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DZIESIĘC LAT INSl'YTUTU NAUK POLITYCZNYCH 
UNIWERSYTETU .WROCŁAWSKIEGO 

Powstanie instytutów nauk politycznych jako odrębnych jednostek 
naukowo-<iydaktycznych wiąże się z. dostrzeżoną w latach sześćdziesią
tych przez władze polityczne potrzebą dok01I1ania daleko idących re-

_ form w systemie kształcenia i wychow.a�a młodej inteligencji polskiej. 
Dyskusja 'Ila ten temat toczyła się zwłaszcza w okresie pomiędzy III 
a IV Zjazdem PZPR. Podnos:ziono, iż przyswojenie przez młodzież aka
demicką podstaw marksizmu-leninizmu, wiedzy o podstawowych pro
blemach polityki wewnętr:miej i międzynarodowej wpłynie na r-ozbudze
nie w niej zainteresowań społec:mo-politycznych, niezbędnych dla na-

' leżytego przygotowania młodego pokolenia do realizacji coraz t-o bar
dziej złożonych zadań społeczno-.polityc:zinych. 

Wynikiem dyskusji była uchwała XIII Plenum is:.c PZPR o wpro
wadzeniu do programu nauczania w szkołach wyższych przedmiotu, któ
ry służyłby rozs21erzeniu wiedzy politycznej słuchaczy i stał się pomo
stem łączącym wiedzą teoretyczną zyskiwainą w trakcie wykładów filo
zofii, ekonomii politycznej czy socjologii. 

Uchwała IV Zjazdu PZPR zalecała stopniowe wprowadza,p.ie począw
szy od r. akad. 1964/65 nauki o polityce jako _przedmiotu nauczania 
w szkołach wyższych. 

P<:idjęte działa•nia organizacyjne i110siły w . pierws:ziej fazie znamiona 
eksperymentu. Objął on również Uniwersytet Wrocławski. Był to okres 
poszukiwania odpowiednich do realizacji postawionego zadania form or

ganizacyjnych i dydaktycznych. W r. akad. 1964/65 przy Wydziale Pra
wa powstało kierowane przez prof. dra Władysława Zamkows'kiego Stu
dium Nauk Politycznych. Koordynowało ono prowadzoną przez pracow
ników innych jednostek organizacyjnych uczelni działalność dydaktycz
ną w zakresie podstaw nauk politycznych. W pierwszym roku wykłady 

prowadzono na Wydziale Matematyczno-Fizyc:zmo-Chemicznym, w latach 
następnych objęto ,nimi słuchaczy wydziałów: Nauk Przyrodniczych i Fi
lologicznego. W roku akademickim 1968/69 Studium stało się samodziel
ną jednostką międzywydziałową. Jej organizatorem i kierownikiem był 
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doc. dr Bolesław Paździor. Nowa jednostka �bjęła wykładami słuchaczy 
I rio'k.u studiów wszystkich wydziałów i kierunków. Była to jednak tylko 
teoria. W pierwszej fazie wprowadzania podstaw nauk politycznych do 
pra1ktyki dydaktyczmej uczełni wykłady prowadz1ono na Filologii w dwóch 
grupach, na Wydziale Matematycmo-Fizyczno-Chemicznym również 
w dwóch i na Wydział€ Nauk Przyrodniczych dla jednej grupy słucha
czy. Wprow,adzenie wykładu z podstaw nauk politycznyc}:i. na Wydziale 
Prawa i Wydziale Filo'.?:oficzno-Historycmym odłożono do czasu opra
cowania odpowiednich programów. Okazało się bowi·em, iż słuchacz,e 
otrzymywali szereg informacji mieszczących się w obszarze pr-oblemo
wym PNP w trakcie wykładów kursowych innych przedmiotów. Obok 
przystosowa1nia priogramów do potrzeb konkretnych wydziałów należa
ło rozwiązać szereg problemów orgainizacyjnych, skupić odpowiednio 
liczną kadrę, ujednolicić wymagania itp. 

W okresie funkcjionowania Międzywydziałowego Studium Nauk Po
litycznych zarówno władze uczelni, jak i prowadząca zajęcia kadra gro
madziła doświadczenia organizacyjne, kry�talizowały się zupełnie !Il'owe 
metody dydaktyc·zne dostosowane do potrzeb nowego przedmiotu nau
czania. 

17 IV 1969 r. zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 
powołało do życia Instytut Nauk Politycz:nych Uniwersytetu Wrocław
skiego. Był on jednym z czterech)nstytutów powstałych w największych 
ośrodk,ach uniwersyteckich w kraju. Obok Wrocławia instytuty nauk 
politycznych powstały wł Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Dyrekto
rem mianowano prof. dra Mariana Orzechowskieg•o, jego zastępcą doc. 
dra· Bolesława Pa:źidziora, a od 1970 r. doc dra hab. Bronisława Pasi,er
ba. W 1972 r. prof. M. Orzechowski powołany został na urząd RektoTa 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektorem Il!lstytutu wstał doc. B. Pa
sierb, a jego zastępcami dr Stanisław Dąbrowski i doc. dr Jerzy Sommer. 

Powsta'Ilie Instytutu znacz.nie rozszerzyło zaikres działań prowadzo
nych uprzednio· w ramach Studium. Obok działalniości dydaktycznej w za
kresie podstaw nauk politycznych Instytut wziął na siebie obowiązek 
podnoszenia kwalHikacji i kształce'Ilia młodej kadry pracowników nau
kowo-badawczych. Stąd w pierwszym okresie istnienia wysiłek pracow
ników ll!lstytutu konce'Iltrował się wokół przygotowywania rozpraw dok
torsikich i habilitacyjnych, których tematy zos_tały ustalone niejedno
kr,ot'Ilie przed powstaniem ·Instytutu. 

Równocześnie w r. akad. 1969/70 opracowainy został długofalowy 
program badań naukowych. Zakładał on skupienie wysiłku badawczego 
Instytutu na: 

1. podstawowych problemach polityc:i,nych Niemieckiej Republiki
Demokratycznej i Republiki F.ederalnej Niemi€c; 

2. socjol,ogii stosunków .polityc:zmych, a szczególnie roli PZPR i efek
tywności jej działań w różnych sferach życia społeczno-politycznego; 



Dziesięć lat Instytutu Nauk Politycznyeh U. Wr. .543 

3. najnowszych dziejach Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Dol
mego Śląska; 

4. polityce gospodarczej, a przede wszystkim czynnikach intensyw
nego rozwoju gospodarczego; 

5. stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza roli Polski w organi
zacjach międzynarodowych. 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami w r. akad. 1970/71 powołano pięć 
zespołów naukowo-badawczych. W r. akad. 1972/73 ukształtował się ,no
wy kierunek badawczy ainalizujący ustrój polityczny P.olski i krajów 
socjalistycznych. Pociągnęło to za sobą powstanie nowego, szóstego ze
społu badawczego. 

Tak szeroko zakreślony program badawczy nie mógł zostać zrealizo
wany przez szczupłą, 18-osobową kadrę Instytutu, wśród której było 
wówczas tylko dwóch samodzielnych pracow.ników nauki i dwóch adiunk
tów. Rówinocześnie prowadzono przecież wykłady z podstaw nauk poli
tycznych dla wszystkich wydziałów i kierunków. 

Wzrost obciążeń <lydaktycz.nych pracowników z jednej strony, rozpi-
. sanie wiodących kierunków badawczych na konkretne tematy i proble

�y z drugiej spowodowały, iż w lata,ch następnych poczęła wzrastać 
liczba prac.owini1ków Instytutu. I tak w r. akad. 1972/73 zatrudniano 29 
osób, wśród nich 6-.samodzielnych pracO'Wllików nauki, w r. akad. 1974/75 
liczba ta wynosiła 37 osób, w tym 5 samodzielnych pracowników. W chwi
li obecnej w Instytucie pracują 54 osoby, w tym 9 pracowników samo
dzielnych. 

Rozwój kadrowy i naukowy spowodował, iż w r. atkad. 1972/73 Insty
tut otrzymał prawo nadawania stopnia doktora nauk politycznych. W tym 
samym roku przed Radą Naukową Instytutu obroniło prace doktorskie 
9 osób, absolwentów uruchomionych w r. akad. 1969/70 studiów dokto
ranckich i uczestników seminariów do<ktoranckich spoza Instytutu. Ogó
łem w ciągu dziesięciu lat istnienia Instytutu przygotowano i obramiono 
42 rozprawy doktorskie, z tego 35 przed Radą Naukową Instytutu. 

Wraz z rozbudową struktury orgainizacyjniej l'nstytutu, rozszerzaniem 
działań dydaktycznych ulegał przemianom jego program badawczy. 
W pierwszych latach centralne miejsce zajmowała szeroko pojęta pro
blematyka -niemcoznawcza. W ramach tego nurtu badań analizow:ano 
problematykę niemiecką w latach 1945-1949, obejmowano również re
wizjonizm i antypolską politykę sprzed 1945 r. Analizowano problema
tykę społec:zmo-polityczną RFN ze szczególnym uwzględnieniem tendencji 
odwetowych, militarystycznych oraz stosunku poszczególnych klas spo
łecznych, partii i ugrupowań politycznych do Polski i Polaków zarówno 
w ,przeszłości, jak i obecnie. Z drugiej strony badano funkcjonowanie 
k,ompleksu spraw niemieckich w polskiej myśli politycznej, stosunek pań
stwa i spoJeczeństwa polskiego do Niemiec zarówno przed r. 1949, jak 
1 po powstaniu RFN. 
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Ten nurt badań zaowocował szeregiem monografii, pośród których 
wymienić trzeba prace E. Jędrzejewskiego, K. Pas-zkiewicz, L. Smołki, 
L. Wendt, P. Moroza, P. Kamińskiego. Za książkę M. Orzechowskiego 
pt. Odra - Nysa - Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu II woj
ny światowej autor otrzymał w 1970 r. 111agrodę tygodnika „Polityka". 

Równolegle prowadzono w Instytucie badania nad polską myślą po
lityczną i historią naj'Ilowszą, ze szczególnym uwzględnie'Iliem dzi€jów 
Dolnego Śląska. Celem badań była amaliza dorobku teoretycznego PZPR 
i jej poprzedniczek, PPR i PPS, w niexwykle ważkich kwestiach, jak 
relacje pomiędzy pojęciami naród i państwo, koncepcje jedności naro
dowej i frontu narodowego. 

Prowadzono także badania nad przeszłością Dolnego Śląska w Polsce 
Ludowej. Ukazywały one działania partii politycznych, organizacji spo
łecz·�ych i zawodowych w okresie kształtowania się podstaw dzisiejsze
go oblicza politycznego kraju. 

Wyniki tych badań opublikowano w licznych monografiach. Wymie
nić tu należy prace S. Dąbrowskiego, Cz. Lewaindo,m,kiego, M. Wolań
skiego, M. Surmaczyńskiego, N. Bieszcz. 

Szczególne miejsce w publikacjach wyników tego nurtu badań zaj
mują dwie prace. Za zbiorową książkę powstałą pod kierunkiem M. Orze
chowskiego pt. Polska - Naród - Państwo. Z badań nad myślą poli
tycz:nq PPR w latach 1942-1948 zespół otrzymał nagrodę Ministra Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Drugą jest najnowsza praca B. Pa
sierba pt. Zycie polityczne Dolnego Śląska 1945-1950.

Kierunkiem mającym również dłuższą historię są badania nad rolą 
PZPR w przemianach społeczno-politycznych i ekonomicznych Dolnego 
Śląska. W ramach tego problemu badana jest również efektywność dzia
łań Partii i jej ogniw w najróżniejszych środowiskach społecznych oraz 
różnych dziedzinach życia gospodarczego, ekonomicznego, politycZ'Ilego 
i kulturalnego. Wyniki badań ujęto w lic21nych monografiach. Najważ
niejsza spośród nich wydaje się praca M. Surmaczyńskiego pt. Rola
PZPR w procesach społecznych na Ziemiach Odzyskanych. 

W 1972 r. podjęto badania m.ad ustrojem politycZIIlym Polski i krajów 
socjalistycznych. Skupiają się ·one na spolecmych aspektach ustroju po-
litycznego państwa socjalistycznego, a zwłaszcza tereno,wym aparacie 
władzy. Idzie tu zwłaszcza o ustalenie obrazu systemu władzy lokalnej, 
z UW2'lględinieniem zmiain, jakie przyniosła w tej �ierze reforma admini
stracji, oraz o ustalenie przyczyn i zakresu riozbieżności między mode
lem normatywnym a praktyką polityczną. 

Trwają także studia 'Ilad polityką gospodarczą PRL i irrnych państw 
zarówno socjalistycznych, jak i kapitalistycznych. 

W ramach badań stosunków międzynarodowych analizowany jest 
udział Polski w kształtowan1u międzynarodowych zasad ściga•nia i kara
nia zbrodniarzy wojennych, działalność Polski w Or,gainizacji Narodów 

1 
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Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzyna
rodowego oraz funkcjonowanie wyspecjalizow,ainej agendy ONZ - Mię
dzynarodowej Orgamizacji Pracy i jej Biura. 

Od 1975 r. pr,owad2lOJne są w Instytucie badania nad Polonią �agra
niczną w ramach tematu międzyresortowego MR-X-3 Przemtany Polo
nii zagraniczńej po II wojnie światowej. 

W 1976 r. zawarta została umowa na opracowanie tematu Stan, 
struktura i tendencje przemian kultury politycznej wybranych grup spo
teczeństwa polskiego, w ramach tematu międzyresortowego MR-III-17. 
Problem ten stał się obecnie wiodącym berU'nkiem badaJWczym, w jego 

. realizacji uczestniczy ponad dwudziestu pr.acowników wywodzących się 
' ze wszystkich zespołów naukowo-badawczych Instytutu. Dotychczasowe 

bada'Ilia w tym zakresie .pozwoliły na wstępną jeszcze odpowiedź na py
tania dotyczące wpływu przeobrażeń społeczno-politycZ1ii.ych i kulturo
wych, które dokonały si� w ·naszym kraju, 1Ua potoczne wyobrażenia o po
lityce, jej istocie i roli w życiu poszczególnych grup społecznych i jed
nostek. W tym samym 1976 r. rozpoczęto naukową analizę problemów 
wchodz�ących w skład tematu węzłowego W-13 Kadra pedagogiczna. 
Przygotowano opracowianie Zaoczne studia magisterskie dla nauczycie
Iii w uczelniach wrocławskich. 

Realizowamy jest również temat Wpływ terenowych organów przed
stawicielskich na efektywność <lziałama organów administracji państwo
wej w zakresie ochrony środowiska w PRL, w ramach problemu mię
dzyresortowego MR-III-8. Badania te mają trwać do 1980 r. 

W Instytucie prowadzone są również badania nad teorią i dydak
tyką naukowego komunizmu oraz teorią orgaini'zacji i zarządzania. Te 
ostatnie skupiają się wokół problemu funkcjonowania centralizmu de
mokratycznego w zarządzaniu gospodarką narodową o:i;az zasadą jedno
osobowej odpowiedzialności kierownictwa w teorii i praktyce żyda go
spodarczego. 

Wyiniki dotychczasowych badań prowadronych przez wszystkie ze
społy naukowo-badawcze opublikowano w 16 książkach i 200 artyku
łach naukowych, które w ciągu dziesięciu lat istnienia Lnstytutu przygo
towali jego pracownicy. 

O rozwoju kadry naukowej świadczy '\vymowniie uzyskanie 3 tytu
łów. proftesorskich, w tym tytuł� profesora zwyczajnego, i czterech stop
ni doktora habilitowanego. 

W ciągu dziesięciu lat istnienia Instytut aktyw.nie współpracował 
z licznymi ośrodkami naukowymi tak w kraju, jak i poza granicami. 
Świadectwem_ współpracy międzynarodowej są zarówno wizyty w Insty
tucie przedstawjcieli placówek ·naukowych z ZSRR, NRD, Czechosło
wacji, Francji, Szwajcarii, RFN, USA, jak i wyjazdy naszych pracow
ników ll1a staże i wykłady gościnne na zagraniczne uczelnie. Prof. M. 



546 Wojciech Kali<:ki 

Orzechowski przez trzy miesiące prowadził wykłady w Bonn i Hambur
gu, doc. J. Sommer w Uniwersytecie Belgradzkim. 

Najżywsze więzy łączą Instytut z Sekc'ją Marksizmu-Leninizmu Uni
wersytetu w Lipsku, z którą podpisano w 1974 r. umowę o przyjaciel
ski-ej współpracy. W ramach realizacji tej umowy odbywały się wspólne 
seminaria. Pierwsze, poświęcone politycznej orga111izacji społeczeństwa 
socjalistycznego w NRD, odbyło się w pażd'zier7:1iku 1974 r. Obecnie przy
gotowywany jest tom studdów na temat Organizacji politycznej PRL 
i NRD, na który złożą się artykuły przygotowane przez pracowników 
,obu uczelni. 

Współpraca z Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu w Sara
jewie zapoczątfkowana została w 1976 r. Jej wyrazem była odbyta w Sa
rajewie w 1978 r. konferencja naukowa poświęc001a władzy lokalnej 
w Polsce i Jugosławii. Pracownicy l'Ilstytutu przedstawili na niej 6 re
feratów. Problematyka ta będzie kontynuowana na tegorocznej kcmfe
rencji, tym razem w Polsce. 

Nieco inny charakter mają kontakty Instytutu z radziieckimi plac-ów
kami naukowymi. Pięciu pracowników prz-ebywa na studiach doktoral!lc
kich w Katedrze Naukowego Komunizmu Uniwersytetu Moskiewskiego. 
Trzech odbyło kilkumieS'ięc:zme staże naukowo-dydaktyczne w Instytu
cie Podnoszenia Kwalifikacji Wykładowców Nauk Społecznych. 

W lutym 1975 r. odbyło, się polsko-radzieckie sympozjum poświęco
ne problemom rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. Organiza
torami były: Instytut Nauk Politycznych UWr., Komitet Nauk Poli.tycz
nych PAN i Lnstytut Ekonomiki Światowego Systemu Socjalistycznego 
Akademii Nau'k ZSRR. Sympozjum objęło pięć podstawowych grup te
matycznych: teoretyczne problemy roz:winiętego społeczeństwa socjali
stycznego, charakterystyka okresu przejściowego od kapitalizmu do soc
jalizmu, problematyka narodowa i międzynarodowa w rozwoju świato
wego systemu socjalistycznego, polityczna organizacja społeczeństwa soc
jalistycznego i zś,gadnienia teoretyczme socjalistycznego sposobu życia. 

Formą łączącą działalność naukową z kontaktami międzynarodowymi 
są organi'ZOwane od dziesięciu już lat regionalne kO'Ilferencje przezma
cwne dla pracowników prowadzących zajęcia z podstaw nauk politycz
nych na wyższych uczelniach Wr·ocławia i Opola. DokOiiluje się !Ila nich 
przeglądu pr,owadwnych badań i ich wyników. Obok pracowników ze 
środowiska wrocławskiego i opolskiego w konferencjach uczestniczą nau
kowcy z zagranicy. Między iiliilymi wśród gości dotychczasowych konfe
rencji byli: prof. dr A. Kawko, dr W. Granskij i dr. S. Nowik.owa z ZSRR, 
prof. dr G. Wolter, prof. dr H. Nuhs i prof. dr G. Friedrich z NRD, 
prof. dr O. Ibrahimgic i prof. dr A. Purivatra z Jugosławii. 

Pracownicy Instytutu uczestniczą w pracach Zespołu Rzeczozmawców 
Nauk Politycznych przy MNSzWiT oraz Komitetu Nauk Politycznych 
PAN (prof. M. Orzechowski, prof. B. Pasierb, doc. S. Dąbrowski). Prof. 



Dziesięć lat Instytutu Nauk Politycznych U. Wr. 547 

l3. Pasierb jest członkiem Komisji Historyc:zmej Ruchu Młodzieżo,wego. 
Obok działalności inaukowej istotnym czynnikiiem określającym po

-zycję i rolę Instytutu w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego jest dzia
łalność dydaktyczna. Zmierzała ona zawsze do rozszerzenia przekazywa
nego słuchaczom w trakcie wykładu z podstaw nauk politycznych zasobu 
wiedzy faktograficznej i ogólnoteoretycznej o umiejętności oceny i sa
modzielnej interpretacji zjawisk społecznych. Temu celowi służyło wpro
wadzesnie obok wykładów również lektoratów, a później ćwiczeń z PNP. 

Oprócz tych zajęć, w pierwszym okresie podstawowych, prowadzono 
w Instytucie i inne dŻiałamia dydaktyczne. W r. akad. 1969/70, pierw
szym !'oku.istnienia Instytutu, uruchomiono trzyletnie studia doktoranc
kie. Miały one wykształcić kadrę nauczycieli akademickich zaró,vno na 
potrzeby !instytutu, jak i innych uczelni wrocławskich. Efektem prac 
było obronienie przez 18 słuchaczy dysertacji doktorskich. 

W drugim roku istnienia Instytutu przejęto od Wydziału Filozoficz
no-Historycznego Podypliomowe Studium Wychowania Obywatelskiieg,o 
prz,eznacwne dla nauczycieli szkół średnich. Do dnia dzisiejszego 169 
·osób otrzymało dyplomy ukończenia Studium.

Każda z wymienionych form kształcenia wymagała stosowania in
nych metod dydaktycznych, ,,wymuszając" niejako wzrost poziomu nau
kowego i dydaktycznego pracowników Instytutu. Było to niezbędne tym 
bardziej, iż w latach następnych działalność dydaktyczna Instytutu 
uległa dalszemu rozszerzeniu. 

W r. akad. 1972/73 uruchomiono przy współpracy Wrocławskiego 
Wydawnictwa Prasowego Zaoczne Podyplomowe Studium Dziennikar
sko-Wydawnicze. Przeznaczono je dla pracujących już dziennikarzy pra
sy i radia oraz instytucji wydawtniczych. Studium dostarczyć miało słu
chaczom wiedzy teoretycznej o mechanizmach działań politycznych i spo
łecznych, a także podnieść kwalifikacje zawodowe. W ukończonych do
tychczas trzech cyklach kształcenia uczestniczyło 71 osób, spośród któ
rych 67 otrzymało dyplomy. 

Przełomo,wym momentem w dziejach Instytutu było uruchomienie 
magisterskich stacjonarnych studiów nauk politycznych. Nastąpiło to 
w r. akad. 1974/75. Studia powstały, by wypełnić lukę w dotychczaso
wym systemie kształcenia kadr, szczególlilie w zakresie organizacji spo
łeczeństwa socjalristycznego, socjalistycznego państwa, prowadzonej przez 
nie polityki społecznej i gospodarczej, stosUIIlków międzynarodowych, 
szeroko pojętej problematyki ideologicznej. Studia te przygotowują nau
czycieli wychowania obywatelskiego, propedeutyki nauki o społeczeń
stwie, wychowania w rodzinie socjalistycznej, a także pracowników apa:

ratu partyjnego, administracji państwowej, aparatu politycznego wojska 
i milicji. 

Studia stacjonarne w Instytucie podjęło dotychczas 415 osób. W bie
żącym roku zakończy je druga już grupa absolwentów. 
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Obok studiów stacjonarnych uruchomiono w Instytucie kształcenie 
w systemie zaocznym. Ta forma przeznaczona jest dla osób już pracu
jących, a odczuwających brak wiedzy teoretycznej o ogólnych prawidło
wościach rządzących życiem społecznym i politycznym na tle innych 
funkcjonujących współcześnie ideologii i systemów politycznych. Ogó
łem z tej formy kształcenia skorzystało dotychczas 529 osób. 

KO'I1sekwencją uruchomienia studiów zaocznych była konieczność
powołainia do życia studiów -drugiego stopnia, przeznaczonych dla absol
wentów wyższych uczelni nie dających tytułu magistra. Studia te trwa
ją dwa lata. Naukę podjęło dotychczas 58 osób. 

Wraz z rozwojem d ziałalności dydaktycznej i systematycznym roz
szerzaniem zainteresowań 111aukowych praoowników Instytutu coraz. 
częściej podejmowano próby samodzielnego przygotowamia pomocy dy
daktycmych w postaci podręczników i skryptów przeznaczonych zarów-· 
no dla słuchaczy podstaw nauk politycznych, jak i właS'nych studentów. 

Działam.a te rozpoczęto już w 1970 r., kiedy t,o uka'zały się przygo
towane przez zespół praOO'Wlilików Instytutu pod kierownictwem doc. B. 
Paździora obszerne Wypisy spełniające przez pewien czas rolę jedynego 
podręc:m-rika podstaw nauk politycznych. Problem nie został jednak w ten 
sposób rozwiązany, tym bardzi,ej iż w 1974 r. nastąpiła reforma p:r,ogra
mu inauczania podstaw nauk politycznych. W tej sytuacji zespół kiero
wany przez prof. Orzechowskiego przygotował na potrzeby studentów 
dwuczęściowy skrypt uzupełniony materiałami źródłowymi. Skrypt uka-
zał się w 1975 r. \ 

Obecnie trwają prace nad skryptami do: współczesnych systemów po
litycznych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki spo-� 1eczmej oraz historii myśli socjalistycznej. Ukazał się już przewodnik me-
todyczny Organizacja polityczna społeczeństwa socjalistycznego w Polsce„

przygotowany przez Z. Wiktora i W. Zabielskiego. 
Obok wymienionych wyżej rodzajów studiów przygotowujących wy

soko kwalifikowaną kadrę przede wszystkim na potrzeby nauki i szkol
nictwa !instytut podjął zadanie podnoszenia wiedzy politycznej środowisk 
pozauniwersyteckich. 

W r. akad. 1973/74 w Kłodzku i Legnicy rozpoczęło działalność Stu
dium Wiedzy o Polityce zorganiwwame przez Instytut przy współudzia
le Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej. Celem Studium jest pod
noszen�e poziomu wiedzy społeczno-politycznej czołoweg_o aktywu ro
boimiczego. Zebrane doświadczenia spożytfoowano przy organi'zowaniu 
kolejnych Studiów Wiedzy o Polityce działających obecnie w Lesznie
i Kamiennej Górze. 

Działalność popularyzująca dorobek myśli marksistowsko-leninow
skiej i osiągnięcia nauk społecznych doczekała się oficjalnego uznainia .. 
Można chyl?a tak ,określić umowy, jakie zawarł !instytut z komitetami. 
wojewódzkimi PZPR w Leglllicy i Lesznie w 1978 r. Realizacja umów
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<doprowadzić wiinna do intensyfikacji działań na rzecz podnosz.enia kul
tury pollitycznej regionu, doskonal,enia i pogłębiania wiedzy społeczno
-pólitycznej członków i kandydatów PZPR przez wykorzystmie wym
ków badań naukowych Instytutu w .praktyce działań szkoleniowych. Ze 
swej strony komitety zoboWliązały się do ułatwienia podejmowanych 
:przez Instytut badań związanych z całokształtem życia społeczno-go
spodarczego województw. Wszystkie te działania winny doprowadzić do 
intensyfikacji pr-ocesów iintegracyjnych w ramach makroregionu połud
ni•owo-zachodniego. 

Obra-z działań ) osiągnięć. Iinstytutu i jego pracowników nie byłby 
pełny bez ukazania· aktywności społecz,nej. Ona to wlaś:ni,e oraz posta
wa obywatelska i oblicze ideowo-mora1'ne prowadzących zajęcia obok 
wiedzy i zdolności dydaktycznych określają możliwości oddziaływania 
i kształtowania świadomości m�odzieży akademickiej. Jest to szczególnie 
istotny element w wypadku przekazywa:nia treści n'auk społecznych. Nie 
,dziwi więc ,wysoki procent upartyjnienia pracowników Instytutu i słu
�haczy studi'ów dOiktoranckich (sięga 800/o). 

Pracownicy Instytutu pełnią szereg odpowiedzialnych funkcji w róż-
nych mganizacjach _społeczmych i naukowych. Prezesem wrocławskiego 
oddziału Po•lski.e.go ToWlarzystwa Nauk P.olityczmych w latach 1968-
1974 był doc. Paździor, a ,obecnie funkcje te pełni prof. Pasierb, będą
cy równocześnie członkiem ZG PTNP. W skład zarządu oddziału wcho
dzą ponadt,o: dr Z. Wiktor, dr M. Wolańs�i i dr L. Bokun. 

Równ!i.e istotny jest udział prac-0W1I1ików Instytutu w działaniach To
warzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej zarówno jako organizatorów, 
jak i lektorów Towarzystwa. Od 1978 r. funkx:je wicepr,ezesa pełni 
dr L. Koćwin, a członkami zarządu są doc. J. Sommer i dr A. Anto
szewski. 

Podnoszeniu wiedzy społeczmo-politycznej służy również działalność 
Towarzystwa Krzewienia K�ltury $wieckiej, gdz!i.e stanowisko wiceprze
wod•niczącego Zarządu Wojewódzkiego piastuje mgr. A. Michalak. 

Odrębną nolę w życiu miasta spełnia Towarzystw,o Miłośników Wroc
ławia, którego w.i:eloletnim prezesem jest prof. Pasierb. 

Taik ożywiona i wszechstronna d7Jiałalność ,naukowa i społeczna przy
nosiła pracownikom I.nstytutu sz.ereg cennych nagród i �różnień. Obok 
wspomnianej magrody zespołowej Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe- · 
go i Te:chniki za publikacje pt. Polska - Naród - Państwo indywi
dualne nagrody Ministra otrzymał� prorf. M. Orzechowski kilkakr-otnie, 
prof. B. Pasierb, doc. S. Dąbrowski. Dr L. Smolka został ·w 1973 r. lau
reatem specjalnej nagrody Wrocławskiego WydaWJnictwa Prasowego 
RSW Pr�sa za najlepszą pracę prasoznawczą. 

Wymienić tu należy równi.eż nagrodę tyg,odnika „Ekran" - Złoty 
Ekran, jakim uhonorowano prof. M. Orzechowskiiego za udział w przy-
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gotowaniu niemcoznawczych programów te1ewizyjinych, i nagrodę klu
bu publicystów międzynarodowych SDP. 

Trend na wykorzystaniie środków masowego przeka·zu dla upowszech-
nialllia wiedzy społeczno-polityc:zmej w społeczeństw.ie j€st kontynuowa-· 
ny. Wielu pracowników publikuje na łamach prasy niespecjalistyc:zmej,. 
·zarówno centralnej jak i terenowej. Można chyba uznać, iż ta działał-·

ność określa w świadomości spo1ecZJn€j miejsce i rolę Instytutu Nauk.
Polityc:lJnych UWr., tak jak jego dorobek :naukowy i dydaktyczny wy
znacza pozycję Instytutu w życriu naukowym miasta, regionu i kr.aju_

ZEHN JAHRE DES INSTITUTS FtJR POLITISCHE WISSENSCHAFTEN 

DER UNIVERSITXT WROCŁAW 

Der Autor schildert die Genese und die zehnjahrige Tatigkeit des Instituts 00,r· 

Politische Wissenschaften der Universitat zu Wrocław. Bęsondere Aufmerksamkeit. 

widmet er der Charakteristik der wissenschaftlichen Tatigkeit der Mitarbeiter· 

di-eses Instituts, die si,ch al.l!f folgende Fragen konzentriert: 

1. Grundsatzli,che politische P.robleme der DDR wnd der BRD,

2. Soziologie der politischen Verhaltnisse, insbesondere die Rolle der PVAP·

und die Effektivitat ihrer _Tatigkeit in den verschiednen Berekhen des gesellschaft

li<ch-politischen Lebe-ns, 

3. Ji1ngste Geschichte Polens, mit besonderer Berlicksichtigung Niederschle
siens, 

4. Wirtschaftspolitik,

5. Inteiinationale Beziehungen, insbesondere die Rolle Volkspolens in den inter

na tionalen Organisa tionen. 
Behaindelt wird ausserdem die didakti6'che Tatigkeit und das gesellschaftli,che

- Engagement der Mitarbeiter des Instituts.




