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DWIE WROCLAWSKIE WYSTAWY ZORGA�IZOWANE 

Z OKAZJI 300 ROCZNICY ODSIECZY WIEDENSKIEJ 

w A 

l\Iuzeurn Historyczne \\'C Wrncluwiu otworzylo 18 Vll Hl83 r. w salach Arsc
nalu v:y::;ürn·c; pt. Orq:: za cznsow Jaua III Sobieskiego i Sobiescy nu Sl(l .�ku. 
Sccnariusz wystawy przygotow;ih mgr I. Zielinska. Zgromadzon<J na niej zabytki 
orc;i:a. malarstwo (gl6\v11ic portrdy kr6lu i jcgo rodziny oraz sceny buh\listyczncl. 
grafikc; i oko!icznosciowc mcciah:. Starano si� wyodr<;bnic: trzy okrcsy z 7.ycia 
Sobicskicg,i (laL.l HH9-1655, 166G-1673 i 167-!-1690). T,,n dyskusyjny podzi.il 1-ilu
strowano planszami z r6znymi danymi historycznymi. Eksponaty wypozyczono 
z wielu polskich mm:cöw. V/ykorzy�tano tei wlasne zbiory. Z olrnzji otwarcia wy
stawy wydano broszure Wojsko i nzbrojcnic za prrnov.;ania Jcrnri III Sobiesk.iego, 
ladnq pod wzglc;dcm edytorskim, alc po nic%byt ciokladuej korckcic. 

W rocznic<; bitwy wiedcriskiej otworwno w Muz:cum Narodowym wystawt; 
Jan III Sobicski i jego czns11. Wystawq pn:ygotowala Bibliolcka Zakladu Narndo
\\·ego im. o��oli!'1skich i Muzcum Narodowc. Komisun:cm wy,tawy byl dr W. Glu
zi1\�ki. a �ccnariusz przygot,nv::ili mgr mer .L Gluzii1,ki, L. \Vl;dzicha i T. Zuraw
skn. üwag�· wid:rn sturnno �-il; �ko1wc11lri.>wac n.=1 dzil'j;ich rudu Sobic�kich i tn!n
dosci Jana S,>bic�kiego. jcgn udzialt' w obronic granic Rzcc;zypu�politcj, oclsicrzy 
wicdc11�kiej i kulcic ,Jana III. Na \\·ystawie zgromadzono szcrcg intercsuj,1cych 
n:;kopisow, starodrukow, grnfik<;, rn,darstwo, zabylki Dr,;z.1, mcdalc i druki okn
licznosciowc, a takzc litcratun� pi<;lmq i opracowani;1 historycznc o epocc So
bicskicgo. Zamiast katalogu wyclano broszun� K. Matwijow�kicgo Czasy Sobic
:;k/ego. 
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10 LAT DZIALALNOSCI KARKONOSKIEGO.TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 

Wc wrzcsniu 1983 r. mint;lo 10 lat od chwili powslania w .Tclenicj Görz,) 
Ka1·Jrnnnski,)go Towarzystwa Naukowcgo. KTN jako spokczlly ruch naukowy 
skupiu badaczy i sympatyk6w r6i:11ych dy:;cyplin nauki micszkaj.1cych na tercnic 
wojewörhtwa jelcniog6rskicgo .. Test to tt,warzystwo inlerdyscyplinarne, o rcgiollai
nym zasit;gu rLdalania. Opick-: merytoryr„nq nad KTN �prnwujc wroclawski od
rizial PA�- Dzialalnosc: T• ,\•;arzy.-,twa j(',t fitlans•Jwana prZL'Z jeleniug6r;;kic wlad,:,• 
admini�tracyjnc. 

Jelcnia G6ra juz od 10�5 r. byla jcdnym z barrlzicj zywych osrodk6,v kultu
ralnych na Dolnym Sl<J�ku. W srodowisku lckaEkim rnzp(>C7.�lo dzialalnosc: kolo 
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Polskiego Towarzystwn Bada11 Naukowych nad Gruilic<1 oraz Zwiqzek Lckun:y 
Polski<:;h ,  przeksztalco n.r p6inicj w Polsbe Towarzystwo Lekarskie. 

W 19-17 r. powsta lo w Jcleniej Görze Townrzystwo Przyjaci61 Nauk, ktörc 

z roznych przyczyn w na stqpnym roku zawicsi io dzialalnosC::. Poctobny byl los 
Towarzystwa Frzyjaci6l Biblioteki m. J. S. ßand tkiego i kola Wrochnvskiego To
\varzystwa Milosnik6w Hislori i .  W latach nasti:;pnych maczny rozglos uzyska1y 

inicjatywy kullura lnc inspirowanc przcz jelcniog6rski oddzial ZLP i TRZZ. 
Dopicro jcdnak rozwöj r6znorodn<o•go szkolnictw..i srcdniego i wyzszego (powsta-

n ie SN, Wyzszej Oficenkicj Szkoly Radiotcchnicznoj. a przcdc w�zystkirn filii 

wroclawskiej AE, Politechniki  Wroclaw:;kiej i A WF) przyspieszyl intcgracjq kad1·y 
n,1.ukowo-dydaktyczne j, kt6ra mia!a ambicjc prowadzcnia baclan na rzecz �rndo

wislrn i upo\vszechniania ich wynik6w. Inicjatywa powolania towarzystwa nauko
wego zostala zg!oswna przez pracownik6w filii AE, zyskala wiclu zwolennik6w 
i przychylnosc micjscowych w!adz i tak doszlo ein jego utworzenia .  

Orgauami naukowymi Towanystwa S,l kQmisjc. "Vl minionym dzif! .siqcioleciu 
a.�jbardzicj aktywnc by!y knmisje : nau k  pn:yrodniczych, ekonomi cznych, bumani

sty1:znych i kul tury fizy1:znej. 

W 1 979 r. powolano Praccl\vnic; Badar1 Humanistycznych, kt6ra rozwinc;!a b�
clania nad pr:.:eszlosd,1 rcgionu jeleniog6rskil'go. Pra cov.:nia gromodzi tei. publ ikacj(! 
i nie wydane pracc dotyczqCC wojew6dztwa . W latach 1980-1983 zorganizowala 
röwniez interdy5cyplinarne sc minarium mctodologi cznc, kt6rym k icrowal prof. dr 
J. Trzynadlowski .

W 1976 r .  utworzono komisjq bistoryczm\ .  Wsröd 2 6  jej c:don k6w jest 6 os6h
ze stopnicm doklora. Czl•Jnkowic konüsji zamieszczaj,1 swc pracl! na lamach „Rocz-
11ika Jclcniog6r�kicgo ·• oraz w kilku in nycll periodylrneh. !eh . . zaintcrcsowania ba
dawezc koncc: 1 ' 1.ru .i,1 s ir; v,;nk<',I JJ!'Zl'Sd(>sci n•g ionu jt, lc l l ing<"irskicg1) (zwl:-is:zcz.:, lal 
1 045-1975), turystyki karkonoskiej oraz hi ;;tor i i  Bol eslawcu i Zgor;,cka .  Komisj:1 
opublikowula jeden zeszyt w ramach serii I'racc KTN (nr 1 :i z 1979 r.). 

KTN cu roku orga11 izuje lw11kurs na pracc clyplomowl:, rnagistNskic .  dok
torskic i habil itacy jnc, maj,1<·c znaczcnic cl la rozwoju nauki, kt1itt1ry i gospodarki 
woj. jeleniog6rskil'gO . W ckkt:ic konkursu bibliotek<1 Towarzystwa po,iada mu
�zynopisy kilkunastu prac doktol·skich i ok. 100 111,1gistcrskich . Niektore sposrod 
nagrod zonych prae lub ich n;ijbardzicj wartosciowc fragmcnty s;1 publikowanc 

w se1·ii - Pracc KTN. Z zakrcsu nauk spolc c;,.nych opublikowano m. in. nastc;pu
j,1ce pracc : Z. D o m a s l a w s k i, Karcl iologiczna rozprnwa. IJoo usLa wa. Pal ickie
go - ucznia Purk yniego, Wrocla w 1975 ; XXX-lecie rnchu spo teczno- naukowego 
w zakresie ncwk przyroclniczuch. w regioHie  jelen iugorskim, Jclcnia Gura 19i 6 ;  
J. Z a p a r t, KsztnUowa n ic :,:i; aglomeracji je leniogorskiej w lo tach 1 94 :i-1960,

Jclenia G6ra 1980; T. B i g a  j, Dzieci polskie w krnjach. pozae 1n·opejskich w la
tach 1 93!!-1 9,rn, Jelen ia  Gora 1982; t e 11 i. e·, Dzieci polskie w ZSRR i ich re
patriacja 1939-195:?, Jelenia G6ra 1982 ; W. R a d e  c I<. i, Och.rona prnwna parköw
narod.owych i rezerwa tow przyrocly, Jelcnia G6ra 1982; M. I w a n  e k, Zycie poli
tyczne i spolecznc w l{ot/i.nie .lelcniogorskiej 1945-191S (zagnclnienia wybrane),
Jelcnia G6ra 1982.

W minionym dzicsi<;ciolcciu Towan:yshvo wy dalo 2:i tomow prac swoicli cz!on
köw (w tym 8 monografii). Pl;t.cci<�tny naklact kazdcgo zcszy lu wynosil 300 egz. 
W przygotowaniu wydawnil:zym znajd uje siQ dalszych 13 tomöw, wsr6d nich na 
sz<:zcg6Imi uwagi: zasluguj<J dwic obszc rne monografie : Jelenici Garn - mon:;grafia 
historyczna miasta - praca zbiurowa ppd recl. Z. Kwasnego, i Karkonosz� polskie -
praca zbiorowa pod red . A. Jahna. Obic tc publikacje wydane zostan<1 w wsp6I
pracy z Wydawnictwcm Ossol ine um.  Sposr6ci pozostalych zloi.onych tom6w wy-
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mienic nalczy: M. Wo j c c k i, Greccu uchoclicy polit11czni ·w Polsee 1949-1975, 
Cz. rvr arg a s, Przewoclnik po zasobie W AP w .1eleniej G6rzc. 2r6dla nrchiwal ne 
metrykq naroclu. i\foteriaiy archiwnlne clo dziejow ;;ic:ni wojewl.idztwci jclenio
g6rskiego, oraz Ko wary. S.zkice ;; clziejow miastt!. 

K r y s t y n M a t w i j o \\' s k i 

UROCZYSTOSCI l SESJA NAUKOWA 

POSWIF,CONE 500 ROCZNICY URODZIN DHA MARCINA LUTRA 

\V dniach 22 i 2:l X 198:3 r. odbyly .,i,; wc W:·otlawiu uroczy�tosci jubiku.,;:wwe 
z okazji 500 roc;micy urodzin ks. dra i\lr,rc:ina Ldra. ürgünirnhm:m byla Diccezja 
Wroclawska Kosciola Ewangelicko-Augsbur:::kiego. VI programic znnlazla �:ic: sesja 
naukowa. Hcferaty na niej wyglosili: prof. clr T. Kotula Nowo±ytnos6 -- Odrod::e

nic - H.efonnacja i dr hab. A. Kisza Wewiir:trzne zmaganio Lutra w Oki'esie 

µosz11kiwirnia prawcly Bo±ej. Si'.czeg6ln1c rdcrnt proL Kotuli wywolal oiywion� 
dyskusjt�. Kuncentrowall sit; ona wok61 gcnc;,:y Oc1rodzenia i Reformacji. Na pud
nicsio11e w4tpliwosci przckor,ywajc1co odpowiedzüil rdc1·c�1t. 

W dniu 22 X w godzinach popoludniowych na nabozcnstwic ekumenie;znym 
w Kated1·zc .Sw. Marii Magdaleny wyklad wyglosil dr B. Turm'! - neforniacj!:t 
we Wrodawiu. Warto w tym miejscu podkrdlic, fo 500 rocznica uroctzin ks. dra 
Marcina Lutrn zbiegla si<; z 460 rocznic,) odprawicnia piCl'\,VSZ<!go nabozet\stwa 
ewangelickicgo wc ·wrocl,1wiu w kosciclc Sw. Marii Magdaleny przez- ks. J. Hessa. 

W dniu nastqpnym po uroczystym nabozet'tstwie w kosciele Opatrznosci Boiej 
wc Wroc:lawiu otworzona zostala w Muzeum Historycznym m. \Vroclawia w Ratu
szu wy1;tawa lkformator i Rcformacja. W to\varzystwic przcdstawicicli wladi!. wy
staw� otworzyl biskup Kosciola Ewangelie;ko-Augsburskiego ks. Janusz Narzy:iski. 
W swym wyst4pieniu przypomnia1 an zycie i dzialalnosC:: ks. dra M. Lutra, a takze 
cti:ü:jc kosci<>la cw�1ngelic!cicgo na Slqc.ku. Na wyst::nvic Zf!>'omadzono !':Zet'c'g zabyt
ko,v sztuki sakralnej oraz druki i rc;kopisy protestanckie. Uwagc; nn pewno przy
c:i�gn<l lie;:rnc polonica .. - lrntechizrny, ks1,1zki do nabozenstwa i spiewniki. 

Sprostowanic 

W artykule H. Lecminga pt. Konta.kty polsko-slowe1iskie po 1·. 1830. Do.�wiacl
czenia zestaiica (Sob6tka, 1982, nr 3-4) uiyto w tytule terminu „sloweriskic'', pod
czas gdy prof. H. Lecming uwaza, ii odpowiednicjszy bylby termin „slowianskie". 
Autor prosi r6wniez o sprosto\vanic jf�go niedopatt'zenia w przypisic 8 - Jozcfa 
Rurnak byla iowi Balaza Crobatha. 

W nrze l 1983 s. 111-112 znieb;ztalcony zostal w druku tytul rccenzowancj 
przez dra R. Glaclkic,vic.:a pracy czcskiego archeologa S. Si.fäi. Poprawne j1:,j 
brzmienie jest nastc;pujc1cc: Pra1:eke hrncinrstt'o. 

Za wymienionc pomylki przcpraszamy. 
Rec/akcja 




