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MIĘDZYNARODOWA SESJA NAUKOWA POSWIĘCONA 60 ROCZNICY 

REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ 

A 

W dniu 4 Xl 1977 r. w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się 
sesja naukowa zorganizowana przez Komitet Obchodów 60 Rocznicy Wielkiej Soc
jalistycznej Rewolucji Październikowej przy Uniwersytecie Wrocławskim i Instytut 
Historyczny UWr. W obradach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych 
i partyjnych miasta Wrocławia, kierownictwo Uniwersytetu z J. M. Rektorem prof. 
drem Kazimierzem Ur,banikiem i I Sekretarzem KU PZP,R prof. drem Tadeuszem 
Gunią, zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych wyższych uczelni Leningradu i Wilna 
oraz IH PAN, pracownicy i studenci UWr., a także grupa młodzieży z IV Liceum 
Ogólnokształcącego we Wrocławiu. 

Sesję otworzył J. M. Rektor UWr. prof. dr K. Urbanik, który w zagajeniu pod
kreślił duży wkład Polaków w zwycięstwo rosyj,skiej _rewolucji socjalistycznej 
w 1917 r. Przewodnictwo objął następnie dyrektor Instytutu Historycznego UWr. 
prof. dr Wojciech Wrzesiński. 

Referat pt. Międzynarodowe znaczenie Wie!kiej Socja!istycznej Rewoiucji Paź
dziernikowej wygłosił doc. dr I. K. Strielkowskij z Uniwersytetu im. A. A. żdano
wa w Leningradzie. Po ukazaniu przełomowej roli Rewolucji Październikowej w 
dziejach świata (rozbicie carskiego aparatu państwowego, stworzenie pierwsze·go 
państwa -socjalistycznego, rozpad systemu kolonialnego. i powstanie państw nieza
leżnych, a następnie zwycięstwo socjalizmu w szeregu krajów). Referent omówił 
cechy i cele rewolucji socjalistycznej oraz znaczenie doświadczeń budownictwa 
socjalistycznego w Związku Radzieckim dla wszystkich narodów budujących socja
lizm bądź wchodzących na socjalistyczną drogę rozwoju. 

Drugi referat pt. Wie!ka Rewo!ucja Paździei·nikowa w oczach Europy przed
stawił dr A. Juzwenko (Instytut Historyczny UWr.). Po scharakteryzowaniu sy
tuacji" społeczno-politycznej w Rosji na przełomie XIX i XX w. oraz rozwoju 
ruchu rewolucyjnego w tym kraju aż do zwycięstwa w Październiku referent omó
wił poglądy przywódców, publicystów i pisarzy burżuazyjnych na rozwój wydarze11 
zapoczątkowanych przez Wielką Rewolucję Październikową. Ukazał ewolucję tych 
poglądów w miarę dopływu informacji i stabilizacji stosunków w Rosji Radzieckiej. 
Równolegle przeanalizował przyczyny podjęcia zbrojnej interwencji w Rosji przez 
państwa zachodnie w 1918 r. Do głównych zaliczył: obawę burżuazji przed zmianą 
ustroju społeczno-politycznego w krajach zachodnich oraz zagrożenie zagranicznych 
kapitałów ulokowanych przez banki zachodnie w Rosji przed I wojną światową. 
zasygnalizował przy tym negatywne stanowisko Lloyda George'a, premiera bry
tyjskiego, wobec kontynuowania zbrojnej interwencji w Rosji. 

Kolejny referat pt. Rola Feliksa Dzierżyńskiego w Wielkiej Rewolucji Paździer-
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nikowej wygłoszony został przez doc. dra W. Czeczqta z Państwowego Instytutu 
Pedagogicznego w Wilnie. Na tle całego życia i działalności Feliksa Dzierżyńskiego 
Autor ukazał jego rolę w wydarzeniach październikowych (członek Komitetu Woj
skowo-Rewolucyjne·go w Piotrogrodzie, komendant siedziby sztabu rewolucji w In
stytucie Smolnym), w umacnianiu radzieckiej państwowości (przewodniczący Ogól
norosyjsldej Komisji do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Sabotażem - WC11K), 
a następnie w odbudowie gospodarki (komisarz ludowy Transportu - 1923-1924 
.i przewodniczący Najwyższej Rady Gospodarki Narodowej � 1924-1926). W·. Cze
czot nie ograniczył się do scharakteryzowania działalności partyjnej i państwowej 
Dzierżyńskiego, ale podkreślił także jego zaangażowanie społeczne, co szczególnie 
widoczne było w roztoczeniu opieki nad 5-milionową • armią bezdomnych dzieci. 

Doc. dr A. Ajnenkiel (Instytut Historii iPAN) w referacie pt. Wielka Rewolu.cja 
Październikowa a problemy ustroju spoleczno-poLitycznego w Europie omówił pod
stawowe zasady ustrojowe nowego państwa po obaleniu wła'dzy burżuazji i obszar
ników w Rosji, a następnie scharakteryzował wpływ i oddziaływanie rewolucji so
cjalistycznej na klasy posiadające w krajach kapitalistycznych Europy, które mu
siały się zdecydować na pewne ustępstwa w postaci reform społecznych i demokra
tyzacji ustroju (np. reforma rolna). Przedstawił także oddziaływanie rewolucji rosyj
skiej na wzrost ruchów narodowowyzwoleńczych w krajach kolonialnych. 

K r y s t y n  M a t w i j o w s k i  

SESJA NAUKOWA Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN 

FELIKSA DZIBRŻYŃSKIEGO 

W dniu 15 XI 1977 r. w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła 
się sesja. naukowa z okazji 100 rocznicy urodzin Feliksa Dzieri.yńsl,iego. Została ona 
zorganizowana przez Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
i Zarząd Uczelniany Towarzystwa PrzY,jaźni Polsko-Radzieckiej przy Uniwersytecie 
Wrocławskim. W posiedzeniu ucześtniczyli przedstawiciele władz partyjnych i pań
stwowych województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia, konsulatu NRD we 
Wrocławiu oraz pracownicy i studenci Uniwersytetu. Pod nieobecność Przewodni
czącego Zarządu Uczelnianego TtPtPR J. M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
prof. dra Kazimierza Urbanika obrady zagaił i im przewodniczył prorektor doc. 
dr Marek Mazurkiewicz. 

Na sesji refer:aty wygłosili: doc. dr hab. Barbara Szerer (Instytut Historyczny 
UWr.) - Feliks Dzierżyński - Patriota - Internacjonalista; dr Marian Wolański 
(Instytut Nauk Politycznych UWr.) - Rewolucyjna działalność Feliksa Dzierżyń
skiego w Królestwie Polskim w lafach 1905-1906; prof. dr Włodzimierz Gutekunst 
(z drem Leszkiem Bogunią - Instytut Kryminologiczny UWr.) - Feliks Dzierżyń
ski a tworzenie i utrwalanie praworządności w okresie R_ewolucji i w pierwszych 
latach istnienia Państwa Radzieckiego, oraz dr Bronisław Kodzis (Instytut Filologii 
Słowiańskiej) - Postać Feliksa Dzierżyńskiego w literaturze radzieckiej. 

Materiały z konferencji wydane zostały przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wro
cławskiego 1. 

1 Feliks Dzierżyński w 100 rocznicę urodzin. Materiały z konferencji. 15 XI 1977, 
Wrocław Hl77, s. 75. 
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R y s z a r d  Gła d k i e w i c z

DRUGI ZJAZD ABSOLWENTOW HISTORII UNIWERSYTETU 

IM. BOLESŁAWA BIERUTA WE WROCŁAWIU (17-18 IX 1977 r.) 

Podjęta prze-d dziesięciu laty inicjatywa okresowych spotkań absolwentów stu
dium historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego powoli obrasta w tradycję, prze
kształcając się w stały element życia tutejszego środowiska humanistycznego. Dru
gi już z kolei zjazd, który odbył się w. dniach 17-18 IX 197-7 r., w pełni potwier
dził zresztą potrzebę takich spotkań. Rzesia historyków, którzy legitymują się dy
plomem ukończenia studiów we Wrocł�wiu w ciągu trzy,dziestu kilku powojennych 
lat, liczy sobie 19179 osób. Zdobywali oni wiedzę na studiach stacjonarnych i zaocz
nych, jednolitych i wielostopniowych, według różnych - nie zawsze szczęśliwie 
do·branych - systemów organizacyjnych i programowych. Zetknęło ich na wrocław
skiej Alma Mater zainteresowanie wiedzą o przeszłości, nie�zadko połączone z wiel
ką pasją rozszerzenia horyzontów tej wiedzy czy przekazywania jej młodszym po
koleniom. Pięknie więź tę symbolizowała ,plakietka zjazdowa, której głównym mo
tywem była sylwetka Klio-muzy historiografów. Wśród tego grona są tacy, któ
rymi wszyscy· się szczycimy - wybitni uczeni i działacze. Zjazd jest dobrą okazją 
do wyraźnego przypomnienia wszakże, że obok nich nie mniej godni szacunku są 
wszyscy zaangażowani i rzetelni wykonawcy swych codziennych, może nieraz mało 
efektownych zadań, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania społeczeńst
wa i państwa. Samo wymienienie ról zawodowych i społecznych, jakie stały się 
udziałem żyjących w różnych zakątkach kraju absolwentów wrocławskiej historii, 
zamieniłoby się w obs�erny. wykaz, w którym - odnotujmy przykładowo - pro
fesor uniwersytecki sąsiadował'by z bibliotekarzem, nauczyciel szkoły podstay.,owej 
(i to nie zawsze nauczyciel historii!) z archiwis•tą, pracownik zaś aparatu organi
zacji młodzieżowej z oficerem milicji. 

Oczywiście, nie wszyscy dziś jeszcze żyją, nie wszyscy żyjący mogli na zjazd 
przybyć. Jednakże na liście uczestników znalazło się w sumie kilkaset osób, co 
wystarczyło, by w czasie uroczystego posiedzenia plenarnego Aula Leopoldina i przy
ległe pomieszczenia głównego gmachu uniwersyteckiego „pękały w szwach". Dwu
dniowe zajęcia uczestników przebiegały w trzech wzajemnie przeplatających się, 
regulowanych bogatym programem nurtach: wymiana poglądów i doświadczeń na 
temat wartości studiów historycznych oraz roli absolwentów w ich środowiskach, 
oficjalne uroczystości, spotkania towarzyskie. 

Organizatorami imprezy byli: Koło Absolwentów Historii Uniwersytetu Wro
cławskiego, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Instytut Historyczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskie Towarzystwo Społecz-no-Kulturalne. 
Wyłoniony Komitet Organizacyjny na czele z doc. drem K. ilVIatwijowskim pozy
skał ponadto poparcie i konkretną pomoc władz wojewódzkich i uczelnianych, Slą
skiego Okręgu Wojskowego, a także wielu kolegów z różnych środowisk. Dzięki te
mu przygotowano między innymi niezwykle pożyteczne, zwłaszcza -cfla nauczycieli 
i pracowników instytucji popularyzujących wiedzę historyczną, wydawnictwo zjaz
dowe Z nowszych publikacji historycznych. Zawiera ono zwięzłe omówienia dorob
ku nauki historycznej ostatnich lat w odniesieniu do poszczególnych epok, dokona
ne przez pracowników uniwersyteckiego Instytutu Historycznego: A. Basaka, W. 
Czaplińskiego, R. Hecka, A. Juzwenkę, A. Ładomirskiego, T. Marczaka i S. Michal
kiewicza pod redakcją K. Matwijowskiego. Na zjeździe zaprezentowano też po
pularne opracowanie L. Tyszkiewicza Sląsk w monarchii wczesnopiastowskiej, któ-
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re ji:,st pierwszą pozycją w ramach nowej inicjatywy wydawniczej Instytutu Hi
storycznego i DTSK, a mianowicie redagowanych przez R. Gładkiewicza popular
nych wykładów z historii Śląska. 

Zjazd rozpoczął się posiedzeniem plenarnym z udziałem między innymi kie
rownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PcZPR prof. dra J. Maciszewskiego - rów
nież absolwenfa z lat pięćdziesiątych, wicewojewody mgr D. Wielebińskiej i kie
rownika Wydziału Nauki i Oświaty KJW PZPR we Wrocławiu mgra S. Bakaja. 
Obradom przewodniczyli: dyrektor Instytutu Historycznego prof. dr W. Wrzesiń
ski i prezes WTMH prof. dr R. Heck. W przemówieniu powitalnym rektor Uni
wersytetu Wrocławskiego prof. dr K. Urbanik podkreślił znaczną rolę społeczną 
i kulturalną, jaką spełniają we współczesnej Polsce historycy. Dowodem uznania 
dla zasług naszych absolwentów i ich nauczycieli uniwersyteckich były złote od
znaki „Zasłużonych dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia", któ
rymi D. Wielebińska udekorowała W. Czaplińskiego, J. Demela, W. Fuchsę, J. Gie
rowskiego, R. Hecka, J. Maciszewskiego, K. Popiołka, J. Sydora, L. Tyszkiewicza 
· H. Weres�yckiego.

Następnie przedstawiono referały plenarne. W sprawqzdaniu niniejszym -
w związku z zamiarem organizatorów, by materiały zjazdu opublikować - ograni
czymy się jedynie do omówienia zasadniczych wątków tych wystąpień, jak rów
nież -późniejszych obrad w sekcjach czy grupach seminaryjnych. Referat prof. 
J. Maciszewskiego Kultura polityczna. Tradycje a współczesność nawiązywał do
złożonej problematyki definicji, czynników kształtowania oraz przemian kultury po
litycznej społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków. Wskazując na pozytywne
i negatywne przejawy tej kultury postulował dokonywanie świadomego wyboru
tradycji w tej dziedzinie, które pomagałyby w formowaniu nowoczesnej świadomo
ści i kultury politycznej Polaków doby dzisiejszej. Szczególna jest w tym kontek
ście rola i odpowiedzialność ludzi tworzących i popularyzujących wiedzę history
czną.

Prof. W. Wrzesiński w referacie Wrocławskie środowisko historyczne przedsta
wił zarys dziejów środowiska, które już od pierwszych miesięcy po wyzwoleniu 
Dolnego Śląska w 1945 r. bardzo aktywnie włączyło się do budowy polskiego ży
cia naukowego na tym terenie. z czasem poszczególni jego przedstawiciele osiąg
nęli wysoką pozycję w nauce polskiej i międzynarodowej, powstające zaś tu po
mysły i inicjatywy są dowodem dużej żywotności. Obecnie we Wrocławiu rozwija
ne są niemal wszystkie podstawowe gałęzie nauki historycznej. Skład środowiska 
jest bardzo już rozbudowany instytucjonalnie, choć niewątpliwie podstawowym 
jego komponentem jest uniwersytecki Instytut Historyczny. 

Bardzo ważnym z punktu widzenia celów zjazdu opracowaniem był referat 
doc. K. Matwijowskiego i dra W. Sulei A·bsolwenci his-torii Uniwersytetu Wrocław

skiego. Opar•to go na materiale uzyskańym z rozesłanych uprzednio ankiet, był 
więc niejako fotografią obecnej sytuacji i poglądów słuchaczy. Potwierdziło się 
obiegowe przekonanie, że chociaż podstawowa masa absolwentów znajduje zatrud
nienie w szkolnictwie, to jednak wachlarz zawodów wykonywanych przez nich jest 
niezwykle szeroki. Zróżnicowane były również oceny przydatności wiedzy wynie
sionej ze studiów w późniejszej pracy zawodowej, przy czym zgłaszano szereg_ po
stulatów dotyczących programu nauczania. Interesujące dla nauczycieli akademic
kich były uwagi odnośnie do wartości ich zajęć, formułowane przez wychowanków 
sprzed wielu nieraz lat. Charakterystyka absolwentów pod względem starań o do
trzymanie kroku literaturze historycznej po uzyskaniu dyplomu wykazała, że ist
nieje duże niebezpieczeństwo stopniowego zrywania kontaktu z książką czy czaso
pismem naukowym, jakkolwiek zakres lektury wielu respondentów był godny uz-
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nania. Wszystkie podniesione w referacie sprawy znalazły się również, czasem w 
bardziej szczegółowej postaci, na forum posiedzeń sekcji i seminariów. 

Uczestnicy sesji plenarnej podjęli jednomyślnie uchwałę, w której wyrażono 
podziękowanie wszystkim ins·tytucjom i władzom, jak również „ludziom dobrej 
woli", którzy swą pracą przyczynili się do zorganizowania spotkania. Zarazem 
uznano celowość dalszej działalności Koła Absolwentów przy WTMH i zalecono 
przygotowanie kolejnego zjazdu za dziesięć lat. Materiały, które powstały w związ
ku z obradami II zjazdu, powinny być szczegółowo przeanalizowane, płynące zaś 
z nich wnioski przedstawione w odpowiedniej formie uczestnikom, władzom in
stytutu i uczelni, a '<' razie potrzeby - władzom państwowym i partyjnym. W za
kończeniu „historycy nauczyciele, naukowcy, pracownicy kultury oraz aparatu po
litycznego i administracyjnego zapewniają '!Vładze Uniwersytetu i całe społeczeństwo, 
że zdobytą tu wiedzę będą rozszerzać i wykorzystywać dla dobra naszej socjali
stycznej Ojczyzny - Polski Ludowej". 

Ostatnim punktem porządku sesji były wybory. Do nowego Zarządu Koła Ab
solwentów zostali przez aklamację powołani: doc. K. Matwijowski z Instytutu Histo
rycznego UWr. jako przewodniczący, mgr W. Fuchsa -z V LO we Wrocławiu, doc. 
Z. Kwaśny z IH UWr., dr E. Paliński z Ministerstwa K"l!ltury i Sztuki, mgr S. Słowi
kowa z Wydawnictwa Ossolineum i mgr H. Strzybnicki z IV LO we Wrocławiu
jako członkowie. Ponadto również przez aklamację powołano komisję do spraw roz
liczeń finansowych zjazdu w składzie: prof. J. Demel - przewodniczący, dr K. Bo
bowski i mgr J. Seifert - członkowie.

Po południu uczestnicy zjazdu obradowali w trzech sekcjach. Najliczniejsza 
z nich, nauczycielska, pracowała pod kierunkiem prof. w. Wrzesińskiego i mgra 
M. Onyszkiewicza - przedstawiciela Kuratorium Okręgu Szkolnego. Niewątpliwie
tocząca się tu dyskusja przyniosła najwięcej materiału do przemyśleń ze strony za

równo samych nauczycieli, jak też władz oświatowych i uczelnianych. Rozważano
kwestie przygotowania młodzieży do studiów wyższych, roli zajęć z historii w szko
łach różnych szczebli i typów, przygotowania studentów do przyszłych zadań w za
kresie nauczania historii regionalnej, do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych· czy wy
korzystania filmu. Postulowano przygotowanie szeregu pomocy dydaktycznych w
postaci wyborów źródeł i innych. Podkreślano konieczność kształtowania na za
jęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych postaw patriotycznych poprzez eksponowanie
określonych wątków tradycji historycznych,· jak również potrze'bę wykorzystywa
·nia w nauczaniu his·torii tych elementów, które oddziaływują w kierunku umacnia
nia integracji spofecznej i środowiskowej.

Sekcja pracowników kulturalno-oświatowych skupiła pod kierownictwem prof. 
J. Demela kilkudziesięcioosobową grupę absolwentów zatrudnionych w takich in
stytucjach, jak biblioteki, muzea,. prasa, wydawnictwa, towarzystwa regionalne.
Obok kwestii wspólnych z pozostałymi sekcjami poruszano sprawę lepszego wy
posażenia Instytutu w środki techniczne. Umiejętność ich wykorzystania jest bar
dzo ważna w praktycznej działalności kulturalno-oświatowej.

Specyficzne warunki pracy w aparacie polityczno-administracyjnym określiły 
w dużym stopniu problematykę dyskusji w sekcji · grupującej jego pracowników, 
której przewodniczył qoc. K. Matwijowski. Zwracano tu uwagę na niedostatk;i pro
gramu studiów, jeśli chodzi o przygotowanie w zakresie wiedzy społeczno-politycz
nej i ekonomicznej, na rozbieżności między, oczekiwaniami w stosunku do pracy 
po studiach a realiami, zajmowano się też zagadnieniami roli PZPR i organizacji 
młodzieżowych w środowisku akademickim. 

Wiele z tych dyskusji kontynu�wano na odbywających się w drugim dniu zja
zdu spotkaniach seminaryjnych. Ponownie zasiedli na nich mistrzowie wraz ze swy-
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mi dawnymi uczniami, by podzielić się. doświadczeniem życiowym i zawodowym, 
by podsunąć nieraz nowe propozycje dotyczące kształcenia na poziomie magister
skim. Padło tu wiele konstruktywnych uwag krytycznych. Wszakże jednoznacznie 
optymistyczne są wnioski natury ogólnej, mówiące o wysokich wartościach tych 
zajęć seminaryjnych, które łączyły duże wymagania merytoryczne. z kształceniem 
ogólnej kultury historycz,nej i umiejętności tego, co nazywamy myśleniem history
cznym. Powszechne .były sugestie stworzenia określonych form - przy czym zgła
szano tu rozmaite propozycje rozwiązań, a czasem z niejakim zdziwieniem dowia
dywano się o ich istnieniu - systematycznych kontaktów absolwentów z macie
rzystym instytutem. Jest to. znamienne zapotrzebowanie, zwłaszcza w kontekście 
obowiązku dokształcania się nauczycieli i k:ontrowersyjności przy ocenie stosowa
nych dotąd form organizacyjno-programowych. Równie często poj�iały się głosy 
postµlujące powrót do pięcio- bądż sześcioletnich studiów historycznych. 

W programie zjazdu umieszczono szereg podniosłych uroczystości, w istotny 
sposób kształ-tujących jeg·o atmosferę. Najważniejszym akcentem tego ·rodzaju była 
uroczysta promocja emerytowanego profesora Instytutu Historycznego Stefana In
glota na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła się ona 
17 września w Auli Leopoldina, gromadząc lic"znych uczestników zjazdu, przedsta
wicieli władz i. przyjaciół Doktoranta. W wypowiedziach rektora UWr. prof. Urba
nika, dzieka·na Wyd�iału Filozoficzno-Historycznego prof. M. Kulczyckiego i pro
mÓtora prof. M. Haisiga scharakteryzowano koleje życia i ogromny dorobek nau
kowy prof. S. Inglota, który zalicza się do twórców wrocławskiego środowiska hi
storycznego, nadal aktywnie w jego życiu uczestnicząc. 

Tegoż dnia nadano imię Ewy i Karola Maleczyńskich bibliotece przy skwerze 
Obrońców Helu na Karłowicach, znajdującej się w pobliżu miejsca, gdzie przez 
wiele lat oboje wybitni wrocławscy mediewiści mieszkali. Odsłonięcia tablicy doko
nała cór-ka Profesorów - doc. K. Maleczyńska, natomiast Ich uczeń prof. R. Heck 
przypomniał życie i zasługi swych mistrzów dla nauki i kultury polskiego Sląska. 
Jednocześnie delegacje uczestników zjazdu uczciły pamięć zmarłych i pochowanych 
na wrocławskich cmentarzach wybitnych historyków i nauczycieli akademickich, 
mianowicie - obok Ewy i Karola Maleczyńskich - prof. J. Leszczyńskiego, o któ
rym pamięć jest jeszcze tak żywa, i zmarłego w 1964 r. prof. S. Tynca. Nazajutrz 
J. Leszczyński stał się patronem jednej z sal Instytutu Historycznego. Uroczystość
nadania tej sali Jego imienia stworzyła okazję do przypomnienia sylwetki Uczonego,
czego dokonał doc. K. Matwijowski.

Nurt towarzysko-koleżeński zjazdu, który był niezmiernie wartki, nie poddaje 
się oczywiście rygorom kronikarskiej relacji. Wspomnijmy więc jedynie, że mieścił 
się w nim tłumny wieczór towarzyski, na którym co najwytrwalsi historycy .balo
wali „do białego rana", interesująca wycieczka po Wrocławiu, wreszcie uroczysty 
obiad na zamknięcie zjazdu. 

Imprezy takie, jak omówiona tutaj, mogą mieć rozmaity charakter i wartość. 
II zjazd absolwentów historii Uniwersytetu Wrocławskiego· niewątpliwie zaliczyć 
można do tych bardziej udanych, przynoszących organizatorom i uczestnikom okre
ślone, nie zawsze jednak wymierne korzyści. Doszło do konstruktywnej wymiany 
poglądów między mistrzami a ich wychowankami, z której obie strony wyciągną 

· zapewne niejeden wniosek. Zgromadzeni historycy mieli możność podbudowania
poczucia znaczenia swego środowiska, poczucia - bywa - przez różne okolicz
ności nieraz nadwątlonego. Zjazd odegrał więc ważną rolę integracyjną. Stał· się
też czynnikiem podniesienia samowiedzy licznego zbiorowiska. Są to powody wy
starczające, by - nie przesądzając formuły organizacyjnej - utrzymać go jako
stałą instytucję wrocławskiego .życia społeczno-kulturalnego i naukowego.
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Elż b i e t a  K o ś c ik 

UROCZYSTOSć PROMOCJI PROF, DRA STEFANA INGLOTA 

NA DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

17 IX 1!Vi7 r. w Auli Leopoldina odbyła się uroczystość promocji prof. dra 

Stefana Inglota na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. WzięlL 

w niej udział m.in. kierownik Wydziału Nauki i Oświaty !KC PZPR prof. dr J. Ma-

Ciszewski, kierownik Wydziału Nauki i Oświaty KW Pm>R mgr S. Bakaj, wice

wojewoda D. Wielebińska, przedstawiciele historyków z innych ośrodków nauko

wych, pracownicy Uniwersytetu oraz uczestnicy odbywającego się właśnie II zjazdu 

absolwentów historii, a wśród nich liczni wychowankowie Profesora. 

Zgromadzonych powitał relttor UWr. prof. dr K. Urbanik i poinformował, że· 

Senat Uniwersy,tetu podjął uchwałę o nadaniu prof. drowi S. Inglotowi doktoratu. 

honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Działalność dydaktyczną i organiza-

cyjną prof. Inglota przedstawił dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego prof. 

dr M. Kulczycki, a pracę naukową scharakteryzował prof. dr M. Haisig. 

Prof. S. Inglot, uczeń prof. F. Bujaka, od zakończenia wojny związany jest. 

z Uniwersytetem Wrocławskim, na którym m.in. zorganizował Katedrę Hi,storii 

Gospodarczej i Społecznej i był współorganizatorem Wydziału Humanistycznego 

oraz dziekanem ,(Wydział Filozoficzno-Historyczny). Stworzył wrocławską szkołę· 

historii gospodarczej. Zajmował się m.in. powszechną historią gospodarczo-spo

łeczną średniowiecza, historią wsi i rolnictwa, his·torią spółdzielczości i historią 

nauki. Napisał ponad 400 prac naukowych. Jest współautorem i redaktorem 3-to
mowej Historii chłopów polskich, a także znajdującej się w druku 1-Iis(orii chłopów 

§ląskicn. Profesor Inglot wykształcił 25 doktorów. Wielu z nich posiada już tytuły

profesorów i doktorów habilitowanych.

Aktu promocji dokonał prof. dr M. Haisig. 

Na zakończenie uroczystości prof. S. Inglot podziękował za wysokie wyróż

nienie. Mówiąc o pracy naukowej wspomniał o łączeniu jej z pracą społeczną, 

jak choćby w okresie działalności w Radzie Naukowej dla .Zagadnień Ziem Odzyska

nych czy obecnie w Radzie Naukowej naczelnych władz spółdzielni „Społem". 

W sali Senatu UWr. uczniowie wręczyli prof. S. Inglotowi księgę pamiątkową, 

�ydaną z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Profesora. 

K r z y s z t o f  K a w a l e c

DZIAŁALNOSC STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKOW 

W OKRESIE OD LIPCA 1974 DO SIERPNIA 1977 R. 

Studenckie Koło Naukowe Historyków (SKNH) działa przy Instytucie Histo

ryc�nym Uniwersytetu Wrocławskiego skupiając studentów historii lat I-V. Opiekę: 

naukową sprawuje dr A. Juzwenko. Liczebność członków Koła o.scylowała w gra

nicach 40-60 osób (według wypełnionych deklaracji). Liczba członków aktywnych 

była o wiele niższa - przeciętnie na zebraniach było obecnych 1'5-l25 osób. 

w okresie VII 1974-VIII 19\7-7 r. cztery razy zmienił się zarząd. Do marca 1975 r. 

funkcję prezesa pełniła A. Stokrocka, następnie do marca 11976 r. M. Sadowa, do 

lutego rn77 r. K. Kawalec, później z. Wrona. Zmiany zarządów z reguły nie łączyły 
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się z poważniejszymi zmianami _organizacyjnymi. Struktura organizacyjna Koła 
była luźna. Koło było stowarzyszeniem o charakterze otwartym, a prace w nim 
wykon,:wane cechowały się dobrowol-noś�ią. 

Jedną z podstawowych. form pracy były zebrania dyskusyjne nad referatami 
przygotowywanymi przez członków Koła. Inną formę działalności stanowiły spot
kania z pracownikarmi naukowymi IH. Wyróż,nić tu należy cykl „mistrzowie o mi
strzach", w którego ramach pracownicy Instytutu zapoznawali młodzież z sylwet
kami jej opiekunów naukowych. Ważną formą działalności były prace w sekcjach 
-organizowanych bądź doraźnie (np. dla opracowania monografii Dolmelu), bądź
trwale. Listę tę zamykają; organizowanie obozów naukowych, wyjazdy na sesje
naukowe, organizowanie imprez rozmaitego rodzaju itp.

Tematyka referatów i dyskusji była bardzo różnorodna: od refleksji metodo
logicznych po biografistykę. Największym zainteresowaniem cieszyła się historia
XlX i XX w. Rozmaitość tematów sprawia, że trudno jest" ułożyć je w określone
cykle poza czterema wygłoszonymi na forum Koła referatami poświęconymi sytu
acji robotników przymusowych w Prusach Wschodnich w czasie ostatniej wojny.
Plonem akcji odczy,towo-dyskusyjnej było szereg interesujących referatów, przy
chylnie ocenionych tak przez uczestników dyskusji, jak i przez opiekuna nauko
wego Koła.

Od -lutego 1976 r. rozpoczęła się -działalność sekcji historii nowożytnej kiero
wanej przez mgr S. Hołdys przy konsultacji prof. dra W. Czaplińskiego. Zebrania
.sekcji poświęcone były historii polskiego parlamentaryzmu XVI-XVIII w. Oma
wiano skład senatu i sejmu, pochodzenie posłów, sposób. prowadzenia obrad. Roz
patrywano zależność sprawności funkcjonowania staropolskiego sejmu od poziomu
kultury politycznej kraju.

Sekcja historii s-tarożytnej, kierowana przez prof. dra E. Konika, działa zbyt
krótko (od lutego 1977 r.), aby można była pokusić się o ocenę jej działalności.

Niemal wszystkich członków SKNH absorbowały prace związane ze zbiera
niem relacji byłych robotników przymusowych zatrudnionych w czasie ostatniej
wojny na terenie Warmii i Mazur. Baąania te zostały przeprowadzone na obozie
naukowym w Olsztynie, zorganizowanym przez Stację Naukową PTH w Olszty
nie i Wydział Filozoficzno-Historyczny UWr. w dniach ·16-'31 VII 1974 r. Opiekę
naukową sprawowali: prof. dr W. Wrzesiński i dr A. Basak. Badania finansował
Wy,dział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Materiały zostały
przekazane do depozytu Działu Zbiorów Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kę
trzyńskiego w Olsztynie. Problemowi warunków pracy robo-tników przymusowych
poświęcona została zorganizowana w dniu 25'Iv 1975 r. sesja naukowa w Olsztynie.

Plonem wspomnianego obozu stała się publikacja, która ukazała się w 19177 r.
nakładem Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, stano
wiąca zbiór relacji i wspomnień byłych robotników przymusowych (Ze znakiem „P".

Relacje i wspomnienia robotników przymusowych i jeńców wojennych w Prusach

Wschodnich, Wybór i opracowanie B. Koziełło-Poklewski i B. Łukaszewicz, Olsztyn
1977, ss. 170). Wyniki pracy studentów spotkały się z przychylnymi recenzjami
specjalistów (A. Konieczny, ,,Sobótka", 1977 nr 4; J. J. Terei, Litera i znak „P",

,,Litera-tura", nr 15, 1•4 IV 1977 r.).
Kontakty z ośrodkiem o1sztyńskim utrzymano również w latach następnych.

W dniach 18 VII--'5 VIII 19'75 r. w Olsztynie odbył się obóz naukowy o nieco od
miennej tematyce. Obóz zorganizowała Stacja Naukowa PTH w Olsztynie we współ
pracy ze Studenckimi Kołami Historyków Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Celem obozu było prowadzenie badań nad
stanem świadomości historycznej mieszkańców Warmii i Mazur. Na podstawie
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kwestionariuszy starano się ustalić zarówno stan) wiedzy o przeszłości regionu,

jak i źródła tej wiedzy oraz - co trudniejsze - ustalić uczuciowy stosunek ankie
towa'hych do dziejów Warmii i Mazur. Badania objęły w pierwszym rzędzie lud

ność rodzimą, w słabszym stopniu osiedleńców. Prace prowadzone przez członków 

studenckich - kół naukowych spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony 

przedstawicieli środowiska naukowego Olsztyna. 

Badania nad świadomością historyczną mieszkańców Warmii i Mazur były 

kontynuowane również w 19177 r. Tym razem obiektem badań, prowadzonych rów

nież za pomocą kwestionariusza, stała się społeczność małego miasteczka warmiń

skiego Reszla (woj. olsztyńskie). Oczywiście, na ocenę dorobku obozu naukowego 

jest jeszcze za wcześnie. 

Nawiązanie, a następnie utrzymanie bliskich kontaktów ze środowiskiem 

olsztyńskim jest w wielkiej mierze zasługą W. Wrzesiń-skiego. Przy organizowaniu 

kolejnych obozów naukowych nieocenioną pomocą słuźył dr W. Suleja. 

Spośród zobowiązań SKNH największe znaczenie miało podjęcie się przez nie 

opracowania monografii Dolnośląskich Zakładów Wy-twórczych Maszyn Elektrycz

nych „Dolmel". W ramach prac nad monografią dokonano kwerendy archiwów 

i prasy zakładowej. Na podstawie zebranych materiałów w czasie obozu nauko

wego w Kubryku (15 VII-6 VHI 1-976) sporządzono referaty problemowe, kończąc 
tym samym I etap prac nad monografią. Prace konsultował mgr T. Marczak. 

W toku prac niezbędne okazało się sporządzenie szczegółowej bibliografii pozycji 
traktujących o Dolmelu. Bibliografia ta opracowywana przy konsultacji dra J. Pa

bisza ma być wydana jako dodatek do monografii. W ramach prac nad historią 

Dolmelu powstało szereg artykułów, które przed ukazaniem się monografii mają 

być publikowane w prasie zakładowej. Zakończenie prac planuje się na wiosnę 
1978 r. Sekcja „dolmelowska" skupia ponad •500/o czynnych członków Koła, s"tąd 

też prace tej sekcji mają w działalności SiKNH charakter wiodący. 
SKNH podjęło się przeprowadzenia inwentaryzacji inskrypcji nagrobkowych na 

cmentarzu żydowskim przy ul. Slężnej we Wrocławiu. Prace te miały być prowa

dzone na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ale nie doszły d� skut

ku, ponieważ zleceniodawca nie dopilnował uprzątnięcia terenu, co uniemożliwiło 

dokonanie opisu cmentarza. 
Ocena działalności Koła w omawianym okresie jest sprawą złożoną. Należy 

zwrócić uwagę na dorobek kolejnych obozów naukowych. Podjęto szereg ambit

nych zobowiązań. Ważnym, chociaż z pewnością trudno wymiernym osiągnięciem 
SKNH jest zacieśnianie kontaktów między naukowcami a studentami poprzez 

organizowanie różnych imprez o cłiarakterze otwartym, spotkań, prelekcji itp. 

Z drugiej strony trudno zapominać o potencjalnych możliwościach Koła, w któ

rego skład, oprócz członków aktywnych, wchodzą również stuaenci ograniczający 

się jedynie do wypełnienia deklaracji członkowskiej. Warto pomyśleć o przyciąg
nięciu do pracy w Kole również jego biernych członków, m. in. przez znalezienie 

bardziej niż dotąd atrakcyjnych form- działalności. Pożądany wydaje się większy 

udzia-ł pracowników naukowych w pracach Koła. 

" 




