół wygłoszonych 
referatów toczyła się ożywiona dysku�ja. Problematykę wszystkich wystąpień pod
sumował na zako1\czenie sesji wiceprzewodniczący Sekcji Socjologii Nauki PTS 
Janusz Goćkowski, który wskazał, iż dotyczyły one przede wszystkim: 

1. specyfiki polskiej socjologii i jej miejsca w socjologii ogólnoświatowej;

2. tradycji życia naukowego (wartości, normy, wzory, formy organizacyjne,
charakter uprawianej dzialalnosci naukowej itp.); 

3. sporów o modele socjologii współczesnej i uwarunkowa11 oraz autonomicz
ności tej dyscypliny; 

4. ważności i zgodności podejmowanej problematyki badawczej w socjologii
(kwestie narodu, państwa, społeczc(1stwa i ich wzajemne powiązania); 

5. uwarunkowań ustrojowych życia naukowego socjologów;

6. struktury i integracji środowiska socjologicznego;

7. źródeł i kierunków polskiej mysli socjologicznej;
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8. form i metod poprawy roli i miejsca· polskiej socjologii zarówno w skali
kraju, jak i w szerszym światowym wymiarze. 

Przedstawione referaty i glosy w dyskusji zostaną opublikowane w oddziel
nym wydawnictwie socjologicznym. 

Leo n ard Sm olk a 

OPOLSKA SESJA W 60 ROCZNICĘ POWSTANIA ZPwN 

Rozpoczęte w kot'lcu października ub. roku ogólnopolskie obchody rocznicy 
założenia Związku Polaków w Niemczech 1 zako11czyła sesja w Opolu, poświęcona 
60-leciu powstania Dzielnicy I naczelnej organizacji ruchu polskiego. Sesję zor
ganizowały 30 III 1983 r. Instytut Sląski w Opolu i Opolskie Towarzystwo Kul
turalno-Oświatowe. Otwarcia dokonał dyrektor Instytutu J. Kroszel, po czym
przewod:,:ctwo obrad objął prezes Towarzyst\\'a F. Adamiec. Wygłoszono 4 refe
raty: O potrzebie syntezy dziejów Polaków w Niemczech w latach 1918-1939 

(W. Wrzesiński, Wrocław), Dzielnica I Zwiqzkv. Polaków w Niemczech. (M. Lis),
Społeczne aspekty działalności Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech (W. Le
siuk) i Jeclność regionu w warunkach podzżal·u Górnego Sląska w okresie między
wojennym (W. Zieliński). Trzy ostatnie referaty wygłosili pracownicy Instytutu
Sląskiego.

Dyskusji podczas obrad przewodniczył W. Zieli11ski. Zabrały w niej głos za
ledwie cztery osoby: dwóch byłych działaczy ZPwN (J. Kachel z Bytomia i P. Wilk 
z Raciborza), L. Smolka (Wrocław) i J. Glensk (Opole). Problem opozycji w ruchu 
pobkim - choć pominit:lY rn�adniczu, nie wiadomo dlaczego, przez reterentów -
wniósł pod obrady wielce zasłużony dla aktywizacji narodowej ruchu polskiego 
w latach trzydziestych ,J, Kachel, ówczesny działacz etatowy ZPwN, ale właśnie 
działacz opozycyjny (wschodził w skład trójki konspiracyjnej wspólnie z W. Go
rzolką i J. Wawrzynkiem) oraz dzisiejszy poseł, a ponadto L. Smołka. Wystąpienie 
J. Kachla potwierdziło zasadność słów krytyki wobec koncepcji polityki kierow
nictwa ZPwN w rucł).u polskim. Znalazło to już wprawdzie szerokie odbicie w li
teraturze przedmiotu, choć równocześnie ciągle napotyka trudności popularyzacyj
ne, zw1aszcza przy okazji rocznicowych sesji na temat ruchu polskiego w latach
między\\'Ojennych i w generalnych ujęciach problematyki tego ruchu. Tym har
dziej warto zatem pamiętać, na co w Opolu uwagę zwrócił J. Kachel, iż twórcy
koncepcji ZPwN uniknęli w zasadzie obozów koncentracyjnych po 1 IX 1939 r.,
natomia;;: twórcy koncepcji przeciwnej, tzw. opozycyjnej - a zarazem członko
wie wspo:nnianej już trójki konspiracyjnej w ramach ZPwN przed powstaniem
Związku Polaków na Sląsku w 1936 r. - znaleźli się w nich w komplecie. Jeżeli
Gorzołka :1ie przeżył obozu, to dwaj pozostali uczestnicy trójki powrócili po woj
:1ie na Sląsk Opolski. Trzeba przy tym pamiętać również, iż zgodnie z uwagami
J. Kachla, przedwojenne stosunki między Centralą ZPwN a poszczególnymi Dziel
nicami miały swoje reperkusje (z wyjątkiem S. Szczepaniaka) także w momencie

opuszczania przez byłych działaczy polskich ze Sląska Opolskiego obozu koncen
tracyj:,ego w Buchenwaldzie po wyzwoleniu, a nawet i współcześnie (np. Janso
wany niedawno w Opolu fałszywy pogląd o tym, jakoby opozycyjny ruch mło
dych w Jatach 30-tych był inspirowany przez gestapo). W związku z tym i w świe
tle ustale11 wcale obszernej literatury przedmiotu, poglądy J. Glenska dezawuujące

1 Zob. sprawozdania z sesji wcześniejszych w Olsztynie, Wrocławiu i Poznaniu: 
,.Sobótka", 1983, nr 2. 
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dorobek narodotwórczy tzw. opozycji w ruchu polskim i piśmiennictwo historyczne 
na ten temat, z właszcza prasoznawcze, po prostu nie wytrzymują krytyki. Tym 
razem J. Glensk zasygnalizował je w komunikacie pt. Stan badań i postulaty 
badawcze nad pTasą polską I Dzielnicy ZPwN 1• Pożyteczny wniosek pod adresem

,organizatorów sesji i studentów opolskiej WSP zgłosił natomiast P. Wilk. Zapro
ponował mianowicie przeprowadzenie wywiadów z żyjącymi jeszcze działaczami 
ruchu polskiego na Sląsku Opolskim. 

Sesja nie miała. charakteru ogólnopolskiego, nie zaproszono na nią nawet 
działaczy z przemysłowego rejonu Sląska Opolskiego, nad czym ubolewał J. Ka
chel. Brakowało też innych, z terenów rolniczych Dzielnicy I ZPwN. Zdekomple
towane było też środowisko naukowe. W takiej sytuacji nie dziwi uwaga W. Wrze
sińskiego, podsumowującego obrady, który postawił pytanie, dlaczego sesje, które 
,cieszyły się dotąd tak wielkim :zainteresowaniem, przeżywają obecnie kryzys. 
Zwrócił uwagę na potrzebę znalezienia innej płaszczyzny popularyzacji treści mchu 
polskiego w Niemczech w latach międzywojennych, a przede wszystkim na po
trzebę opracowania nowej syntezy tego ruchu w skali całych Niemiec i pierwszej 
W skali Sląska Opolskiego . 

.Ja n Mic h ał Bu r d u kie wic z 

III SLĄSKA KONFERENCJA ARCHEOLOGICZNA WE WROCŁAWIU 
(23-25 III 1983 R.) 

Z inicjatywy Katedry Archeologii UWr. przy współpracy Wrocławskiego 
Ośrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego odbyła się od 23 do 25 III 1983 r. 
III Sląska Konferencja Archeologiczna. Jej kierownikiem naukowym był prof . 
.J. Kaźmierczyk. 

W konferencji uczestniczyło 58 osób i wygłoszono 33 referaty. W trakcie obrad 
,dokonano przeglądu badań archeologicznych prowadzonych na Sląsku w latach 
1980-1982. Referaty obejmowały bardzo szeroki zakres pradziejów od paleolitu 
schyłkowego aż po czasy historyczne końca średniowiecza. W pierwszej części 
·obrad, której przewodniczył prof. B. Gediga, prezentowano badania nad epoką
kamienia. Dr J. M. Burdukiewicz (Katedra Archeologii UWr.) omówił wyniki 4-let
nich badań stanowiska kultury hamburskiej Siedlnica J 7a, woj. leszczyńskie, które
,obok licznych wyrobów kamiennych dostarczyło dwóch ozdób bursztynowych i pa
oeiorka wapiennego, znalezisk niezwykle rzadkich na stanowiskach paleolitycznych
Niżu Europejskiego. Doc. Z. Bagniewski (Katedra Archeologii UWr.) przedstawił
.ogólniejsze rozwaźania nad osadnictwem mezolitycznym Sląska, podkreślając nie
równomierność tego osadnictwa oraz problem koegzystencji społeczności zbieracko
-łowieckich i wczesnorolniczych na Sląsku.

! Podobny referat pt. Stan badań nad prasą polską I-szej Dzielnicy (śLąsko
-opotskiej) Związku Potaków w Niemczech wygłosił J. Glensk przed dziewięcioma 
laty podczas obrad Il Spotkania Prasy Rodłowej w Zielonej Górze (25-26 X 
1974) - Spod znaku Rodła. Ze szpalt i wspomnień, oprac. i red. T. Kajar�. Zielona 
,Góra 1975, s. 45. Zob. też: J. G 1 e n s  k, O datszy rnzwój badań nad czasopiśmien
·nictwem Siąska (Perspektywy badań śląskoznawczych. Językoznawstwo. Piśmien
nictwo. Folklorystyka, zbiór studiów pod red. D. Simonides i H. Borka, Wrocław
1981, s. 129-135). Wobec niedostarczenia przez J. Glenska nowych faktów na te
_mat roli opozycji w ruchu polskim w Niemczech w latach międzywojennych i roli
jej prasy, w całości podtrzymuję moją odpowiedź (,,Zeszyty Prasoznawcze", 1978,
:nr 4; s. 142-145 i 1979, nr 2, s. 1'36) 1,a zarzuty J, Glenska.
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Referowanie wielokierunkowych badań neolitu na Śląsku rozpoczęła dr A. Le
ciejov.riczo\va (Zakład Archeologii Nadodrza IHKM PAN we Wrocławiu), która 
omówiła wyniki badań osad wczesnych kultur neolitycznych w Strachowie, woj. 
wrocławskie. oraz dalsze zamierzenia w badaniach tego stanowiska. Doc. W. Woj
ciechowski (Katedra Archeologii UWr.) zapoznał uczestników konferencji z wyni
kami badari nad eksploatacją dolnośląskich serpenitów w neolicie na Jańskiej 
Górze w rejonie masywu Ślęży. Problematyka ta była później przedmiotem oży
wionej dyskusji. Wiele pytań wywołały również badania mgr O. Prus (Muzeum 
Archeologiczne we Wrocławiu) na osadzie kultury lendzielskiej w Zarzycy, woj. 
wrocławskie, które dostarczyły szeregu nowych danych do rozważań nad chrono
logią neolitu na Śląsku. Mgr E. Noworyta (Muzeum Archeologiczne we Wrocła
wiu} uzupełniła informację o badaniach nad kulturą lendzielską, przedstawiają� 
wyniki v.;ykopalisk na osadzie grupy jordanowskiej w Dobkowicach, woj. wro
cławskie. Problematykę epoki kamienia zamyka! referat mgr M. Góreckiej (Mu
zeum Archeologiczne we Wrocławiu) o wstępnych badaniach wielokulturowego
stanowiska w Swiątnikach, woj. wrocławskie. 

W dalszej części obrad, prowadzonej przez doc. J. Lodowskiego, omawiane
były badania nad epoką brązu i wczesnymi okresami epoki żelaza. Prof. M. Gedl 
(Instytut Archeologii UJ) przedstawił wyniki badań wczesnobrązowego grodziska 
w Jędrychowicach, woj. opolskie. Stanowisko to wzbudziło duże zainteresowanie
i ożywioną dyskusję, zarówno jeśli chodzi o konstrukcję wału grodu, jego funkcji 
w życiu Ó\vczesnych społeczności, jak i problemu pojawienia się teg:i typu obiek
tów na ziemiach polskich. Mgr E. Kosińska (Muzeum Archeologiczne we Wrocła-
wiu) zreferowała kolejne etapy badań obronnej osady wczesnobrązowej w Nowej 
Cerekwi, woj. opolskie. Kilka dalszych referatów było poświ�conych kulturze łu
życkiej. Mgr J. Domańska (Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu) omówiła wy
niki bada11 osady łużyckiej w Niesułowicach, woj. wrocławskie. Dr A. Marcinkian._ 
(Muzeum Archeologiczne Srodkowego Nadodrza) przedstawił kryteria wyróżniania. 
oraz fazy rozwojowe kultury brandenburska-lubuskiej, co wzbudziło sprzeciw wielu 
dy�.kutantów. Wskazywano w szczególności na potrzebę wyjścia poza tradycyjne: 
kryteria ceramiczne i konieczność realistycznego ujmowania kultur archeologicz
nych. Dr A. Kołodziejski (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza) omówił· 
wyniki bada11 mikroregionu wicińskiego, jednego z najlepiej zbadanych mikro
regionów kultury łużyckiej. Referat wywołał ożywioną dyskusję. 

Wyniki badań sondażowych stanowisk archeologicznych w okolicach Bartkowa 
i Wrzącej Sląskiej, woj. leszczyńskie, przedstawione przez mgr. J. Gołubkowa 
(Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu} spowodowały szeroką dyskusję nad ca
łością programu tzw. Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP}, w ramach którego. 
zostały przeprowadzone. Dyskusję nad AZP kontynuowano następnego dnia. 

Zmianę problematyki wprowadził dr H. Mamzer (Zakład Archeologii Wielka-
polski IHKM PAN w Poznaniu), który omówił wyniki badań stanowiska hutni
czeg? w Psarach, woj. leszczyńskie, na szerokim tle porównawczym. Kolejny re-
ferat mgr. J. Łonaka prezentował badania podejmowane przez Muzeum Regio
nalne w Olesnie. 

W drugim dniu obrad sesję poranną prowadził dr A. Kołodziejski. Referaty 
koncentrowały się na działalności konserwatorów archeologicznych 'województw 
śląskich. Mgr T. · Kaletyn (WOAK) omówił zakres oraz metody konserwacji i eks
pozycji w terenie stanowisk archeologicznych w woj.: jeleniogórskim, wałbrzy
skim i wrocławskim. Ilustrację dla referatu stanowiła wystawa działalności WOAK 
przygotowana w sali konferencyjnej. Ochronę zabytków na S!ąsku Opolskim. 
przedstawił mgr K. Spychała (Biuro Dokumentacji Zabytków w Opolu), a mgr 
J. Pietrzak (Konserwator Zabytków Archeologicznych w Katowicach) omówił:
bada:1ia terenowe prowadzone w woj. katowickim. Referaty mgr. K. Onz:ila (KZA
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,v Zielonej Górze) i mgr. A. Starzyńskiego (KZA w Lesznie) zajmowały się przede 
wszystkim problematyką AZP. 

Kolejna grupa referatów prezentowała badania wczesnego średniowiecza na 
Sląsku. Dr K. Wachowski (Zakład Archeologii Nadodrza IHKM PAN we Wro
cła�viu) zreferował kol'lcowe sprawozdanie z badal'l cmentarzyska w Starym Zam
ku, woj. wrocławskie. Wczesnośredniowieczne cmeritarzysko szkieletowe w Niem
czy, woj. v,:roclawskie omówił prof. J. Kaźmierczyk (Katedra Archeologii UWr), 
który obsz�rnie przedstawił swój warsztat badawczy, nierutynową interpretację 
grobów, datowanych na I pol. X w. 

Badania nad grodziskiem w Rzymówce, gm. Złotoryja, zaprezentował mgr 
K. Bykow�ki (Katedra Archeologii UWr.), a mgr H. S!edzik-Kamir'lska (WOAK}
omówiła wy:,iki ratowniczych badań wykopaliskowych na grodzisku z VIII-X w.
w Będkowicach gm. Sobótka. Wczesne fazy osadnictwa i umocmen na Ostrowie
Tumskim v,; Głogowie referował mgr Z. Hendel (Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa
Metali Ko:urowych w Głogowie).

Ostat:1ia część obrad, którą prowadził prof. M. Gedl, obejmowała głównie ba
dania archeologiczne i architektoniczne średniowiecznych obiektów obronnych i sa
kralnych Sląska. Nieco odmienną problematykę prezentował jedynie doc. G. Do
mański \Zakład Archeologii Nadodrza IHKM PAN we Wrocławiu), który omówił. 
chronolog;cz:�:e przekrój obserwacji archeologicznych prowadzonych podczas prac 
melioracyj:1ych w rejonie gubińskim. Prof. J. Rozpędowski i dr Cz. Lasota (Insty
tut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej) przed
$tawili bada:1ia architektury romańskiej obiektów sakralnych w Trzebnicy. Wcze
sne założenia zespołu klasztornego w Lubiążu omówiła mgr inż. arch. E. Łużyniec
ka (WOAK). Dr J. Romanow (Pracownia Archeologiczna PKZ we Wroclawi·J) 
przedstawił ·,,·yniki swoich badań nad początkami i rozwojem przestrzennym sred
niowlecznych zamków nizinnych w świetle materiałów porównawczych na terenie 
Śląska Opolsióego i pd.-zach. Wielkopolski. Referat wywołał żywą dyskusję. Ob
szerny referat mgr. R. Sachsa zainteresował zebranych wieloletnimi badaniami 
nad wieżą rycerską w Witkowie, gm. Szprotawa. Mgr T. Szczurek (Muzeum Okrę
gowe w G<,rzowie Wll,p.} omówił zagt\dnicnie obiegu picni�żncgn VJ póltioenej 

części Dolnego Śląska w XIV-XV w. na podstawie znalezi!;k monetarnych ,v Wit
ko,vie. Prof. B. Gediga zadeklarował interwencję Komisji Archeologicznej PAN 
we Wrocla,•::u na rzecz zabezpieczenia kościoła średniowiecznego w Witkowie, ule
gającego cbec!1ie szybkiej dewastacji. Komunikat A. Kamińskiego (WOAK) zawie
rnł informację o wynikach prac badawczych zespołu grodowego z XIII-XV ,v. 
we Wroclaw:u-Soltysowicach. 

Konfere:1cję zamknął prof. M. Gedl. Omówił jej dorobek i zgłosił szereg pro
pozycji pod adresem organizatorów przyszłych konferencji. Kilku dyskutantów 
proponowało, by na przyszłość ograniczyć liczbę referatów, a prof. J. Kaźmier
czyk zasuge:owal, by w związku z 40 rocznicą powrotu Śląska do Macierzy Kon
ferencja po,hvięcona była omówieniu dorobku badań archeologicznych i histo
rycznych w tym regionie. 

Z �- g m u n t S z k u r l a t o w s k i 

SESJA NAUKOWA: GOSPODARKA STAWOWA POLSKI ZACHODNIEJ 

WCZORAJ I DZIS 

z inicjatywy prof. S. Inglota odbyła się, 22 IX 1983 r. w siedzibie WAP we 
Wrocławiu interdyscyplinarna sesja naukowa poświęcona gospodarce rybnej na 
S!ąsku. Organizatorami sesji byli: Instytut Melioracji Rolnych i Leśnych AR 
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we Wrocławiu, Instytut Historii UWr. i WAP we Wrocławiu. Bogaty program 
:sesji obejmował referaty i komunikaty oraz dyskusję. Na sesję zapro;;zeni zostali 
pracownicy naukowi i praktS,cy zajmujący się problematyką związai:ą z gospo
,darką stawową w dorzeczu Odry. 

Sesję zagaił dyr. WAP we Wrocławiu dr J. Pabisz, który scharakteryzował 
wartość źródeł historycznych dla badań nad współczesną problematyką stawową. 
Z kolei powołano Prezydium Sesji: prof. S. Inglot (em. prof. UWr.), prof. J. Szy
mański (dyr. IMRiL AR Wrocław), prof. T. Kotula (z-ca dyr. IHUWr.), doc. 

B. Woszczyński (przedstawiciel Naczelnej Dyrekcji AP w Warszawie). Następnie

wybrano: Komisję Wnioskową w składzie: doc. L. Wiatrowski (przew.), dr J. Pa

·sławska, inż. K. Poleszczuk, dr inż. A. Drabiński - przedst. PG Rybacl(ie Milicz.
Po objęciu przewodnictwa obrad przez doc. Woszczyńskiego słowa wstępne 

wygłosili kolejno: prof. S. Inglot i prof. J. Szyma11ski. Następnie krótkie tezy do 

:referatów przedstawili: doc. A. Nyrek na temat: Stan i potrzeby badań nad dzie
jami śląskiej gospodarki stawowej; prof. dr J. Szymański, dr inż. Drabiński, 
dr inż. J. Sasik we wspólnym referacie pt. Stan istniejący gospodarki stawowej 

na obszarze Polski Zachodniej; dr inż. A. Drabiński w osobnym referacie pt. Go
spodarka stawowa w zlewni rzeki Baryczy, stan obecny i perspektywy: dr J. Do

mański i dr J. Pabisz we wspólnym referacie pt. Problemy wykorzystania mate
riałów archiwalnych zgromadzonych w archiwach państwowych Dolnego Sląska 
dla potrzeb nauki i praktycznej działalności w dziedzinie gospodarki stawowej. 

Zarówno Słowa wstępne, jak też referaty organizatorzy sesji opublikowali wcze
·śniej w osobnym wydawnictwie, co zwalnia sprawozdawcę od omawiania treści
wystąpień.

Z kolei przedstawiciele wojewódzkich archiwów Polski Zachodniej w krótkich 
komunikatach mówili o zasobach poszczególnych archiwów w zakresie gospodarki 
stawowej. Głos zabierali kolejno: mgr I. Michalak z Zielonej Góry, mgr A. Czar
necka z Poznania, mgr B. Spyra z Pszczyny, mgr L. Fołtarz z Kalisza, mgr. D. Ro-
0dewald z Leszna, mgr Cz. Margas z Jeleniej Góry i mgr. J. Cichoń z Opola. Pełne 
teksty szczegółowych komunikatów złożono w sekretariacie sesji w celu ich dal
szego wykorzystania, co zwalnia również z ich szczegółowego omaw;ania. Z wy
powiedzi archiwistów wynika, że posiadane zasoby archiwalne są bardzo n:e
równe i niejednolite tematycznie i chronologicznie. Zwracają uwagę przede wszyst
kim bardzo skromne zasoby z okresu PRL, co związane jest z jednej strony ze 
znacznym upadkiem tej gałęzi gospodarki, z drugiej zaś brakiem należytego zro
zumienia władz dla potrzeb służby archiwalnej, szczególnie w pierwaz_vch latach 
PRL. 

Po przerwie, podczas której uczestnicy mogli zwiedzić ciekawą i bogatą wy
·stawę mąp i innych dokumentów dotyczących gospodarki rybnej na Sląsku, a przy
gotowaną przez WAP we Wrocławiu, rozpoczęła siq dyskusja. Dr Z. Szkurłatowski
(Inst. Nauk Ekon.-Społ. P. Wr.) przedstawił krótkie tezy referatu przekazanego
organizatorom sesji pt. Problemy gospodarki stawowej w aspekcie degradacji śro
,dowiska na Śląsku. Autor zobrazował narastający ilościowy i jakościowy deficyt
wody w skali Polski, uznając go za wzmagającą się barierę dalszego rozwoju kra
ju. W tym aspekcie problemy gospodarki stawowej �ą tylko wąskim. choć waż

nym, wycinkiem ogólnego deficytu wody w Polsce. Przedstawiono też szereg hi
potez dotyczących przyczyn upadku gospodarki rybnej na S!ąsku od XVIII w. do
dni dzisiejszych. W zakor'lczeniu autor przedłożył kilka wniosków z zakresu po
trzeb ochrony środowiska, m. in. zapropono,vał zwołanie w 1984 :·. kongresu
ochrony �rudawiska w dorzeczu Odry.

Dr A. Wieniawski (Inst. Rybactwa Sródlądowego w Zabieńcu), nawiązując do 
postulatów szerszej współpracy interdyscyplinarnej, stwierdzi!, że na razie współ
pz;aca ta nie moie być owocr,a, gdyż nie są znane szerzej zasoby archiwalne. 
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Interesujące mogą być bada1!ia wiążące informacje o zmianach obszarów stawów 
z technologią hodowli ryb. Przytoczył· też przykład dobrego nawiązywania wspól
czcs:1ych rybaków do historii na terenie Francji. gdzie od kilkuset lat stosuje siQ 
z powodzeniem przemiennie gospodarkQ stawową i zbożową. Dr inż. R. ·:vrazur
kie\vicz (AR Wrocław) omówi! problem>· malej retencji na Śląsku, wskazując, że 
w len sposób można by znacznie złagodzić deficyt wody. Mgr inż. S. Litwin (dyr. 
Krajowego Zrzeszenia PG Ilyb,ickich, Warszawa) podkreślił duże znaczenie sesji 
dla profesjonalistów. Sch,inikteryzowal też problemy produkcji ryb w PG Rybac
kich. Zasygnalizował leż posiadanie· przez Zrzeszenie planu rozwoju rybactwa do 
2000 r. Dr J. Pabisz w nawiązaniu do wypowiedzi dyr. Litwina postulował włącze
nie do planu działa11 środków finansowych potrzebnych na badania naukowe :waz 
coraz ko�ztowniejsze publikacje. Doc. ;\L Szumiec (Z-ci Doświadczalny PA;\,'° Ga
ł�·sz) postulowała opraco\\"anic całościowe rybact\va w Polsce, a n:e tylko na Dol
nym Śląsku czy w dorzeczu Odry. Wskazała, że ciekawym terenem jest okręg 
cieszyóski, w którym są stawy o bogatych trad�·cjach. Postulowała też potrzebq 
poszukiwaó archiwalnych z zakresu meteorologii. Dr inż. J. Guziur (ART Olsztyn) 
podkrc�Jil znaczenie bada11 historycznych dla współczesnej hodowli ryb. Apelował 
wi<;c o przebadanie odpowiednich materiałów źródłowych. Doc. dr T. Grygier 
(WAP Olsztyn) mówił o pomija!1iu w badaniach niektórych typów materiałów 
archiwalnych. Postulował powołanie \\. Polsce jednej instytucji zajmującej �iq ca
łością gospodarki rybnej. Dr Cz. Nowi11ski (UWr.) charakteryzował przyczyny bra
k.u mater:ałów źródłowych do pierwszych lat PRL. Doc. A. Nyrek (IH UWr. l po
lemizował z doc. Szumiec w �prawic postępu \\" rybactwie. Z kolei przck.izano 
głos inż. Furkała, który mówił o wartości stawów dla ochrony środowiska. Doc. 
Woszczy,·1ski zaakcentował potrzebę ftnansowania badai'1 naukowych. Na t�·m dy
skusje-: zakoóczono. 

Doc. L. Wialrow�ki w imieniu Komisji Wnioskowej przedstawił zgłoszone pro
pozycje i wnioski. stwierdzaj,Jc, że są one obszerne i obejmują szereg problc
mó\\·. W�ród zgłoszon�-ch propozycji powtarzał siq wniosek o potrzebie wydania 
peln:-:ch matcriałÓ\Y z se:-ji. l'o odczytaniu wn:o,ków dr A. Drabi1i,ki. przewod
n:eztJCY tt•j e:!�;:t:'. obracl, zam:-m1i obrad:,·. 

Kr:' � t :s· 11 I\'[ at wij o w, k i 

POSIEDZENIE OKR,\Gt.EGO STOŁU 

POSWIĘCONE STANOWISKU POLSKIEJ OPIKII PUBLICZNEJ 

WOBEC HITLERA I NAZIZMU 

Z inicjatywy Zakiadó\V Hi�torii Polski Ludowej i Hi;;wrii PoJs;�i : Pow,:2ech:1ej 
XIX i XX w. IH UWr. zorganizov,;ane zostało przl.!z Instytut Historycz:iy UWr. 
po<;iedzenie Okrągłego Stołu, którego przedm:otem b�·ło ,tanowisko polskie.i opinii 
publiczn0j wobec Hi\lera i nazizmu w okre;;ie mięcizywojennym, ze szczególnym 
podkreśleniem momentu zdobycia prze?. Hitlera władzy. Obradom przewodniczył 
prof. W. Wrzesióski. W przygotowanych referatach opinie; poszczególnych ugrupo
wai'1 politycz!'1ych i środowisk przedstawili: dr :8. Czapiewski (konserwaty,tów). 
mgr z. Dcnvii'1ski (ruchu ludowego), mgr K. Kawalec (endecji), mgr J. Królikie
wicz (sanacji), dr T. Kulak (komunistów), mgr G. ::VIatcr:rnwa (ludzi zgrupowa?1::ch 
wokó1 „Wiadomości Literackich"), mgr A. :'.\lierzy1iski (.,ocjalistóv,:), dr hab .. J. Pie
trzak (kół katolic;__ich), dr W. S,ticj.: (\Vł. Studnic;;:iego). dr L. Smolka (7.'.\·(ązlrn
Polaków w Niemczech). 

\V ciyskusj: głos znbralj: dr ;:. B'i�i,·. p:·of. c\. G:,l<,i, cloc. K. ).fot\l':jn"·�ld. 

9 - Sobótka 3/83 
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Obrady podsumował prof. \V. Wrzesii1sk;. l\fateriały z konferencji zostaną przy
puszczalnie wydrukowane na lamach jednego z najbliższych numerów „Sobótki" 
bądź jako odrębne wydawnictwo w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Wrocław

skiego. 

Leonard Smolka 

CHARAKTER NARODOWY POLAKÓW A RÓŻNICE MIĘDZYZABOROWE 

Powyższe zagadnienie było przedmwtcm trzydnwwego �eminarium (30 V-1 VI 
1983) na północnym krańcu jeziora Szeląg k. Ostródy (Oirodek Wczasowy b. Nie

zależnego Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości). Semi

narium było kontynuacją ogólnopolskich spotka1·1 historyków myśli politycznej, 
kierowanych po śmierci H. Zielińskiego przez W. Wrzesińskiego. Jego organizato

rami byli: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i olsztyński Ośrodek 

Badat'i Naukowych im. W. Kętrzyńskiego. Blisko 70 osób z Warszawy, Wrocławia, 
Olsztyna, Poznania, Krakowa, Katowic i Szczecina wysłuchało aż 10 następujących 
referatów: Charakter narodowy Polaków. Mit czy rzeczywistość (S. Kieniewicz � 

Warszawa), Metodologiczne problemy badań nad charakterem narodowym Polaków 

(S. Bednarek - Wrocław), Charakter narodowy Po[aków w literaturze pięknej 

(J. Kolbuszewski - Wrocław), Między Wschodem a Zachodem. Próba charaktery

styki cech narodowych Polaków zaboru rosyjskiego (J. 1Vlolenda - Warszawa), 
Charakter narodowy Polaków Wielkiego Księstwa Litewskiego (J. Bardach -
Warszawa), Lojalność państwowa a odrębności narodowe. Polacy zaboru austriac
kiego (A. Calos � Wrocław), M cnta!ność „pruskich" Potaków a poi8foi chara/eter

narodowy (L. Trzeciakows:ri - Poznań), Uwagi o przekształceniach cech charakteru 

Polaków w latach. międzywojennych (J. żarnowski - Warszawa), Polak emigrant. 

Próba. charakterystyki cech narodowych polskich emigrantów (A. Brożek - Kra

ków), Polskie cechy narodowe wobec doświadczeń lat II wojny światowej (T. Sza
rota - \Varszawa). 

Obrady otworzył i zamknął Wrzesiński (Wrocław), a kolejnymi przewodni
czącymi seminarium byli: T. Łepkowski, F. Ryszka i J. Borejsza (Warszawa) oraz 

E. Wojnowski (Olsztyn). Zanotowano 35 głosów w dyskusji. Jakkolwiek liczby

dyskutantów nie trzeba było ograniczać, wydaje się, iż część uczestników semi
narium - biorąc pod uwagę zbyt może wielką liczbę zebranych - świadomie re
zygnowała z dyskusji. Toczyła się ona zresztą, jak zawsze, również poza oficjalną
częścią i tak przecież intensywnych obrad. W wystąpieniach poszczególnych dy
skutantów zwracano uwagę na szereg ważkich niewątpliwie spraw związanych
z tematem seminarium. Ryszka zaznaczył, iż pojęcie „charakter narodowy" ma
charakter normatywny, przy czym przedmiotem obserwacji nie jest „charakter
narodowy", lecz zachowania jednostek i zbiorowości. Nasuwa to szereg trudności,
zwłaszcza gdy idzie o uchwycenie momentu, w którym przechodzimy z poziomu
badai'l jednostkowych na poziom bada1't zbiorowych i w którym możemy mówić,
że coś jest już cechą „charakteru narodowego". Pojęcie to spełnia zresztą rolę

posiłkową, choć może rzeczywiście mieć wpływ sprawczy na zjawiska. Obserwacje

„charakteru narodowego" nie mają cech fantazyjnych; wynikają z rzeczywistości
i dlatego przyczyn tzw. narodowych wad, błędów, braków czy ,vypacze11 należy
szukać w systemie społeczno-politycznym. Według F. Ryszki analiza tekstów lite

rackich ,v tym względzie nie prowadzi do niczego, a literatury innych narodów
też mają dużo negatywnych wypowiedzi o własnym narodzie. Z kolei J. Goćkow
ski (Wrocław) podniósł potrzebę zwrócenia uwagi w badaniach nad charakterem
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narodowym na wartości, jakim hołduje naród i zimventaryzowania siatki poję
ciowej związanej z problematyką „charakteru narodowego", a szerzej teorią na
rociu. Upomniał się też o uwzględnienie w badaniach przynależności narodu do 
da:1eJ cywilizacji. Zagadnienia poruszone w referacie Kolbuszewskiego proponował 
potraktować jako spór literacki o to, jakim Polak ma być, i sugerował w związku 
z tym zorganizowanie w przyszło0ci seminarium pt. Polaków portret własny. Na
tomiast jeśli chodzi o obrazy Polaków po II wojnie światowej formułowane przez 
rząd, J. Goćkowski sygnalizował konieczność rozróżnienia między obrazami pozy
tywnymi a negatywnymi. W odpowiedzi na pytanie, co robić z „charakterem na
rodowym" Polaków, H. Jędruszczakowa (Warszawa) ·widziała potrzebę dostrzega
nia ::astępujących problemów: metodologia i metody badawcze, treść pojęcia i jak 
ksztaitować „charakter narodowy". Dość powszechną opinię o nieumiejętności Po
lakÓ\\' uczenia się na błędach zaopatrzyła refleksją, czy :,ą to błędy, czy może ra
czej ,kutki nierządu, a pytanie o charakter narodowy sprowadziła do pytania 
o tre�ć kultury narodowej i psychiki społecznej. Dostrzegła też potrzebę ujęć syn
tetycznych w skali całych slulGci, ponieważ charakter narodowy jest problemem
historiozoficznym. J. Holzer (Warszawa), nawiązując do referatu Kieniewicza, po
twkrclzil, iż. stereotypy o charakterze narodowym są uchwytne, ale problem spro
�,adza się do „charakteru narodowego" i dlatego praktycznie chodzi o jedno i dru
gie. choć związki między stereotypem a charakterem narodowym są nikłe. Stereo
typy są jednak trwalsze, charakter narodowy zaś ma cechy bardziej zmienne, za
ld!le od sytuacji. I stereotypy, i charakter narodowy nie są sumą zachowat"1 jed
nost;.;,owych. Kolejny dyskutant, J. Demel (Wrocław), zastanawiał się, czy charakter
narouowy ma wymiar realny (za czym przemawia szereg definicji podanych w re
feracie Bednarka), czy też jest stereotypem i zauważył, iż część stereotypów spraw
dza się. Postulował też zbadać to, jak rządzący uwzględniali w przeszłości t.:ha
rnicer narodowy w stanowieniu prawa. i czy przyniosło to pozytywne skutki. Na
tomiast Galas (Wrocław), potwierdzając potrzebę badania charakteru narodowego
przez zachowania, zwrócił równocześnie uwagę na trudności w odtwarzaniu zacho
wa1\ pokoleń minionych. Z tych względów istnieje potrzeba krytycznego posługi
wa!. 'a �it; ,tt.:rcotypem i uzupełnieniu uz;y�kanych wyników badaniem zachowar1.
Gal<>., podzielił się też refleksją, czy ,v badauiach nad charakterem narodowym
kln�ć nacisk na wszystkie jego cechy, czy może raczej uwypuklać jedynie te, któ
re różnią Polaków od innych nacji.

Stwierdzając interesujący - ale abstrakcyjny dla historyka - charakter re
feratu Bednarka, J. żarnowski {Warszawa) poczynił uwagę, i:i; techniki i metody 
bada\vcze socjologii często nie są przydatne w badaniach historycznych. Równo
cześnie sceptycznie ustosunkował się do badań nad charakterem narodowym, choć 
przyznał, iż nie jest to problematyka pozorna, lecz jedynie niezmiernie trudna. 
Przychylił się do tych, którzy chcą badać charakter narodowy poprzez stereotypy. 
Równocześnie uważał, iż składnikiem charakteru narodowego jest temperament, 
który nie sprawia w badaniach tyle kłopotu. T. Łepkowski (Warszawa) zaznaczył, 
iż i.a przestrzeni dziejów można mówić o kilku „charakterach narodowych" Po
lakÓ\\', Kładł nacisk na związki między charakterem narodowym a kulturą naro
dową i podniósł, iż w krajach latynoameryka11skich mówi się nie tyle o charak
tcrw narodowym, ile o cechach charakterystycznych. dla poszczególnych nacji, przy 
czym punktem wyjścia tych ustaleń są konkretne zachowania. Ustosunkowując się 
do całości obrad pierwszego dnia (pierwsze trzy referaty) Kieniewicz podzielił się 
jesł.cze refleksją, iż dyskusje takie towarzyszą zwykle wielkim załamaniom naro
dowym i nawiązał do faktu rozbiorów Polski w ko11cu XVIII stulecia oraz do 
XIX-wiecznych czynów zbrojnych ujarzmionego narodu.

\\' zagajeniu dyskusji nad kolejnymi pięcioma referatami w drugim dniu obrad
Borejsza (Warszawa} W)Taził ubolewanie, i:i; nie znalazł się wśród nich tekst o cha-
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rakterze narodowym Polaków po II \VOjnie Ś\viatowej . Nawiązując do odrębnych 

i wspólnych cech charakteru narodowego Polaków i im1�·ch nacj i, postawił problem, 

czy XIX-wieczna odn;bność (polskość) nie uległa obecnie j ednak wyrównaniu. 
Sugerował też, iż w okresie II Rzeczypospol itej pewne cechy charakteru narodo

wego (np. tolerancja) były chyba zjawiskiem częstszym w b. zaborze austriackim 

niż gdzie indziej . Powątpi ewa! również, czy cechy takie, jak tolerancja i nieto le

rancja, są rzeczywiście zjawiskiem stałym. Upomniał się ponadto o uwzględnia

nie w większym niż dotąd stopniu stereotypów, których nosicielami są po szcze

gólne warstwy czy klasy sp9leczne, a nie tylko warstwy rządzące. Przyznał rÓ\\1-

nocześnie, iż niek tóre stereotypy są prawdziwe. Z kol�i Z. Lietz (Olsztyn) zwrócił 

uwagę, iż problematyki charakteru narodowego Polaków zaboru pruskiego raczej 

nie można traktować całościowo ze względu na zróżnicowany charakter ziem pol

skich pod panowaniem Prus. Natomiast A. Paczkowski (Warszawa) uznał, że do

tychczasowy ogląd spraw związanych z tematem seminarium ma charakter „gra
fologiczny". Ten sposób badań (poprzez cytat:,· , \vypo\viedzi itp.) dotyka jednak 

tylko powierzchni badanego zj awiska i nie daje odpowiedzi na pytania zasadnicze. 

Opowiedział się w związln z tym za potrzebą badai'1 przez pryzmat tego, co naród 
robi. Badać trzeba zatem działania narodu.  W związku z tym Paczkowski n ie po

dzielił opinii  o małej przydatnoiki metod i technik badawczych socjologów. :·fa
wiązując zaś do części ,vypowiedzi Goćkow�kiego , k tóry w�ród istotnych cech cha

raktc:-u narodowego Polaków wymienił samorz,1dność, swoiste pojmowanie ojcz,·z

ny i przywiązanie do pluralizmu oraz niepodległości, zaznaczył nie tylko poh;.;ą 

prowcnienciG organizacj i pozaetaty stycznych w XIX w. Klasyczny m przykładem 

występo\vania takich samorządowych organizacji  były bowiem raczej USA . co 

wskazuje potrzcbc; prowadzen ia badań porównawczych. Kolejny dyskutant, Sz. Rud

nicki (Warszawa), podkreślił w swo im wystąpieniu, iż z dotychczasowej dysku,j i 
i no�lalgiu do Ci'.aoów znborów w związl�u  ;-: podv.tliicm dochodowym w okn::s:c 
lecz świadomość narodowa. Stereotypy nie �ą wyn ik iem obserwacj i krótkotrwa
łych. a charakter naro dowy zmienia się. ·występują w nim też różnice poko lenio

we. Historyk może badać charakter narodowy w trzech aspektach : 1 .  autop,,!·tret .  

2. osobov:ość normatywna, tzn. to, co fię chce. żeb�· było (czyl i  modele chara ;.;:kr Ll

narodowego poszczególnych ugrupowat"1 itp.) , 3. j ak autoportret i modele ma.i � , ię

CJ.v rzeczywistośc i .  z kole i  S.  Kieniewicz jeszcze r,1z zwróctl uwagę, iż  pocCzc?.e

gólne cechy charakteru narodowego są uproszczeniami; podn :ósł jednakże rówi, i cż

rolę motyv,rów warstwowo-klasowych dla tematu bada\vczego (np.: zabór au,tr :acki

i nostalgia do czasów za1:>orów w związku z podatkiem dochodowym w okrcsic

II Rzecz�·pospolitej ) i klerykalnych (zabór pruski) .  Podzielił się też reflek,ją ,  iż

obecn ie ,prawcc; negatywnych cech charakteru narodowego ,zuka s:ę często w ;·.v :c
cie i obozie, przy czym cechy pozytywne jawią sie; jako nasza specyfika. Faktycz

nie, zdaniem S. K ieniewicza, mamy do czynienia z megalomanią. J. Demel zau
ważył zróżnicowany sposób podejścia refercntó,,· do tema tu bada\vczego i skon

ce,i trowanie sie; n iekiedy wyłącznie na okresie wb,>rów. chuć sprawa chara'.-: \eru

narodowego ma ;1.róclla wcześn iej sze (np. prnwa 1: : e  ,zanowano w Polsce już przed

rozbiorami). \V ocrn:e Lepkowskiego referaty pr1�\vic;conc po:-zczcgól!1ym zabo:·r>m

dały oo:·az. któr:-· o'.·;1-c�l ić można jak0 ,.pesym: st:,-cwy" (zabór rosyj ski) . .  ,pół

na pói" (zabór austriac'., i )  i , .znciowolony'' (zabór prn,ki). Pominie;to '.V ,1 :ch \\·pl,·w

in,;;ych grup :;arodm,·ych na charakter naro clow:-· Pola1,ów. Przyczynę sprzec :-. : : c , ; c ,
cech chctr,i'., teru nclrodo wc.go up2.trywal Łepk ow,ki w gcopolit;:cc, poło żeniu Pol s k i
,.,, Europ:c: środkowej \':laś,1ie, a nie gdztc inCJ.z:ej . Podn:ósl też pofrzebc b2,'. i ,1 i'i 

poró 0.v:,a\'."Cl:·ch . z'.\"l,1,zcza wobec :rnro dów, które b:,·l:: tn,·alc podzielone, np. Ib

m'.mi i Vkra ir"1 c ,· . Jak kol w ick a n,agonizmy ,v II Rzeczypospoli tej miały cham,, '. c,·
malejąc:,· . to była to przede w�zystkim �prawa o charak terze pokolen:owy m .  Z,i
�to so·,vat:icm badm"i porów :1awczyrh ch.1raktl'ru n arodowego opowiedziała się ró,v-
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nież A. Żarnow�ka (War,zawa}, uwypuklając potrzebę badaó w przekrojach spo
lecm�·ch, tym bardziej że zmiany :-poleczne mają wpływ na charaklcr narodowy. 
Równocześnie poddała w w,1tpliwość opinię o występo,vaniu zjawiska pozytyw
nego sto�unku do prac.': jedynie rrn terenie zaboru pruskiego. Nalomiast ).I. !vlrocz
k.o (Gdań,k) zwrócił tnvag1;, iż o cechach ujemnych mówi się najczęściej wted�·. 
kiedy władza ma kłopot.,· ze �polecze,\stwem. zarzucając mu usposobienie anar
chistyczne. Tymczasem t:eclly te kształtują się w zależności od warunków społecz
no-gospodarczych i politycznych. Nimi właśnie można wytłumaczyć wiele różnic 
między Polakami trzech zaborów. 

Dyskusję nad dwoma ostatnimi referatami seminarium w trzecim dniu obrad 
rozpoczął Holzer, który w związku z wcześniejszymi już postulatami badat't porów
nawczych zauwai.y!, że szereg cech polskiego charakteru narodowego nie jest spe
cyficznie pobkich, np. umiłowanie wolności aarodowcj cz.v animozje poszczegól
nych grup emigracyjn,vch. Molenda po,;tulowal przeprowadzać badania porównaw
cŻe w konkretnych sytuacjach, a Paczkowski przeciwstawi! siq możliwości porów
nywania emigrantów z Polakami w kraju. Natomiast S. Kieniewicz badania po
równawcze odnió,l do różnorodnych grup emigrantów. Zwrócił lei. uwagę 11a po
trzebę ,vidzenia anlagt>nizmów między Polakami w okre,ie ostatniej \VOjny. 

\V korkowej części ,,cminaryjnej dyskusji powrócono ponownie do spraw ogól
niejszych. Goćkowski poslulowal unikanie arbitralnych ocen przy omawianiu spraw 
mentalności i �wiadomośt:i narodo\vej, zwracając uwagę, ii. oprócz faktów, analiz 
i metod, ,zczególnie wai.na je,t intuicja badawcza i posiadanie przed przystąpie
niem do ba dari pewnych z,1lożc11 generalnych. Apelował o wy Hcie z badaniami 
poza okre� II wojny światowej i o współpracę historyków, socjologów oraz psycho
logów, a ponadto o uwzględnianie w badaniach elementów nauki o moralności 
i czynnika cywilizac.v j nego, jak również o syndroniczne pojmowanie charakteru 
narodowego. Natomiast Łepkowski po;;lulował, aby w badaniach nad cliarakterem 
!1arodowym zwrócić uwagi.: na film, zwłaszcza komediowy, a ponadto na �port.
.Jędruszczakowa ponowiła postulat powiązania badar'1 nad charaklerem narodowym
,: badaniami 11nd ku!lu.-01, 7.wrócil:i uwagę na ,·calne i subiektywne występowanie
zagrożenia w pol,;kim charakterze narodowym na przestrzeni dziejów, a ponadto
na problem emocjonalności i racjonalności oraz mesjanizmu. Zjawiska te postulo
wała badać na gruncie podziału ról. Z kolei Kolbuszewski zauwai.yl, że niektóre
problem.,· poru�zali już historycy literatury i że należy wykorzystać też badania
z zakresu psychologii języka. Natomiast Paczkow�ki dorzucił potrzebę odtworze
nia systemu wartości c,gólnonarodowych, ponieważ różne ideologie i kierunki oraz
odmicnnofci regionalne są w omawianych tu sprawach zróżnicowane. Etnograf
Kantor (Kraków) upomniał się jeszcze o uwzględnienie w badaniach tworzenia się
narodu nowoczesnego z narodu �łanowego, jako że lud (chłopi) przez długi cza�
nie był częścią narodu. choć miał pewne cechy charaklero!ogicznc. Czy miały one
charakter narodowy czy klasowy'? Postulował leż zorganizo\vanie interdyscyplinar
nej konferencji na ten tern.il z udziałem historyków, etnografów, psychologów
i socjologów.

W zakończeniu obrad W. Wrzesiński zauwai.ył ciśnienie chwili obecnej na 
przebiegu seminarium, a ponadto brak optymizmu historyków, jeśli chodzi o mo
i.liwości badawcze charakteru narodowego. Reprezentowali go raczej przedstawi
ciele innych dyscyplin. Sytuacja ta jest oznaką, że warsztat badań historyków 
i siatka pojęciowa h:,torii nie �ą zbyt. dobrze dopa;;owanc do lematu badawczego. 
Refleksja 1eoretycz11a wyprzedza majomość u�laler1. Si:czególuc braki upatrywał 
Wrzesiński w: 1. rez.,·gnacji z wątku porównaczego badar"i, co nadało im posmai, 
nacjonalistyczny. 2. pominięciu w referatach problematyki po II wojnie światowej. 
3. izolacji spraw Polaków od innych grup etnicznych mieszkających w Polsce.
Zasygnalizował też, iż materiały z seminarium będą opublikowane.
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PRZEWODY HABILITACYJNE I OBRONA PRAC DOKTORSKICH 

Z ZAKRESU HISTORII SLĄSKA 

(UWZGLĘDNIONO PRACE 

Z ARCHEOLOGII, FILOLOGII I NAUK POLITYCZNYCH) 

ZA LATA 1980-1982 

HABILITACJE 

Dr pik Ryszard M ajewski, oficer LWP - Dolny Slqsk 1945. Wyzwolenie. 

Rec.: prof. dr M. Orzechowski, prof. dr E. Zbiniewicz, prof. dr M. Zgórniak. 
Il XI 1981. Praca ukazała się w PWN (Warszawa, 1982 r.). 

DOKTORATY 

Mgr Grażyna Pań ko, st. asystent w Zakładzie Dydaktyki Historii IH UWr. -
Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji w okresie międzywojennym (1918-1938). 

Prom.: doc. dr hab. K. Fiedor. 
Rec.: prof. dr F. Hawranek, prof. dr W. Wrzesi11sld, 26 VI 1981. 
Praca dotyczy całego szkolnictwa, ale Autorka skoncentrowała uwagę przede 

wszystkim. na szkołach funkcjonujących na Siąsku Zaolziańskim i na Morawach. 
Na tle rozmieszczenia, liczebności i położenia ludności polskiej w Czechosłowacji 
omówiła system szkolny oraz podstawy prawne fllnkcjonowania polskiej oświaty. 
Następnie przeanalizowała dostępne dane liczbowe, a także treści nauczania. Szcze
gólną uwagę zwróciła na grono polskich nauczycieli i czynniki kształtujące ich 
postawę. 

Mgr Karol Smuż n i a k, nauczyciel w Ze�pole Szkół w Jaworze - Wrocław-
ski reatr Pantomimy 1956-1978. Historia. Recepcja. Interpretacje. 

Prom.: doc. dr hab. J. Degler. 
Rec.: doc. dr hab. E. Udalski, prof. dr J. Trz�'nadlowski. 
5 III ,1982. 
Praca ujęta została w 4 rozdziałach. W pierwszym ukazano histol'iE; teatru. 

W drugim zajęto się interpretacją mitograficzną widowisk pantomimicznych, od
słaniając świadomość mityczną twórcy wrocławskiego Teatru Pantomimy H. To
maszewskiego. W trzecim spróbowano dokonać semiologicznej analizy widowiska 
pantomimicznego, a w czwartym zajęto się ruchem jako znakiem {interpretacja 
komparatystyczna zjawiska ruchu). W aneksie zamieszczono kronikę V·lroclaw
skiego Teatru Pantomimy, programy i dokumenty oraz bibliografię. 

Mgr Jan Ł ą cze \V s le i, nauczyciel w Zespole Szkól Włókienniczych w Czę
stochowie - Miejsce i rola Michała Grażyńskiego w procesach repol.onizacyjnych 

w województwie śląskim w latach 1926-1939. 
Prom.: prof. dr F. Hawranek. 
Rec.: prof. dr W. Wrzesi11ski, doc. dr hab. W!. Zieliński. 
21 IV 1982. 

M. Grażyński, rnnacyjny wojewoda śląski, był powstańcem. Po puwołaniu
na stanowisko prowadził walkę z wpływami niemieckimi. Doprowadzi! do szeregu 
zmian personalnych w kierownictwie gospodarczym i administracyjnym. Najwię
kszy koncern \Vspólnotę Interesów przejęło państwo. Wysiłki Graży11:-kiego do
prowadziły do utworzenia polskiej Izby Rzemieślniczej w Katowicach, do spol
szczenia kompleksu majątków księstwa pszczyńskiego. Wojewoda zwalczał auto
nomię Sląska. Dostrzega! on niebezpieczeóstwo hitlerowskie, zwłaszcza dla pol
skości Śląska. Dużą siłę repolonizacyjną widział w oddziaływaniu kultury pol-
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si�iej, której rozwój popierał. Zwalczał równocześnie germanizacyjne praktyki sto
sowane w Kościele ewangelickim. Po wybuchu wojny znalazł się na emigracji. Do 
,-011ca ż.,·cia p<no�tal przeciwnikiem Niemiec. 

:\'1gr Andrzej IVI alk i c w i cz. st. asystent w Zakładzie Historii Polski Ludo
wej IH UWr. - Koncepcje polit-yczne Polskiej Partii Robotniczej wobec Ślqska 
(1942-19./8). 

Prom.: prof. dr \I.i. Wrzesii'lskL 
Rec.: prof. dr J. Kantyka, prof. dr M. Turlejska. 
2 VI 1982. 
W pracy przedstawiono kształtowanie się i rozwój koncepcji politycznych PPR 

wobec takich problemów, jak metody działalności partii na okupowanym SJąsku, 
sposobów walki z okupantem hitlerowskim, granic wyzwolonego Sląska. granic 
polsko-niemieckich i polsko-czechosłowackich po zakoi\czoncj wojnic, form admini
stracji, które należało stworzyć na ziemi śląskiej. Znaczną uwagę poświęcono też 
zagadnieniom wynikającym z tzw. volkslisty, stosunkowi do ludności rodzimej na 
Sląsku Dolnym i Opolskim, kwestii oddzielenia Polaków od Niemców, odbudowie 
i rozbudowie śląskiego przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa wę
glowego. W pracy stwierdzono, że koncepcje te ulegały stałemu rozwojowi i prze
kształceniom. \V okresie wojny były ogólnikowe, od 1945 r. uległy konkretyzacji 
pod wpływem konieczności rozwiązywania różnych problemów. Do 1947 r. przypi
�ywano Śląskov.:i uprzywilejowaną pozycję w polskiej gospodarce i polityce. 
W 1948 r. zapadły decyzje o ograniczeniu jego roli. 

Mgr Marek Górny, asystent w Katedrze Socjologii Pracy i Polityki Spo-
łecznej w AE we Wrocławiu - Ludność Tarnowskich Gór w latach 1801-1870. 

Prom.: doc. dr hab. Z. Kwaśny. 
Rec.: k:<. prof. dr B. Kum<)l', doc. dr hab. L. Wiatrowski. 
2 VI 1982. 
\\" prucy ibauano ;;tau, �trul<tun; i ,·ozwój ludności Tarnowskich Gór w la

tach 1801-1870. Z zagadnieii szczegółowych ukazano rozwój liczbowy ludności oraz 
jej strukturę według pici i wieku. Dalej zajęto sic; liczebnością rodziny biologicznej 
i gospodarcwj oraz strukturą wyznaniową i narodowościową mieszkańcóvv'. W dal
szej części pracy przedstawiono wyniki badań opartych na zapisach ślubów, uro
dzin i zgonów (wykorzystano 23 tys. zapisów). Poza zbadaniem podstawowych 
wspólczynnikó,v i wskaźników ruchu naturalnego zajęto się jego sezonowością, 
,tanem cywilnym i v,·iekiem nowożeiiców, oraz proporcją pici urodzonych dzieci. 
Osobne miej.,<:e poświęcono problemowi urodzei1 dzieci pozamalżeiiskich. Zbadano 
,trukturc; wicku zmarłych oraz śmiertelność wśród niemowląt. Wymienione za
gadnienia badano dla ogółu ludności i dla poszczególnych grup wyznaniowych. 
Podkreślić należy, że w trakcie tych badań systematycznie oceniano jakość bada
nych źródeł, zwłaszcza zaś kompletność rejestracji metrykalnej. 

Mgr Józef Ba n i a k - Poclstawy światopoglqclowe studentów Uniwersytetu 

Wrocla wskiC'gO. 

Prom.: doc. dr hab. H. Pisarek. 
Rec.: prof. dr A. Nowicki. doc. dr hab. Z. Szulc. 
8 VI 1982. 
Praca oparta jest na materiale zawartym w ankiecie, która wypełniona zo

stała przez studentów I i IV r. matematyki, rusycystyki, psychologii oraz nauk 
politycznych Uniwersytetu Wroc:lawskiego wiosną 1979 r. Ankieta sporządzona zo
;;tala przez Instytut Religioznawstwa UJ. P!·aca koncentruje się na problematyce 
fHozoficrno-religioznawczej. Autor podejmuje teoretyczną analizę i podaje własną 
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wykładnię takich pojęć, jak światopogląd, osobowość, postawy. Stosując metodę 
komplt>Ksową ocenia wyniki deklaracji światopoglądowych studentów. Ujawniony 
wstał kierunek przeobrai.e11 postaw światopoglądowych studentów, który zmierza 
od postaw religijnych ku, generalnie rzecz biorąc, areligijnym. 

Mgr Krystyna T ur e k, wykładowca filii UŚl. w Cieszynie - Pieśni ludowe 

11a Górnym Ślqskti w XIX i -w początkach XX w. Zarys dziejów badaii i charak

terystylrn źródeł-. 

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

Rec.: prof. dr T. Natanson, doc. dr hab. J. Pośpiech. 
8 Vl 1982. 
Praca omawia dzit>je badań nad górnośląską pieśnią ludową oraz charaktery-

1..uje zasoby źródłowe od początków XIX w. do 1922 r.; czyli daty powrotu części 
ziem śląskich do Macierzy. Podstawq do analizy stanowiły 2234 pieśni, w tym 
1110 tekstów, oraz 1124 teksty z melodiami. W dziejach badań obok inspiracji 
społeczno-kulturowej podl;:reśJano patriotyczne pobudki zbierania śląskich pieśn[ 
ludowych oraz wskazano na wielki wkład kolekcjonerów �amorodnych, rekrutujących 
się z różnych warstw społecznych, w tym również chłopów i robotników. Ukazano 
równolegle ważką rolę zbieraczy ,vywodzących się z ludności napływowej. W te
matach pieśni omawiano szeroko odzwierciedlone w nich realia historyczne, spo
łeczne, geograficzne i etnograficzne. Przy zastosowaniu różnorodnych metod ba
dawczych uwydatniono silną więź folkloru górnośląskiego z ogólnopolskim zarówno 
w warstwie słownej, jak i muzycznej. Rozważania oparto na bogatej literaturze 
polskiej i zagranicznej. Praca wypełnia dużą lukq w folklorystyce śląskiej i ogólno
polskiej. 

J\lgr Barbara Kopy dl o w .� k a  - Kacz or o w:< ka, wykładowca w Katedne 
Etnografii UWr. - Fo!k!or pszczelarski na Slqsku Cieszyńskim i Zywiecczyini<:. 

Prom.: doc. dr hab. A. Dygacz. 
nec.: doc. dr hab. K. S;micziejko, doc. dr hab. W. Sobisiak. 
Praca dokładnie charakteryzuje źródła i ukazuje przemiany, które dokunują sio.; 

w folklorze pszczelarskim na terenie Śląska Cieszyi'1skiego i na Żywiecczyźnie. 
Wszystkie te zjawiska omówione są na szerokim tle porównawczym. Praca ujęta 
została w 5 rozdziałach, w których kolejno przedstawiono: wybrane elementy 
z dziejów bartnictwa i pszczelarstwa w Polsce; obraz pszczelarstwa w wierzeniach, 
:.:wyczajach i wiedzy ludowej (lecznictwo, metereologia, przyroda·, prawo); rol<: 
pszczelarstwa i jego produktów w obrzędowości rodzinnej (urodziny, wesela i po

grzeby) i dorocznej (cykl wiosenny, letni, jesienny i zimowy); elementy pszcr.e
larstwa w ludowej prozie, poezji i drobnych formach literackich i w 05tatnim 
wskazano na zjawisko illspiracji pszezelarstwa na twórczość ludową i profesjonal
ną. Praca oparta jest głównie na źródłach terenowych, zebranych w latach 1977-
1980, a uzupełnia je literatura przedmiotu i przekazy archiwalne. 

Mgr Westyna Gł a d  k: c w i cz. st. asystent w Zakładzie Historii Polski i Po
w�.zechnej Średniowiecznej Hl UWr. - l<'rancis.::ek F'ciber - kronil-:crrz wro
ciawsld. 

Prom.: doc. dr. hab. K. Matwijowski. 
Hec.: prof. dr J. A. Gierowski, doc. dr ha-b. J. Jai'iczak. 
Praca poświęcona jest omówieniu życia i twórczości XV-wiecznego humanisty 

wrocław�kiego Franciszka Fabera. Autorka ustaliła kilka nowych faktów z życia 
pisarza, a przede wszystkim wprowadziła do obiegu kilka nieznanych jego utwo
rów. Szczegółowa analiza treści utworów literackich przedstawiona w pracy po
zwoliła stwierdzić, iż odpc,wiadaly one kanonom poezji renc�ansowej. Określony 
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został. też dokładnie charakter prac historiograficznych Fabera. Najobszerniejszą 

czę�ć pracr stanowi ocena Fabera jako kronikarza wroclawskiego. Pokazane zo

stały metody jego pracy ze ź.ródlami, zainteresowania pbarza oraz wartość jego 

dziel. 

!\Igr Teresa Las a k. st. a�ystent w Katedrze Archeologii UWr., - Przemian)! 

J;ulturowe na przełomie okresu neolitu i epoki brązu. w Polsce poluclniowo-zachod

n icj. 

Prom.: doc. dr hab. W. Wojciechowski. 

Rec.: prof. dr B. Gediga, prof. dr J. Machnik. 

20 IX 1982. 

Praca omawia przemiany kulturowe zachodzące na przełomie neolitu i epoki 

brązu. Oparta jest na w�zystkich dostępnych źródłach materialnych. Autorka 

okre�lila charakter i dynamikę przemian na oma wianym terenie na tle zmian 

w Europie środkowej i Kotlinie Karpackiej. Spróbowała sprecyzować istotę za

chodzących przeobrażei1 i 1ch z,viązek z formułowaniem się cywilizacji wczesnej 

epoki brązu. Cennym wnioskiem je�t �twierdzenie. że przejście od kultur neoli

tycznych do kultury wczesnobrązo\vc j dokonywało się nie tak gwałtownie, jak 

dotąd prz.,.·jmowano, lecz stopniowo. ewolucyjnie, w ramach kultury unietyckiej. 

Zestawił: K. Matwijowski 

KOMUNIKAT ZG PTH 

Dnia 24 VI 1983 r. mija 10 lat od śmierci prof. dr. Stanisława Herbsta„ wy

bitnego historyka i dlugolelnicgo prezesa Pohkiego Towarzystwa Historycznego. 

Dla uczczenia jego pamięci PTH utworzyło w 1974 r. nagrodG naukową za naj
l1.;pązc prUCC n1.osisicrsldc Z �o.kresu historii kultur:,·, lTI�asl i \\.·Oj:'!kO\VOŚCi. 

Na funclu�z nagród składają się wpłaty instytucji i Judzi, pragnących w ten 

,posób uczcić pamięć Profesora Stanisława Herbsta. :\pelujem.,.- o wpłaty celem 

powic;kszenia funduszu, który był systematycznie spożytkowany na coroczne na

grody. Pieniądze można wpłacać na konto: Fundusz Nagrody Naukowej im. Pro

ic.'sora Starnslawa Herbsta, PKO, VIII OM Warszawa, m 153-9-910025. 




