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W okresie sprawozdawczym dobiegła końca kadencja !Y'ładz Towarzystwa, wy
branych wiosną 1975 r. W związku z tym w dniu 25 III odbyło się Walne Zebra
n ie członków WTMH, na którym dokonano wyboru nowych władz. Zarząd ukon
stytuował się w następującym składzie: prezes - prof. dr R. Heck, wiceprezesi .....:. 
prof. dr W. Korta i dr J. Pabisz, skarbnik - dr J. Sydor, sekretarz - dr A.- Ba
sak, członkowie Zarządu - prof. prof. H. Zieliński i A. Galos, doc. dr K. Fiedor, 
dr A Skowrońska oraz mgr T. Marczak, mgr M. Onyszkiewic_g;, mgr J. Seifert 
i mg.r A Wróbel. Skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie. 
Przewodniczącym pozostał prof. dr J. Demel, a członkami dr J. Dudek i dr A. Ła
domirski. 

W 1977 r. odbyły się trzy zebrania plenarne Zarządu Towarzystwa poświęcone 
głównie problemom merytorycznej działalności WTMH. Dyskutowano w szcze
gólności sprawy wydawnicze (profil „Sobótki"), sprawy związane z organizacją 
Zjazdu Absolwentów Historii, a także, krytycznie, obecną koncepcję olimpiad hi
storycznych. Przedmiotem dyskusji, które odbywały się ·niekiedy na płaszczyźnie 
nieformalnej i z udziałem przedstawicieli władz Instytutu, były również sprawy 
związane z najbliższym Powszechnym Zjazdem Historyków. Służyły one wypra
cowaniu stanowiska wrocławskiego środowiska historycznego, którego przedstawi
ciele brali potem udział w ustaleniu ostatecznej koncepcji Zjazdu oraz obsady re
feratów. Udział Wrocławian w tej fazie przygotowań do· Zjazdu znajduje wyraz 
w przyjęciu do programu obrad referatów zgłoszonych przez prof. prof. Zieliń
skiego, Hecka, Michalkiewicza i Wrzesińskiego, a także doc. Nyrka i dr. Juzwenkę. 

Bieżącą pracą Towarzystwa kierował w okresie sprawozdawczym zespół skła

dający się z prezesa, skarbnika i sekretarza. Na początku roku Zarząd podjął de
cyzję skreślenia z listy• członków Towarzystwa 26 osób, które zalegały ponad 
3 lata z opłatą składek i które mimo dwukrotnych wezwań zaległości nie uregu
lowały. Póżniejsza akcja rekrutacyjna, prowadzona zwłaszcza w okresie trwania 
Zjazdu Absolwentów, pozwoliła niemal całkowicie wyrównać ten ubytek. W koń
cu 1977 r., Towarzystwo ·nasze liczyło 160 członków (w roku poprzednim 164), 
przy czym 33 osoby zalegają jednak w dalszym ciągu z o pła tą składek, głównie 
za lata 1976-1977. 

Działalność merytoryczna Towarzystwa skupiała się w minionym roku, po
dobnie jak i w latach poprzednich, na pracy wydawniczej, na prowadzeniu od
czytów naukowych oraz na szeroko pojętej popularyzacji wiedzy historycznej. 
"\V 1977 r. ukazały się 4 zeszyty Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka" 
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o łącznej objętości 50 arkuszy. Towarzystwo wspierało także w dalszym ciągu
zbieranie materiałów do bieżącej bibliografii historii śląska (opracowywanej przez
dr. R. Gellesa), było też współwydawcą broszury Z najnowszych publikacji histo

r11cznych pod red. K. Matwijowskiego (Wrocław 1977, s. 83), wydanej w zwi.ązku
ze Zjazdem Absolwentów Historii, a pomyślanej jako informacja bibliograficzna
cha nauczycieli, prezentująca najnowsze osiągnięcia historiografii polskiej.

W ramach akcji odczytowej WTMH odbyło się w roku sprawozdawczym w su
mie 10 odczytów naukowych, które objęły szeroki wachlarz tematów, z pewną 
przewagą problematyki dziejów najnowszych, i w których udział wzięło 398 osób. 
Odbyły się następujące odczyty: 

1. mgr M. Cetwiński, Spór o pochodzenie rycerstwa §Lqskiego (28 I);
2. dr J. Goćkowski, Historia - nauka czy metoda? (18 II);
3. dr P. Kunze i dr M. Kaspar z NRD oraz doc. dr K. Fiedor i doc. dr. M. Pa

ter - zagajenie dyskusji nad książką Geschichte der Sorben, t. II-III:
1780-1945 (1 IV);

4. D�c: dr K. Matw'ijowski i dr A. Juzwenko, Z badań historyków wrocław

skich w archiwach radzieckich (22 IV);
5. prof. dr W. Długoborski, Hitierowskie systemy ekspLoatacji gospodarczej

PoLski i ZSRR (1939-1944), (13 V);
6. prof. dr A. Galos, O sojuszu trzech cesarzy H. Weresz11ckiego, t. 1-3

(z udziałem autora), (20 V);
7. dr J. Mularczyk, WaLki o władzę na Siąsku w połowie XIII wieku (7 X);
8. prof. dr T. Jędruszczak i prof. dr Cz. Madajczyk - zagajenie dyskusji nad

,,Kwartalnikiem Historycznym" i „Dziejami Najnowszymi" (9 XI);
9. prof. dr L. Bazylow, Geneza Rewoiucji Październikowej w probLematyce

badawczej (22 XI);
10. mgr E. Czapiewski, Cat-Mackiewicz a Niemcy (16 XII).
Zarz�d starał się o poszerzenie grona słuchaczy, zwłaszcza nauczycieli oraz

wszystkich zainteresowanych historią. Podejmował starania o pozyskanie atrak
cyjnych prelegentów (znalazło się wśród nich 7 prelegentów spoza naszego Insty
tutu,. w tym 2 z zagranicy), a także o właściwe rozpropagowanie odczytów (infor
macja w prasie, afisze, zawiadomienia indywidualne). W rezultacie zanotowano 
v.• porównaniu z 1976 r. wyraźny wzrost frekwencji; około 40 słuchaczy na każ
dym odczycie. 

JeśH idzie o popularyŻację wiedzy historycznej, to stałą i stosowaną przez na
sze Towarzystwo formą jest udział w organizowaniu olimpiad historycznych. Zaj
muje się tym od wielu lat Sekcja Dydaktyczna Towarzystwa, którą kieruje doc. 
dr K. Fiedor. W roku sprawozdawczym odbyły się jej staraniem eliminacje okrę
gowe w Oleśnicy (2-3 II), które objęły 37 kandydatów z 21 szkół położonych na 
terenie 4 województw dolnośląskich oraz województwa kaliskiego. Następnie, już 
w ramach kolejnej, IV Olimpiady, eliminacje na szczeblu szkolnym, w toku któ
rych do rundy wojewódzkiej zakwalifikowano ogółem 46 kandydatów. Sekcja 
utrzymuje stały roboczy kontakt z władzami oświatowymi oraz kadrą nauczycieli 
zaangażowanych w olimpiady. Towarzystwo nasze współpracuje też systematycz
nie � Dolnośląskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym. 

Ważnym wydarzeniem w życiu wrocławskiego środowiska historycznego był 
II Zjazd Absolwentów Historii Uniwersytetu Wrocławskiego (17-18 IX), w którego 
organizacji Towarzystwo nasze wzięło żywy udział. Zjazd stał się imprezą o po
ważnej randze społeczno-politycznej i naukowej (w jego ramach odbyła się sesja 
naukowa na temat losów i pracy absolwentów}". W związku ze Zjazdem reakty
wowano założone przed 10-ciu laty Kolo Absolwentów Historii UWBB, którego 
nowym prezesem został doc. dr hab. K. Matwijowski. Koło działa formalnie przy 
Wrocławskim Towarzystwie Miłośników Historii. W ramach przygotowań do Zjaz-
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du Zarząd WTMH wystąpił do władz państwowych o odznaczenie kilku członków 
naszego Towarzystwa, wybitnych uczonych i wychowawców licznych już pokoleń 
historyków dolnośląskich, odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego 
i Miasta Wrocławia". Wszyscy otrzymali odznaczenia. 

S t a n i s ł a w  S o l i c k i

DAWNA HISTORIOGRAFIA SLĄSKA. SESJA NAUKOWA W BRZEGU, 

26-27 XI 1977 R.

Sesja zorganizowana została przez Brzeskie Towarzystwo Społeczno-Kultural
ne, Instytut Historyczny UWr. i Instytut Śląski w Opolu. Obok licznie przybyłych 
miejscowych miłośników przeszłości, w spotkaniu uczestniczyła spora grupa hi
storyków niemal że ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Sesję otwo
rzył prezes BTS-K - dr S. Gawlik. Obradom kolejno przewodniczyli: prof. 
R. Kiersnowski (Warszawa),. doc. A. Karłowska-Kamzowa (Poznań), dr. S. Gawlik
i prof. K. Popiołek (Katowice). W ciągu 2 dni wygłoszono 7 referatów, mianowi
cie: doc. Z. Wielgosz (Poznań), ,,Kronika polska" - metoda prezentacji dziejów; 

prof. R. Heck (Wrocław), ,,Kronika książąt polskich", metoda prezentacji dziejów;

doc. J. Krzyżaniakowa (Poznań), Wątki śląskie w kronice Jana Długosza; mgr
M. Kaczmarek (Wrocław), Dzieje powszechne w średniowiecznej historiografii ślą

skiej (do schyłku XIV w.);_ doc. A. Karłowska-Kamzowa, Społeczeństwo śląskie 

w malarstwie gotyckim lat 1250-1450; mgr W. Gładkiewicz (Wrocław), Dziejo-

11isarstwo śląskie XVI-XVII w., i dr S. Solicki (Wrocław), Historiografia w śred

niowiecznych bibliotekach wrocławskich (teksty referatów zostaną opublikowane).
Wystąpienia referentów przyniosły sporo ciekawego materiału faktograficznego
z zakresu dziejopisarstwa śląskiego do XVII w. Wywołały również ożywioną dy
skusję, w której uczestniczyło około 25 osób.

W dyskusji wskazywano m. in. na potrzebę większego zainteresowania się 
samymi dziejopisami i otaczającym ich środowiskiem, zaproponowano przy tym 
wprowadzenie pojęcia „naród kulturalny" (prof; B. Kiirbis, Poznań). Przypom
niano, by· historiografię badać jako wyraz pewnych poglądów (dr J_ Banasz-. 
kiewicz, Warszawa). Dyskutanci wielokrotnie podnosili sprawę dostatecznej i wła
ściwej krytyki źródeł historiograficznych oraz · stopniowego nawarstwiania się 
w kronikach pisanej tradycji dziejopisaq;kiej, postulowali potrzebę badań nad ję
zykiem kronikarzy i ich sposobami formułowania wypowiedzi (prof. B. Kiirbis; 
doc. J. Wyrozumski, Kraków; doc. J. Szymański, Lublin). Postulowano również, 
by szerzej zająć się stopniem ingerencji czytelników w powstawanie poszczegól
nych redakcji dzieł historiograficznych (prof. B. Kiirbis). Poruszono problem mo
ralnej oceny podstępu w historiografii średniowiecznej. Dr L. Tyszkiewicz (Wro
cław) zaznaczył, że pozytywna ocena podstępu wynikała z dawnych tradycji 
szczepowych, negatywna zaś wywodziła się zapewne z kręgów chrześcijańskich. 
Zastanawiano się nad potrzebą skonfrontowania intencji i wzajemnych oddziały
wań historiografii regionalnej i uniwersalnej oraz nad stosunkiem historiografii 
śląskiej do ogólnopolskiej. Zauważono, że choć istniało na Śląsku więcej ośrod
ków twórczości d_ziejopisarskiej, jednak w stosunku do innych dzielnic historio
grafia śląska rozwijała się z pewnym opóźni_eniem (doc. J. Szymański). Rozwa
żano sprawę celowości i przypadkowości w pomijaniu opisów niektórych wyda
rzeń w kronikach średniowiecznych (doc. W. Korcz, Zielona Góra). Zastanawiano 
się nad doborem właściwego tytułu dla Kroniki polskiej. Doc. J. Wyrozumski 
zaproponował tytuł Kronika śląska, jako więcej_ mówiący o tymże zabytku śred
niowiecznego dziejopisarstwa śląskiego. Zatrzymano się nad problemem rozpow-
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szechniania dzieł historycznych w średniowieczu. Doc. J. Szymański zauważył, że 
wykorzystanie jakiejś kroniki przez danego kronikarza .naprowadza w pewnym 
stopniu na ślad, iż z dzieła tego korzystać mogli także inni. 

W związku z referatem doc. J. Krzyżaniakowej dyskutanci wiele uwagi po
święcili J. Długoszowi. Zaznaczono, że wrogie wobec Polski stanowisko części 
mieszkańców Śląska zajmowane w konflikcie _polsko-krzyżackim wpłynąć mogło 
na wytworzenie się negatywnych opinii Długosza o współczesnych mu Ślązakach 
(dr W. Semkowicz-Zarembina, Katowice). Przypomniano o stosunkowo licznych 
kontaktach Długosza ze Ślązakami (dr J. Drabina, Bytom; prof. J. K. Zaremba, 
Katowice; dr W. Semkowicz-Zarembina). Wreszcie zgodzono się z konkluzją re
ferentki o pewnym uwikłaniu się Długosza w interpretacji wydarzeń śląskich 
(doc. J. Wyrozumski). Wymieniono też Długosza jako ewentualnego pośrednika 
w przeniesieniu na teren Pomorza tzw. rękopisu królewieckiego Kroniki polskiej

(dr W. Semkowicz-Zarembina). Zastanawiano się, o ile na podstawie śląskiego 
malarstwa go_tyckiego stworzyć można wizualną . rekonstrukcję średniowiecznego 
społeczeństwa śląskiego (prof. R. Heck, prof. R. Kiersnowski, prof. B. Ktirbis; 
dr M. Pawłowicz, Katowice). Skierowano uwagę na wartości poznawcze średnio
wiecznych katalogów brbliotecznych (dr B. Wyrozumska, Kraków). 

Podkreślono, że badania. nad historiografią nowożytną wymagają oddzielnych 
metod badawczych. Wskazano przy' tym na badania genologiczne . od XVI do 
XVIII w. jako umożliwiające właściwą ocenę wartości dziejopisarstwa nowożyt
nego oraz odsłaniające nie tylko jego warstwy historiograficzne, lecz ponadto uka
zujące funkcje owego dziejopisarstwa. Wskazano też, że dobrą okazję do poznania 
tendencji historiograficznych daje prześledzenie wątków dziejopisarskich i ich 
interpretacji (doc. J. Szymański). Uzasadniono właściwy dobór ram chronologicz
nych referatu mgr W. Gładkiewicz (doc. K. Matwijowski, Wrocław). W końcu 
próbowano uzupełnić listę dziejopisów śląskich �VI-XVII w. (doc. Z. Boras, Po
znań; mgr T. Gumiński, Legnica; doc. W. Korcz, doc. K. Matwijowski). 

Mówiono o braku referatu na temat śląskiej historiografii mieszczańskiej oraz 
planowanego wcześniej referatu o ośrodkach twórczości rocznikarskiej na śląsku. 
Proponowano, by · w PJi,ZYszłości w badaniach nad historiografią śląską uwzględ
nić 'także kontynuatorów kronik, a ponadto zająć się bardziej zagadnieniami szcze
gółowymi (dr B. Leszczyńska, Wrocław). Sugerowano podjęcie prac nad· rozbio
rem krytycznym spraw śląskich w Długoszowych Annales Poloniae oraz nad re
pertorium historiograficznych źródeł śląskich. Wskazywano tematykę przyszłych 
sesji w Brzegu. Podsumowania i zamknięcia obrad dokonał prof. R. Heck. Z uzna
niem podkreślił, że zarówno referaty, jak i dyskusja przyniosły dużo interesują
cych materi_ałów i spostrzeżeń, które niebawem powinny zaowocować w kolejnych 
badaniach nad dawną historiografią śląską. 

Dla uczestników sesji urządzono wycieczkę do Głogówka, połączoną Zł:! zwie
dzaniem tamtejszych zabytków i muzeów. 

R y s z a r d  G ł a d k i e w i c z

POSIEDZENIE POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ 

W PRADZE 

15-18 XI 1977 R. 

Polsko-Czechosłowacka Komisja Historyczna od 1975 r. rozważa problema
tykę historiografii świadomości historycznej Polaków, Czechów i Słowaków 
(zob. sprawozdania w „Sobótce", 1976, nr 4, s. 601-604; 1977, nr 2, s. 280-283). 
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Tym razem' zajmowano się rolą świadomości historycznej w epoce wielkich 
ruchów narodowych XIX w. W składzie delegacji polskiej znaleźli się: prof. 
R. Heck (przewodniczący sekcji polskiej Komisji), prof. A. F. Grabski (wiceprze
wodniczący), dr R. Wojna (sekretarz), prof. J. Chlebowczyk, prof. J. Maternicki,
doc. M. Inglot, dr J. Pabisz jako przedstawiciel archiwistów oraz dr R. Gładkie
wicz. Ze strony czechosłowackiej udział wzięli członkowie Komisji z akademikiem
L. Holotikiem, doc. M. Hrochem i dr. D. Ti'estikiem na czele oraz spora grupa
historyków praskich włącznie ze studentami. Obrady, którym przewodniczyli na
zmianę L. Holotik, R. Heck i M. Hroch, odbywały się w siedzibach Wydziału Fi
lozoficznego Uniwersytetu im. Karola oraz akademickiego Instytutu Dziejów Cze
chosłowackich i Powszechnych.

Posiedzenie praskie miało pewien specjalny charakter ze względu na zbliźają
ce się ważne obchody rocznicowe 1978 r. w Polsce i Czechosłowacji oraz trzydzie
stolecie polsko-czechosłowackiego układu o przyjaźni z 1947 r. Podkreślił to otwie
rający obrady L .. Holotik, sugerując włączenie się Komisji w odpowiedni" do jej 
charakteru sposób w nurt związanych z tymi sprawami przedsięwzięć. W prog
ramie przewidziano też specjalne wystąpienie R. Hecka, który mówił o genezie 
układu, jego przełomowym znaczeniu w histori.i stosunków polsko-czechosłowac
kich, a także o -bilansie trzydziestoletniej współpracy naszych narodów, podkreśla
jąc rolę nauki i publicystylti historycznej w dziele kształtowania atmosfery zbli
żenia. 

Materiały posiedzenia, łącznie z ważniejszymi wystąpieniami w dyskusji, zo
staną opublikowane w 1979 r. w wydawnictwie Instytutu Historii PA,N pod red. 
R. Hecka. Dlatego też niniejsze sprawozdanie w zasadzie ograniczamy do kroni
karskiej relacji. Przede wszystkim wypada wskazać na bogaty zestaw referatów.
Jako teoretyczno-metodologiczne ·wprowadzenie do tematyki, nie oderwane wszak
że od konkretnego materiału historycznego, służył referat J. Chlebowczyka Swia
domość historyczna jako element procesów narodotwórczych we wschodniej Euro

pie środkowej. Następnie przedstawiono centralne zagadnienie spotkania, ujmując
je na �runcie czeskim, słowackim i polskim, w referatach: dr V. Stastnego, Oloha
historickeho povedomi v ceskem ·narodnim hnuti 19. stoleti; L. Holotika, Slovenske
historicke povedomie v obdob! zapasu o n4rodnu existenciu 1780-1918 i A. F.
Grabskiego, Historia a świadomość polska (Epoka Romantyzmu).

Szczegółowsze zagadnienia przedstawiały referaty M. Hrocha, Literarni zdroje
ceskeho historickeho povedomi v 19. stoieti; M. Inglota, Historia w polskim dra
macie romantyczn11m oraz J. Maternickiego, Rola historii w wychowaniu młodego
pokolenia w Polsce w XIX w. 

W bardzo interesującej, bogatej w wątki oraz akcenty polemiczne dyskusji 
wypowiedziało się 14 osób. Jakkolwiek na posiedzeniu nie objęto całości bardzo 
przecież rozbudowanego zagadnienia świadomości historycznej i jej roli w życiu 
jednostki i społeczeństwa, to poważnie rozszerzono katalog problemów badawczych, 
wskazano na interesujące nowe materiały źródłowe oraz dostarczono ważnych 
wskazówek metodycznych. Całkowicie potwierdzono formułowane już na dwóch 
poprzednich posiedzeniach wnioski o konieczności trakt.owania tej problematyki 
w sposób porównawczy, czem1:1 zresztą sprzyja właśnie forma prac Komisji (R. Heck). 
Najwięcej uwagi przyciągnęła kwestia formowania się narodu słowackiego i roli 
świadomości historycznej oraz innych czynników w tym procesie {prof. P. Rat
kos, dr A. Bartlova, J. Chlebowczyk, L. Holotik). Wskazywano na ciekawy prob
lem świadomości regionalnej, przede wszystkim na przykładzie Moraw (V. śtastnt, 
J. Chlebowczyk, L. Holotik). Przestrzegano przed modernizowaniem problematyki
narodowościowej XIX w. (J. Chlebowczyk), postulowano badanie zróżnicowania
świadomości historycznej w zależności od zróżnicowania życia politycznego i spo-
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łeczno-gospodarczego w poszczególnych krajach (M. Hroch), szersze uwzględnia--
. nie różnych rodzajów żródeł (M. Inglot, doc. M. Kucera, P. Ratkos). Dr J. Ko
vai'ikova przedstawiła rolę podręczników szkolnych w kształtowaniu· świadomości 
historycznej społeczeństwa czeskiego w II poł. XIX w., zaś doc Z. Urban wskazał 
na rolę nauczyciela przy interpretacji treści podręcznikowych. Doc. J. Havranek 
mówił o nieznanych kontaktach historyków polskich i czeskich w XIX w., zaś. 
J. Pabisz zreferował stanowisko historyków i archiwistów polskich w XIX w. wo
bec problemów zbiorów archiwalnych. R. Gładkiewicz wskazał na rolę tradycji
o Karolu IV w czeskiej świadomości historycznej XIX w. oraz jej funkcjonowanie
w ówczesnych kontrowersjach narodowych, politycznych i wyznaniowych.

Na zamkniętym posiedzeniu organizacyjnym Komisja omówiła sprawy kon
taktów i współpracy środowisk historycznych w Polsce i Czechosłowacji oraz usta
liła, że kolejne posiedzenie odbędzie się jesienią 1978 r. w Polsce. Cykl „świado
mościowy" będzie kontynuowany, tematem posiedzenia staną się bowiem „tradycje 
historyczne w ruchu robotniczym Polski, Czech i Słowacji". 

Interesującym i pożytecznym uzupełnieniem programu spotkania w Pradze 
była wizyta w historycznym „Carolinum", najstarszej siedzibie uniwersytetu pra
skiego, oraz wyjazd do Taboru na zaproszenie tamtejszego Muzeum Rewolucyj
nego Ruchu Husyckiego, gdzie nawiązane zostały kontakty w sprawie/ dalszej 
współpracy z historykami polskimi, mającymi - jak wiadomo - niemały do
robek w zakresie badań na husytyzmem. 

S t a n i s ł a w  Ży g a

GÓRNICTWO ENERGETYCZNE, KRUSZCOWE I SKALNE 

NA DOLNYM SLĄSKU - WCZORAJ I DZIS 

Powyższej problematyce poświęcona była konferencja naukowa o charakterze 
interdyscyplinarnym, która odbyła się 22 XI 1977 r. w gmachu WAP we Wrocła
wiu. Organizatorami konferencji były: Komisja Nauk Górniczych Oddziału PAN 
we Wrocławiu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa - Oddział we 
Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski i Wojewódzkie Ar
chiwum Państwowe we Wrocławiu. 

W konferencji uczestniczyło 100 historyków, geografów, geologów, górników 
i archiwistów. Oprawę konfetencji stanowiła wystawa zorganizowana przez 16 
instytucji, m. in. COBP Górnictwą Odkrywkowego „Poltegor", Dolnośląskie Zjedno
czenie Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, Instytut Nauk Geologicznych i In
stytut Geografii UWr., Kombinat Geologiczny „Zachód", ZBIPM „Cuprum", Ko
palnię Węgla Brunatnego „Turów" i- Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu. 

Otwarcia konferencji dokonał dyrektor WAP dr. J. Pabisz. Następnie prze
mawiał jej inicjato� prof. S. Inglot stwierdzając, że zamiarem organizatorów było 
omówienie możliwości i sposobów wykorzystania wyników dotychczasowych ba
dań historyczno-geologicznych oraz zbiorów archiwalnych dla potrzeb współczesnej 
geologii i górnictwa. 

Na konferencję przygotowano 13 referatów, które były dostarczone jej ucze
stnikom wcześniej 1_ Dotyczą one zagadnień historyczno-geograficznych wszystkich 
rodzajów górnictwa i warunków geologicznych złóż rud na Dolnym śląsku oraz 
,�/pływu górnictwa i hutnictwa na środowisko naturalne. Autorzy ogranicz·yli się 
na konferencji tylko do przedstawienia głównych tez swych referatów. 

1 Górnictwo energetyczne, kruszcowe i skalne na Do!nym Siąsku - Wczoraj 
i dziś, Wrocław, listopad 1977 (maszynopis powielony), ss. 124. 
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Prof. T. Dziekoński- z Instytutu Prehistorii PAN w Warszawie (choroba unie
możliwiła mu udział w konferencji) przygotował referat o G·órnictwie kruszco
wym na Dolnym śląsku do XX w., doc. J: Tomaszewski z Instytutu Górnictwa 
"Politechniki Wrocławs�iej przedstawił geologiczne warunki złóż rud na Dolnym 
śląsku. Dziejom górnictwa węglowego w Zagłębiu Wałbrzyska-Noworudzkim po
święcony był referat prof. S. Michalkiewicza z Instytutu Historycznego UWr., na
tomiast doc. z. Kwaśnego z Instytutu Historycnnego UWr. dziejom górnictwa węgla 
brunatnego i torfu na Dolnym śląsku do trzeciego ćwierćwiecza XIX w. Doc. T. 
Górecka z Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej prezentowała budowę 
geologiczną formacji węgli kamiennych i brunatnych na Dolnym Śląsku. 

Doc. J. Janczak z Pracowni Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN mó
wił o dziejach skalnictwa dolnośląskiego do 1945 r. Problematyki surowców skal
·nych dotyczył także drugi referat doc. T. Góreckiej pt. Wybrane probtemy geoio
giczne surowców skatnych na Dotnym Siąsku. 

Tematem referatu doc. K. Franasika z Zakładów Badawczych i Projektowych 
„Cuprum" we Wrocławiu były surowce mineralne Dolnego śląska i stopień ich 
wykorzystania, tematem zaś referatu doc. S. Gałczyńskiego z Instytutu Geotechniki 
Politechniki Wrocławskiej rozwoJ górnictwa w świetle mechaniki górotworu. 
Doc. A. Nyrek z Instytutu Historycznego UWr. zajął się wpływem górnictwa- i hut
nictwa na stosunki forestacyjne i hydrogeologiczne na Dolnym śląsku od XIV do 
XX w., natomiast doc. J. Chwastek z Instytutu Geotechniki Politechniki Wroc
ławskiej podjął współczesne problemy ochrony 'rbdowi:ska w górnictwie Dolnego 
Śląska. 

Serię referatów zamknęło wystąpienie dr. J. Pabisza i dr. J. Domańskiego na 
temat wybranych problemów geologiczno-górniczych w archiwach dolnośląskich. 
Zwięzły ich referat informował o materiałach archiwalnych dotyczących geologii 
i historii górnictwa w archiwach na Dolnym śląsku, a zwłaszcza w W AP we 
Wrocławiu. 

Przerwy między referatami wykorzystano na wyświetlenie uczestnikom 2 fil
mów przedstawiających · rozwój turoszowskiego zagłębia węglowego i LGOM. 

Drugą część konferencji, której przewodniczył prof. S. Michalkiewicz, stano
wiła dyskusja. Najwięcej miejsca poświęcono problematyce interdyscyplinarnego 
prowadzenia badań nad górnictwem Dolnego śląska. Inaugurujący dyskusję wice
przewodniczący Państwowej Komisji Węglowej, mgr inż. Czachurski, zwrócił uwa
gę na rolę badań nad problematyką geologiczną i górniczą dla współczesnej gospo
darki narodowej. Prof. I. Kisiel, sekretarz Oddziału PAN we Wrocławiu, zaakcen
tował duże znaczenie konferencji ze względu na jej charakter interdyscyplinarny, 
dała ona bowiem początek szeroko zakrojonym planom Oddziału PAN we Wroc
ławiu w rozwijaniu badań interdyscyplinarnych. Dyskutant postulował kontynuację 
badań nad zagadnieniami geologiczno-górniczymi oraz zalecał współpracę archiwów 
państwowych z instytucjami naukowymi i przemysłowymi w dziedzinie szerszego 
wykorzystania w badaniach geologicznych zasobów· archiwalnych. Kwestia ta 
poruszana była także w wystąpieniach innych dyskutantów. Mgr R. Wypiór (Zje
dnoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego i Elektrowni) zwrócił uwagę na wartość 
dokumentacji górniczej dla badań naukowych i praktyki w zakresie likwidacji 
szkód górniczych. Dr S. Poprawska (WAP Katowice) omówiła stan zachowania 
materiałów archiwalnych dotyczących geologii i dziejów górnictwa węgla kamien
pego w WAP w Katow,icach, doc. L. Wiatrowski (Instytut Historyczny UWr.) za
proponował utworzenie zespołu badawczego złożonego z historyków gospodarczych, 
archiwistów, geologów i górników, który mógłby podjąć się opracowania katalogu 
najważniejszych problemów badawczych i zebrać odpowiednią dokumentację na 
kartach informacyjnych oraz ocenić przydatność zawartych w nich informacji 
przed ewentualnym opublikowaniem. Natomiast dr S. Żyga (Instytut Historyczny 

11 - Sobótka 3/78 
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UWr.) zwrócił uwagę na zagadnienie koksow�ictwa i produkcję nawozów sztucz
nych w Zagłębiu Wałbrzyska-Noworudzkim pod koniec XIX i na początku XX w.

P.Odkreślając dużą rolę Dolnego Śląska w dziedzinie produkcji artykułów węglopo
c.:hodnych, który był pod tym względem wzorcem dla innych okręgów węglowych
w Niemczech. 

Dr M. Szałamachowa (Instytut Geologii UWr.) podkreślifa znaczenie materia
łów historycznych dla współczesnych badań geologicznych związanych z budową 
nowych zakładów przemysłowych oraz dla poszukiwań geologicznych nad roz
mieszczeniem rudy cyny na Dolnym Śląsku. Mgr B. Kaczmarski Wracownika Atlasu
Historycznego IH PAN) stwierdził, że pominięcie dziejów górnictwa w okresie 
Polski Ludowej ·w referacie prof. Michalkiewicza nie wynika z z�niedbania ba
dań nad tym okresem; w -referacie doc. Z. Kwaśnego nie uwzględniono- dziejów 
górnictwa węgla brunatnego i torfu w ostatnich 100 latach. Zdaniem dyskutanta 
w referatach konferencji zbyt mało miejsca poświęcono postępowi technicznemu 
w górnictwie dolnośląskim. Kaczmarski postulował włączenie do zespołu badaw
czego zaproponowanego przez doc. L. Wiatrowskiego jeszcze geografów i ekono-..
mistów. Mgr inż. K. Orzechowski, sekretarz generalny Stowarzyszenia Inżynie
rów i Techników Górni.ctwa w Katowicach, zgłosił potrzebę badań geologicznych 
z uwagi na wyczerpywanie się istniejących zasobów mineralnych, poparł inicjatywę 
organizowania podobnych interdyscyplinarnych spotkań dla rozwoju gospodarki na
todowej. Mgr inż. Kmak (Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Wał
brzychu) sprostował nieścisłe dane referentów o głębokości zalegania złóż węgla 
kamiennego. 

Doc. A. Nyrek poruszył zagadnienie przechowywania i wykorzystywania w archi
wach nie zrealizowanych projektów technicznych oraz zwrócił uwagę na ich 
wartość dla praktyki i badań naukowych. ,. 

Krótkiego podsumowania wyników obrad konferencji dokonał mgr inż J. Sta
wiarski (COBP Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor" we Wrocławiu). W imieniu 
przewodniczącego Komisji Wniosków doc. J. Bieniewskiego przedstawił propo
zycję wniosków. Na pierwszy plan wysunięto potrzebę interdyscyplinarnego pro
wadzenia badań nad górnictwem Dolnego Śląska. Dużą rolę w badaniach nad 
dziejami górnictwa i ochrony środowiska naturalnego wyznaczono archiwistom, 
których udział w solidnych opracowaniach z tego zakresu· jest konieczny. 

PRZYZNANIE NAGROD 

W KONKURSIE IM. PROF. JOZEFA LESZCZYŃSKIEGO 

Na pierwszy inauguracyjny Konkurs im. Prof. dra Józefa Leszczyńskiego, ogło
szony pr.zez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii i Redakcję Śląskiego
Kwartalnika Historycznego „Sobótka" 1,_ wpłynęło 7 prac magisterskich nadesła.nych 
przez Instytuty Historii trzech uniwersytetów (Kraków, Toruń, Wrocław). 

Komisja Konkursu w składzie: prof. dr Roman Heck (przewodniczący),· prof. 
dr Adam Galos, prof. dr Wacław Korta, doc. dr hab. Zbigniew Kw'aśny, doc. dr hab. 
Stefania Ochmann, dr Romuald Gelles, dr Jerzy Pietrzak, na posiedzeniu w dniu 
17 III 1978 r. dokonała oceny nadesłanych prac. Pierwszą nagrodę w wysokości 
3000 zł przyznano mgr. Wiktorowi Szymaniakowi za pracę pt. Mikołaj Nipszyc,

agent księcia Albrechta na dworze Zygmunta Starego (promotor doc. dr hab. Ja
nusz Małłek), drugą nagrodę w wysokości 2000 zł mgr Teresie Sulei (Akcja po

lemiczna przed drugą elekcją Stanisława Leszczyńskiego, promotor doc. dr hab. 
Krystyn ...Matwijowski), trzecią nagrodę mgr Małgorzacie Sadowej (Sejm konwo

kacyjny 1733 r., promotor doc. K .. Matwijowski). 
1 „Sobótka", R. XXXII, -1977, nr 2, s. 285 i n. 




