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Sobótka 1972 2 

Le c h  T y s z k i e w i c z  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA 

MIŁOSNIKOW HISTORII W ROKU 1971 

W okresie sprawozdawczym liczba członków Towarzystwa zmalała ze 190 do 
175 osób. Przyczyn tego niekorzystnego zjawiska dopatrywać się należy przede 
wszystkim w skreśleniach z listy członków zalegających z opłatą składek po trzy 
i więcej lat. Spowodowało to ieh spadek ilościowy mimo napływu nowyeh kandyda
tów, w pierwszym rzędzie spośród młodzieży. 

19 II 1971 r. odbyło się zwy,czajne Walne Zgromadzenie WTMH. Dokonało ono 
.analizy osiągnięć i braków w pracy Towarzystwa w 1970 r., 'PO czym wybrało nowe 
władze w następującym składzie: prezes - ,prof. R. Heck, wiceprezesi - prof. A. Ga
los oraz dyr. dr A. Dereń, członkowie Zarządu - prof. M. Haisig, <lr A. Juzwenko, 
doc. W. Korta, doc. Z. Kwaśny, d·oc. S. Michalkiewicz, mgr M. Onyszkiewicz, 
dl· A. Skowrońska, mgr J. Swołkowicz, dr J. Sydor - skarbnik, dr L. Tyszkiewicz -
sekretarz, oraz mgr A. Wróbel. Wyłoniono również w drodze wyborów Komisję 
Rewizyjną, do której weszli: doc. J. Demel, mgr J. Dudek i dr A. Ladomirski. 
Ponadto 5 listopada zorganizowano nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków 
WTMH, na którym wybrano delegatów na Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa 
'Historycznego w Krakowie. 

Wybrane władze kierowały w ciągu roku działalnością Wrocławskiego Towa
rzystwa Miłośników Historii idącą, jak zwykle, w trzech kierunkach: odczytowym, 
wydawniczym i popularyzacyjnym. Na posiedzeniach naukowych wygłoszono od-
czyty na następujące tematy: 

1. M. I n g 1 o t, W kręgu romantycznego kultu poległych.

2. H. S a m s o n  o w i c z, Przemiany umysłowości na ziemiach polskich w XV w.

3. M. Ce t w i ń s k i, Genealogia i heraldyka - stan badań i perspektywy.

4. T. S 1 o w i k o  w s k i, Problem samodzielności w uczeniu się historii.

5. F. Bi a ł y, Z dziejów antydemokratycznej myśli politycznej w Niemczech.

6. J. T o p  o 1 s k i, Aktywistyczna koncepcja procesu historycznego.

7. K. M a t  w i j  o w s k i, Wczoraj, dziś i jutro „Sląskiego Kwartalnika Histo

rycznego Sobótka". Ten ostatni odczyt wygłoszony został w związ�u z dwudziestą 
piątą rocznicą istnienia naszego czasopisma. 

Wynikiem działalności wydawniczej w omawianym roku było opublikowanie 
4 zeszytów „Śląs�iego Kwartalnika Historycznego Sobótka" o łącznej objętości 50 
arkuszy wydawniczych. Ponadto przygotowano do wydania nakładem Ossolineum 
kolejny zeszyt Bibliografii historii Sląska obejmujący pozycje, które się ukazały 
w 1969 r., o objętości 9 arkuszy. Publikacje swoje wymienia Towarzystwo z przeszło 
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stoma zagranicznymi i krajowymi instytucjami naukowymi. Otrzymało ono od nich 
w 1971 r. ponad 300 czasopism i książek. Wydawnictwa te, często niedostępne na 
krajowym rynku księgarskim, Towarzystwo odstępuje Bibliotece Instytutu Historii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, za której pośrednictwem docierają do czytelnika. 

Członkowie WTMH zajmowali się jak co roku popularyzacją wiedzy histo
rycznej, wygłasz,ając przy współpracy Dolnośląskiego Towarzystwa Oświatowego, 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich oraz 
Towarzystwa Miłośników Wrocławia ponad sto prelekcji tak na terenie Wrocławia, 
jak i w Watbrzychu, Jeleniej Górze, Swidnicy, Lubinie, Legnicy oraz w innych 
miejscowościach Dolnego Sląska. 

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

OBCHODY 30 ROCZNICY POWSTANIA PPR 

Do obchodzonej przez cały naród 30 rocznicy powstania Polskiej Partii Robot
niczej aktywnie włączyli się zamieszkali na Dolnym Sląsku historycy: pracownicy 
Instytutu Historycznego i Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskie
go, muzealnicy, archiwiści, nauczyciele i działacze kultury. 

W dniu inauguracji obchodów rocznicowych na Dolnym Sląsku, 7 I 1972 r .• 
staraniem Muzeum Historycznego m. Wrocławia i Muzeum Narodowego we Wro
cławiu otworzono w salach Muzeum Narodowego okolicznościową wystawę pt. 
PPR - w 30 rocznicę powstania. W ·uroczystości uczestniczyli: członek Biura Poli
tycznego KC PZPR, minister obrony narodowej, generał broni Wojciech Jaru.zelski, 
członek KC PZPR, I sekretarz KW PZPR we Wrocławiu Ludwik Drożdż, przewod
niczący P,rezydium WRN we Wrocławiu Zdzisław Karst, przewodniczący Prezydium 
RN m. Wrocławia Stanisław Panek, przedstawiciele stronnictw politycznych, -wete
rani ruchu robotniczego, w tym działacze PPR, oraz reprezentanci organizacji mło
dzieżowych i społeczno-kulturalnych. Gości w imieniu organizatorów wystawy po
witał dyrektor Muzeum Historycznego dr Jan Zuławiński, następnie otworzył ją 
zasłużony działacz ruchu robotniczego tow. Jan Rutkowski-Szymon. 

Scenariusz wystawy przygotowała mgr Anastazja Kowalik, pracownik Mu
zeum Historycznego m. Wrocławia. Zgromadzono na niej bogaty zestaw materiałów 
źródłowych, które dobrze wprowadzają w atmosferę lat okupacji, gdy powołana 
została do żyda Polska Partia Robotnicza. Na wystawę złożyły się: zdjęcia i plan

sze, niektóre z nich wcale nie znane, dokumenty, plakaty, odbitki tajnych gazetek 
i pism, podobizny czołowych działaczy utworzonej partii, mundury powstałego z ini
cjatywy polskiej lewicy ludowego Wojska Polskiego, ubiory więźniów obozów kon
centracyjnych oraz bogaty zbiór różnych rodzajów broni używanej przez partyzan
tów i regularne formacje WP. Walory dydaktyczne wystawy są niewątpliwe. Nk 
więc dziwnego, że jest ona licznie odwiedzana przez młodzież szkolną, studencką 
i obywateli Wrocławia. Może tylko na przyszłość przy organizowaniu tego typu 
wystaw warto silę ich oddziaływania wzmacniać przez użycie muzyki oraz wy
świetlanie odpowiednio dobranych fragmentów filmów dokumentalnych, a nawet 
fabularnych. 

Zgromadzony przez Muzeum Historyczne materiał Dolnośląskie Towarzystwo 
Oświatowe wykorzystało do zorganizowania wystawy objazdowej, która w ciągu 
najbliższych miesięcy będzie prezentowana w ogniskach i punktach odczytowych 
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DTO. Zawilia też ona do placówek wiejskich, w których DTO nie posiada swoich 
,ogniw organizacyjnych. Otwarcie wystawy będzie w każdej placówce połączone 

z sesją popularnonaukową lub odczytem pokazującym dorobek PPR. 

W wielu miastach Dolnego Sląska staraniem instancji partyjnych, zarządów 

TWP, organizacji spoteczno-kulturalnych i młodzieżowych organizowane były sesje 
popularnonaukowe poświęcone 30 rocznicy powstania PPR. W ich przygotowaniu 

aktywnie uczestniczyli pracownicy Instytutu Nauk Politycznych i Instytutu Histo
rycznego UWBB. Brali oni udział w centralnych seminariach organizowanych przez 
KC PZPR oraz OK FJN, a następnie w przygotowaniach aktywu organizującego 
imprezy w miastach ,powiatowych. Wielu też pr,zygotowywało referaty na sesje 
popularnonaukowe. 

Do najlepiej zorganizowanych sesji popularnonaukowych należała niewątpliwie 
sesja zorganizowana w Legnicy, na której referaty wygłosili doc. dr B. Pasierb oraz 

pracownik Wojskowego Instytutu Historycznego płk mgr E. Janas. W ożywionej 
dyskusji zabrało głos wielu byłych działaczy PPR, bezpośredniością swoich wypo

wiedzi znacznie p,rzybliżając te odległe dla najmłodszego pokolenia czasy. Do uda
nych należała też sesja w Polanicy, która zgromadziła liczne grono nauczycieli 
historii, propedeutyki nauki o społeczeństwie oraz działaczy politycznych i kultu

ralnych z powiatów Bystrzyca Sląska i Kłodzko. Duże zainteresowanie wywołał 
referat ukazujący rozwój PPR na terenie ziemi kłodzkiej. W dyskusji nad tym refe
ratem zabrało głos wielu byłych działaczy PPR. 

W toku obchodów rocznicowych w pow'iatach Kłodzko i Legnica ogłoszono 

konkursy na wspomnienia pierwszych działaczy partyjnych mieszkających na tym 
terenie. W Kłodzkiem ma to być pierwszy etap pracy nad zabezpieczeniem tak 

cennych materiałów źródłowych, jakimi są relacje uczestników wydarzeń. 
Wśród wydawnictw, które ukazały się w trakcie obchodów rocznicowych, wy

mienić należy książkę powstałą w Instytucie Nauk Politycznych pt. Polska - Na

ród - Państwo. PPR 1942-1948. Wydana została ona we wrocławskiej oficynie 
wydawniczej Ossolineum pod red. M. Orzechowskiego. Nad książką tą Towarzy

stwo Nauk Polity,cznych zorganizowało w dniu 21 I 1972 r. dyskusję z udziałem 
autorów. Dyskusję prowadził doc. dr J. Wołoch, pL·ezes TNP. Wzięli w niej udział 
m. in. A. Siemek, B. Pańko, A. Stasiak 'i K. Matwijowski oraz autorzy: M. Orze
chowski, M. Surmaczyński, S. Dąbrowski i B. Pasierb. Podniesiono w niej zarówno
walory, jak i słabe strony wydanego tomu studiów.

S t a n i s ł a w  M i c h a l k i e w i c z  

KONFERENCJA POSWIĘCONA DYSKUSJI NAD „ATLASEM HISTORYCZNYM 

SLĄSKA W KOŃCU XVIII WIBKU" 

19-20 X 1971 r. w Instytucie Historii PAN w Warszawie odbyła się konferencja
naukowa poświęcona dyskusji nad Atlasem historycznym Sląska w końcu XVIlI 

wieku, prezentowanym przez zespól Pracowni Atlasu Historycznego IH PAN, a wy

konanym pod kierownictwem T. Ladogórskiego. Celem warszawskiej konferencji 
była krytyczna analiza koncepcji opracowanego Atlasu oraz wyników pokazanych 
na jego kartach. Obrady zagaił Kierownik Zakładu Atlasu IH PAN w Warszawie 

W. Pałucki. Następnie pierwszego dnia Konferencji referaty wygłosili: T. Ladogór-
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ski, J. Janczak i J. Wosch, drugiego dnia natomiast T. Ladogórski, J. Janczak 
i B. Kaczmarski. 

T. Ladogórski w swym referacie pt. Atlas historyczny Sląska w końcu XVIII

wieku przedstawił genezę przedsięwzięcia, powody wyboru przekroju z końca 
XVIII w., problemy nazewnictwa, stosowanej podziałki, formy przedstawiania wy
ników, zasięg terytorialny prezentowanych zjawisk, charakter dotychczasowych pu
blikacji oraz udział poszczególnych pracowników zespołu w opracowaniu zagadnień 
z zakresu demografii, rolnktwa, przemysłu i rzemiosła oraz wielkiej własności. Na
stępnie dal zwięzłą charakterystykę map i kartogramów, których zaprezentowano 
powyżej 40. T. Ladogórski zwrócił uwagę na mapę topograficzną Sląska oraz kar
togram gleb, po czym kolejno omówił mapy i kartogramy dotyczące zagadnień de-
mograficznych, struktury społecznej wsi, własności feudalnej, rolnictwa, przemysłu, 
rzemiosła, handlu, komunikacji, stosunków wyznaniowych i etn'icznych. Referent 
podkreślił, że prezentowane wyniki wskazują nie tylko na zależność zjawisk społecz
no-gospodarczych od bardzo różnorodnych czynników, ale pozwalają także lepiej. 
dostrzec różnice i podobieństwa regionów. Z jednej strony zwrócił uwagę na wszech
stronny rozwój okręgu sudeckiego, z drugiej - kontrastujący z nim obszar Górnego 
Sląska. Mówił też o potrzebie ukończenia pełnej mapy topograficznej i opracowa
nia morfologieznej, typów wsi, planów miast, targów i jarmarków. W zakończeniu 
T. Ladogórski przedstawił plan wydawnictwa. Jego zdaniem powinno ono składać
się z 11-12 tablic mapowych, obszernego wstępu i spisu miejscowości. Chronolo
gicznie Atlas ma objąć koniec XVIII w., a terytorialnie - Sląsk pruski. Z uwagi
na odmienność Sląska Cieszyńskiego i inną, nie zawsze porównywalną bazę źródło-
wą terytorium to wyłączono z opracowania.

J. Janczak w referacie pt. Charakterystyka źródeł do „Atlasu historycznego.

Sląska w końcu XVIII wieku" i ich interpretacja w przejrzysty, zwięzły, przekony
wający i interesujący sposób przedstawił proces powstawania mapy topograficznej. 
oraz dokonał analizy bazy materiałowej wykonanych map i kartogramów. Wskazał 
zalety i wady źródeł końca XVIII w. Szczególnie dużo uwagi poświęcił opublikowa
nym przez T. Ladogórskiego tabelom statystycznym z 1787 r. i 13-tomowemu dziełu 
Zimmermanna. źródła te - uzupełnione innymi, znacznie uboższymi w dane ma
teriałowe - stały się podstawą przy opracowaniu Atlasu. Referent w swych rozwa
żaniach nie ograniczył się do ogólnej charakterystyki bazy źródłowej, ale dokonał 
krytycznej, wnikliwej analizy jej wartości z punktu widzenia przydatności w opra
cowaniu poszczególnych map i kartogramów. Wystąpienie Janczaka cechował ostroż
ny optymizm badawczy. Referent wskazując, że część wykonanych map i kartogra
mów - z wyjątkiem czysto materiałowych - to konstrukcje h'ipotetyczne, wyraża
jące obraz subiektywny, podkreślał równocześnie, że pozwalają one w dużym sto
pniu wyzwolić się od części zniekształceń utrwalonych w dawnym materiale i zbli
żyć się do prawdy o XVIII-wiecznej przeszłości Sląska. 

Trzeci referat pt. Struktura i rozmieszczenie własności feudalnej wygłosił: 
J. Wosch. W swym wystąpieniu dokonał on analizy danych dwóch plansz: pierw
szej obrazującej własność feudalną w podziale na grupy stanowe i drugiej pokazu
jącej indywidualne majątki według grup wielkościowych. J. Wosch wskazał, że
badanie własności ziemskiej w różnych podziałach ma na celu odtworzyć i pokazać
stosunki własnościowe, a ponadto ujawnić i wytłumaczyć zależności i związki istnie
jące między jej rozmieszczeniem a przestrzennymi zasięgami innych zjawisk histo
rycznych. Jego zdaniem identyczne zjawiska mogą mieć odmienny charakter bądź
różne natężenie· na obszarach pos2Jczególnych grup stanowych czy wielkościowych.
J. Wosch podkreślił m. in. występowanie powiązań między rozmieszczeniem po,
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siadłości duchownych a panującymi w nich stosunkami wyznaniowymi i częstsze
występowanie folwarków w określonych grupach własności. 

Omawiając prezentowaną w planszy pierwszej własność szlachecką, duchowną, 
królewską, miejską, mieszczańską i wolnych gmin Referent ograniczył się do opisu. 
przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych typów własności, na ogól bez wnika
nia w przyczyny takiego właśnie, a nie innego rozmieszczenia. Charakteryzując 
planszę drugą przedstawił obraz rozmieszczenia i struktury wielkościowej własności 
poszczególnych panów feudalnych w podziale na własność wielką, średnią i drobną. 
Referentowi będącemu równocześnie autorem map udało się nie tylko pokazać 
w przejrzysty sposób badane zjawiska, ale także wyciągnąć szereg wniosków posia
.dających istotne znaczenie dla badań nad rozwojem własności feudalnej nie tylko 
na Śląsku. Niewątpliwym osiągnięciem J. Woscha jest pokazanie jej w formie 
własności indywidualnej i przedstawienie następnie na mapie, która wizualnie wy
dobywa szereg jej cech charakterystycznych podkreślonych w referacie. Ujęcte
J. Woscha należy uznać za nowatorskie.

W drugim dniu obrad T. Ladogórski wygłosił kolejny referat pt. Charakterysty-·

ka śląskich struktur demograficznych. Punktem wyjścia rozważań stało się porów-
nanie Śląska z innymi ziemiami polskimi. Referent podkreślił większą gęstość za
ludnienia tej prowincji niż Księstwa Warszawskiego, co wiązał z silniej rozwinię
tym przemysłem. Następnie zajął się stopniem urbanizacji, wskazując na dużą. 
liczbę miast posiadających od 3 do 10 tys. i więcej mieszkańców. Na Śląsku - mi
mo czterokrotnie mniejszej powierzchni od Księstwa Warszawskiego - było ich. 
tyle samo, co na porównywanym terytorium. T. Ladogórski zwrócił również uwagę 
na różnice struktury społecznej ludności wiejskiej. O ile w Księstwie Warszawskim 
dominowali jeszcze kmiecie, rolnicy i półrolnicy, to na śląsku kolejność była od
wrotna: na czoło wysuwali się zagrodnicy, następnie zaś szli chałupnicy i kmiecie. 
W zakresie stosunków narodowościowych Referent drugą połowę XVIII w. określił 
jako „okres zahamowanych procesów asymilacyjnych". W zakończeniu zajął się· 
problemem początków rewolucji demograficznej, które - w szerszym tego słowa 
znaczeniu - datował na koniec omawianego stulecia. 

J. Janczak w referacie pt. Rejonizacja a ocena prod.uk,cji rolniczej na Sląsku. 

na przełomie XVIII i XIX wieku ograniczył się głównie do przedstawienia technicz
nej strony rozwiązania zagadnienia, uznając, że nie ma potrzeby mówić o doniosło-
ści badań nad rejonizacją, oczywistej dla wszystkich; uznał też, że nie ma potrzeby 
charakterystyki regionów, gdyż dokonał jej już T. Ladogórski w pierwszym dniu. 
obrad. J. Janczak omówił szczegółowo sposób wytyczenia syntetycznych okręgów 
produkcji rolnej i hodowlanej, a kolejno w formie skrótowej potraktował poszcze
gólne uprawy roślinne i wydajność produkcji oraz hodowlę. 

Ostatni, szósty referat pt. Funkcje miast na tle rozmieszczenia rzemiosła i prze

mysłu na Sląsku pod koniec XVIII w. wygłosił B. Kaczmarski. Podobnie ;j.ak 3 po-
przednie referaty dotyczył on zagadnień bardziej szczegółowych, był przykładem 
tego, jak analiza statystyczna i skonstruowany na danych XVIII w. obraz może· 
stać się nie tylko wyrazem interesujących, ale również twórczych pod względem 
naukowym ,poszukiwań i osiągnięć. Referent najpierw omówił metodę badań oraz. 
rozmieszczenie rzemiósła, przemysłu i górnictwa prezentowane w kilku kartogra
mach i mapach, przy czym nie ograniczył się do przedstawienia liczb, lecz wy
ciągnął z nich wnioski o charakterze syntetycznym, które znalazły swój materialny 
wyraz na mapie i w kartogramach w postaci wyodrębnionych okręgów. Pokazane· 
na tym tle funkcje miast - jakkolwiek dyskusyjne - stanowią istotny krok na
przód w ,badaniach nad miastami Sląska i powinny być podnietą do podejmowania 
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podobnych prób na POzostalych ziemiach polskich. B. Kaczmarski ,w sumie wyod
rębnił 7 typów funkcjonalnych: miasta przemysłowe, ,przemysłowe z silnie rozwi
niętymi funkcjami handlowymi, ośrodki centralne, ogrodniczo-przemysłowe, rolniczo
-przemy�lowe, rolnicze i inne. Badania wskazują, że niektóre miasta przestały już 
spełniać funkcje miejskie. Natomiast wiele osad wiejskich przekształciło się 
w ośrodki typu miejskiego. Problem ten nie znalazł jednak odbicia w referacie. 

W pierwszym dniu obrad w dyskusji uczestniczyło 8 osób, w drugim - 5. Ogól
nie podkreślono imponujące osiągnięcia zespołu Pracowni Atlasu we Wrocławiu, 
prezentowane w tak licznych mapach i kartogramach. Podkreślenie osiągnięć, które 
w świetle dyskusji są niewątpliwe, nie oznacza, że nie było problemów kontrower
syjnych czy budzących wątpliwości i zastrzeżenia ,ze strony poszczególnych dysku
tantów. Koncepcja Atlasu przedstawiona przez T. Ladogórskiego spotkała się z po
wszechnym uznaniem uczestników Konferencji. S. Herbst podkreślił np., że zado
wala go ona w całej pełni. Atlas w swym założeniu 'ma charakter statyczny. Ele
menty dynamiki - zdaniem Dyskutanta - powinny znaleźć swój wyraz w komen
tarzu, gdzie można zwrócić uwagę na nowe zjawiska iiapowiadające postęp i zmia
nę formacji społeczno-gospodarczych. Należy postulować poszerzenie problematyki 
Atlasu o zjawiska kulturalne, jak sieć szkól średnich, liczbę uczonych w miastach, 
rekrutację studentów do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warto zastanowić się - mó
wił S. Herbst - czy nie należy ograniczyć publikacji do przedstawienia elementów 
porównywalnych z innymi ziemiami polskimi, natomiast cale bogactwo problematyki 
śląskiej przedstawić w serii opracowań monografieznych wydawanych przez IH PAN. 
Zdaniem S. Herbsta powinno się zadbać, by wciągnąć do współpracy osoby spoza 
placówek PAN i podjąć prace nad innymi przekrojami. Zjawiska śląskie nie ury
wają się na granicach prowincji. Należy przeto fakt ten uwzględnić w Atlasie.

S. Herbst przest1,zegal wres:,;cie przed niebezpieczeństwem wyprzedzenia nas przez
NRF l równocze:śnle apelował o podjęcie prac nad polskim udzlalem w Atlasie

miast świata przygotowywanym przez odpowiednią Komisję Międzynarodową. Za
bierając głos po raz drugi, S. Herbst postulował zrezygnowanie z mapy osadniczej
w podziałce 1 : 200 OOO, gdyż jej wykona-nie w krótkim czasie przy s:,;czupłych kad
rach jest nierealne. W zamian proponował wydanie fotokopii śląskich map topo
graficznych z polowy XIX w., a Atlasu w całości.

Do wypowiedzi S. Herbsta nawiązywała S. Zajchowska postulując silniejsze 
-osadzenie Śląska na tle ziem sąsiednich i pokazanie istniejących związków na ma
pach i kartogramach, wszędzie tam, gdzie tylko pozwala na to materiał źródłowy. 
Wyłączenie z opracowania Śląska Cieszyńskiego uznała za słuszne. Natomiast bar
dzo silnie podkreślała konieczność stosowania nowoczesnej techniki i metody opra
cowania. Jej zdaniem dokonywający s'ię postęp w kartografii powoduje szybkie sta
t-zenie się stosowanych metod. Dlatego należy korzystać z pomocy specjalistów. Ma
py i kartogramy powinny być komunikatywne i nowoczesne. Według J. Vanisa 
(CSSR), ustalając granice, które ma objąć Atlas, należy trzymać się ściśle przyję
tych zasad. Trzeba przyjąć albo granice historyczne, albo współczesne. J. Vanis -
podobnie jak S. �erbst - domagał się poszerzenia problematyki o zagadnienia kul
turalne i polityczno-wojskowe. J. Topolski postulował szybkie wydanie Atlasu. Jego 
zdaniem powinno to być wydawnictwo c i ą g l e, nigdy w pełni nie ukończone. 
Przemawiają za tym nie tylko względy naukowe, ale również polityczne. W NRF 
np. szybko publikuje się materiały kartograficzne, którym dopiero w okresie póź
niejszym towarzyszą opracowania tekstowe. Powinniśmy iść za tym przykładem. 
J. Topolski postulował również poszerzenie problematyki o zagadnienia kulturalne
oraz kierunki eksportu i importu. Jego zdaniem badania wrocławskie są szczególnie



Kronika naukowa 369 

-interesujące dla Wielkopolski, gdyż dzielnica ta graniczy ze Sląskiem i posiada z nim
wiele cech wspólnych lub podobnych.

S. Golachowski poparł postulat J. Topolskiego, by nie zwlekać z publikacją.
Atlas jest potrzebny nie tylko historykom, ale geografom, gdyż bez znajomości prze
szłości nie można zrozumieć należycie teraźniejszości. Za jego szybkim wydaniem -
jego zdaniem - przemawiają m. in. względy metodyczne i solidna podstawa źródło
wa, którą nie zawsze dysponuje nawet historyk czasów nowszych. S. Golachowski 
postulował pogłębienie interpretacji niektórych zjawisk, prezentowania zintegrowa
nego obrazu będącego subtelniejszym odbiciem niż proste nałożenie na siebie i po
równanie map czy kartogramów. Według W. Długoborskiego prezentowany Atlas 

różni się od wydanego Atlasu województwa płockiego i Prus Królewskich nie tylko 
większą objętością. Pokazuje on genezę i początek kształtowania się podstawowych 
regionów Sląska. Strukturaln'ie jest niejednolity, gdyż w końcu XVIII w. nakładają 
się tu na siebie dwie odmienne struktury społeczno-gospodarcze, co wprawdzie 
zwiększa wartość Atlasu, ale równocześnie przysparza trudności jego autorom. 
W. Długoborski postulował, podobnie jak niektórzy z jego przedmówców, pokazanie
Sląska w powiązaniu z innymi ziemiami, m. in. Górnośląskiego Okręgu Przemysło
wego łącznie z Nowym Sląskiem. Jego zdaniem Atlas powinien zawierać dwa stre
szczenia obcojęzyczne, silniej pokazywać narastanie nowych zjawisk i operować
tradycyjnymi nieraz już nazwam'i niemieckimi. Zadaniem Atlasu - według W. Dłu
goborskiego - jest wydobycie m. in. tych cech rozwoju, które przy stosowaniu
innych metod nie są uchwytne. Sposób prezentacji winien być maksymalnie nowo
czesny i komunikatywny. Przeciwko stosowaniu nazw niemieckich wypowiedział się
K. $łask.i. Odwołując się do przykładu innych krajów dowodzi!, że Atlas ma służyć
przede wszystkim polskiemu czytelnikowi. Czytelnika obcego zadowoli natomiast
słownik miejscowości. K. $laski również wypowiedział się za szybkim wydaniem
Atlasu, proponując publikację w oddzielnych zeszytach. Równocześnie postulował
uwzględnienie problematyki h."Ulturalnej i opracowanie mapy podziałów politycz
nych.

Zdaniem S. Pietkiewicza Atlas powinien stanowić grafiezną monografię dającą 
pełny obraz zas'iedlenia i zagospodarowania terenu. W związku z tym proponował 
wykonanie mapy rzeźby ,terenu w postaci reprodukcji kreskowej rysunku z mapy 
Rzeszy Niemieckiej w skali 1 : 500 OOO. S. Pietkiewicz domagał się nie tylko podkła
du rzeźby potrzebnego dla lepszej orientacji, ale także podniesienia efektu estetycz
nego mapy przez dodanie kolorowego tła w postaci uwzględnienia ziem sąsiadują
cych ze Sląskiem ol'az ukazanie w formie uproszczonej takich zjawisk, jak gęstość 
zaludnienia, drogi itp. W Atiasie należy uwzględnić jako dodatek do mapy gleb dłu
gość okresu wegetatywnego. Niektóre kartogramy posiadają niewłaściwą kolory
stykę. Stopniowe natężenie koloru może np. być mylące. Przykładem udanego, 
dobrze opracowanego rozwiązania plastycznego jest mapa typów społecznych wsi 
i folwarków. S. Pietkiewicz proponował, by w kartogramach stosować metody iza
rytmiczną Romera lub krystaliczną lubelską. Wypowiedział się za przyjęciem skali 
1 : 500 OOO dla mapy topograficznej. Według S. Pietkiewicza pokazany fragment tej 
mapy jest udany. W celu uatrakcyjnienia Atlasu należałoby go stylizować w napi
sach i okładce w sposób typowy dla XVIII w. Postulując opracowanie mapy geolo
gicznej, Dyskutant wypowiedział się za pokazaniem na niej wyłącznie zjawisk wów
czas znanych. Pod tym względem można by wykorzystać mapę Leopolda von Bucha. 
S. Michalkiewicz - nawiązując do wypowiedzi S. Herbsta i J. Topolskiego - wy
raził nadzieję, że Autorzy Atlasu przekroju XVIII w. nie poprzestaną na nim, lecz
podejmą śię zadania opracowania dalszych przekrojów, co powinny ułatwić prace

12 - Sobótka 2/72 
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kartograficzne na potrzeby III tomu Historii Śląska. S. Litak postulował uwidocznie
nia w Atlasie struktur kościelnych, wskazując na związki istniejące między struk
turami wyznaniowymi i gospodarczymi. Poinformował, że pierwsze z nich są opra
cowywane w KUL-u w Lublinie. 

Spośród problemów bardziej szczegółowych S. Herbst poruszył kwestię pełniej
szego wyzyskania �olnych pr�estrzeni w poszczególnych kartogramach i mapach. 
Zarzucił, że na mapie funkcji miejskich nie pokazano twierdz, które na Śląsku 
odgrywały tak istotną rolę. Za uwzględnieniem garnizonów wypowiedział się rów
nież W. Długoborski, wskazując, że bez nich funkcje miejskie nie będą wyczerpu
jąco określone. Ponadto S. Herbst postulował pokazanie funkcjonalnego zróżnico
wania dróg. Według S. Golachowskiego należałoby pogłębić problematykę Atlasu

przez załączenie planów miast z początków XIX w., które w gotowej postaci znaj
dują się w zbiorach archiwalnych. Ponadto można by zilustrować niektóre zagadnie
nia dając przykłady wsi kmiecych, zagrodniczych, zespołów produkcyjnych, zasięgu 
p1·zywileju piwnego, rozmieszczenia karczem wiejskich, zasięgu mili miejskiej, gra
nic okręgów sądowych itp. 

Spośród zagadnień szczegółowszych, ale niezmiernie istotnych, W. Długoborski 
poruszył problem prezentowanej w Atlasie struktury społecznej wsi. Jego zdaniem 
podział na kmieci i zagrodników nie oddaje już istoty zagadnienia. Ważniejsze by
łoby ukazanie terenów o dominacji czynszu i obszarów pańszczyźnianych. Problem 
chałupników należy wiązać z poziomem gospodal'Czym regionów. Stwierdzając, że 
nie ukazano uprzemysłowienia dóbr magnackich, proponował przedstawienie róż
nych zjawisk w sposób zintegrowany na kartogramach pojedynczych majątków. 
Równocześnie zauważył, że mapa dotycząca handlu nie obrazuje należycie rynku 
wewnętrznego . .Faktu tego nie zmieni też naniesienie na nią jarmarków i targów -
należałoby pokazać �sztaltowanie się cen regionalnych. 

Mapa funkcji miejsl{ich wzbudziła pewne wątpliwości u S. Michalltiewicza. 
Jego zdaniem mapa nie daje pełnego obrazu, gdyż na Śląsku rzemiosło było silnie 
rozwinięte na wsi. W celu pogłębienia problemu należałoby przeto pokazać funkcje 
osiedli wiejskich o charakterze rzemieślniczo-przemysłowym. Natomiast struktura 
społeczna wsi - mimo wyrażonych zastrzeżeń - oddaje obraz XVIII w. Propo
nował. by kmieci czynszowych, których źródła na ogól nie wyodrębniają, pokazać 
na przykładzie pojedynczych majątków, tam gdzie pozwalają na to źródła. 

Do problemu rzemiosła nawiązywał też S. Herbst wyrażając wątpliwość, czy 
dane dotyczące Wielkopolski przytoczone w referacie B. Kaczmarskiego są wiaro
godne. K. Ślaski wskazywał - nawiązując do drugiego ·referatu T. Ladogórskiego -
na podobieństwa i różnice procesów germanizacyjnych na śląsku i na Pomorzu 
w okresie reformacji oraz w XVIII w. S. Herbst dotknął problemu liczebności ko
biet. S. Zajchowska wracając do problematyki ogólnej Atlasu, pytała o podstawę 
geograficzną opracowanych map oraz o autorów powiatów łużyckich wchodzących 
obecnie w skład Polski, K. Chłapowski zaś o mapkę podziałów kościelnych. J. Vanis 
wreszcie stwierdził, że jego zdaniem mapa własności feudalnej jest opracowana 
właściwą metodą i przedstawiona według dobrej podziałki. Proponował, by na ma
pie zaznaczyć jednak wszystkich właścicieli, nie wyłączając drobnych. Kolory na
tomiast należy dostosować do stosowanych w dotychczasowych wydawnictwach. 

T. Ladogórski w drugim dniu obrad apelował o ustosunkowanie się do takich
problemów, jak forma publikacji Atlasu, rodzaj mapy zasadniczej itp. Równo
cześnie zaproponował stworzenie wydawnictwa do publikacji prac atlasowych i do
magał się zwiększenia liczby etatów pracowników naukowo-technicznych dla pra
cowni wrocławskiej. Po zakończeniu dyskusji udzielił wyjaśnień na pytania. Nastę-
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pnie W. Pałucki dokonał ogólnego podsumowania, wypowiadając się za podziałką 
1 : 500 OOO i polskim nazewnictwem. Oświadczył, że inne propozycje trzeba ·będzie 
rozważyć w terminie późniejszym. Na tym Konferencję zamknięto. 

Ogólnie oceniając przebieg dwudniowych obrad należy podkreślić, że spełniły 
one pokładane przez organizatorów Konferencji nadzieje. Warto zaznaczyć, że sku
piła ona wielu wybitnych znawców z całej prawie Polski i nawet przedstawicieli 
z zagranicy. Wysiłek badawczy szczupłej ,placówki wrocławskiej oceniono bardzo 
wysoko. Wskazywano na bogactwo materiału i różnorodność prezentowanej proble
matyki. Podniesiono aspekt naukowy i polityczny badań. Szczególnie silnie należy 
podkreślić wagę postulatu J. Topolskiego, by Atlas ,stal się wydawnictwem ciągłym, 
prezentującym wyniki nowych badań. Wyjdzie to na dobre nie tylko nauce we 
Wrocławiu, ale także w całym kraju i poza jego granicami. 

PRZEWODY HABILITACYJNE I OBRONA. PRAC DOKTORSKICH Z ZAKRESU 
HISTORII SLĄSKA (UWZGLĘDNIONO PRACE Z ARCHEOLOGII I FILOLOGII) 

Dr Bogusław G e d i  g a - adiunkt Zaklaau. Archeologii Sląska Instytutu Hi
storii Kultury Materialnej PAN we Wrocławiu, uzyskał stopień doktora habilitowa
nego na podstawie pracy pt. Motywy figuralne w sztuce ludności kultury łużyckiej. 

Recenzenci: prof. dr Witold Hensel, prof. dr Helena Cehak-Hołubowiczowa, prof. 
dr Włodzimierz Szafrański. 

Przewód habilitacyjny odbył się 20 I 1971 r. Praca ukazała s'ię nakładem Osso
lineum w 1970 r. 

Dr Józef Kaź mi e r  c z y  k - adiunkt Zakładu Archeologii Nadodrza Insty
tutu Historii Kultury Materialnej PAN, uzyskgl stoPień doktora habilitowanego na 
podstawie pracy pt. Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu. Część 

druga. 
Recenzenci: prof. <ir Włodzimierz Antoniewicz, prof. dr Witold Hensel, prof. 

dr Helena Cehak-Holubowiczowa. 
Przewód habilitacyjny odbył się 19 V 1971 r. Praca ukazała się nakładem Osso

lineum w 1970 r. 

Dr Włodzimierz W o j  c i e  c h o  w s k i  - adiunkt Katedry Archeologii Uniwer
sytetu Wrocławskiego, uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy 
pt. Zagadnienie chronolog.ii relatywnej kultur młodszej epoki kamienia na Dolnym 

Sląsku na tle środkowoeuropejskiej systematyki neolitu. 

Recenzenci: prof. dr Włodzimierz Antoniewicz, prof. dr Helena Cehak-Holubo

wiczowa, doc. dr habil. Jan Machnik. 
Przewód habilitacyjny odbył się 19 V 1971 r. Praca ukazała się nakładem Uni

wersytetu w „A,cta Univ. Wrat." nr 112 w 1970 r. 

Dr Franciszek H a w r  a n e k - adiunkt Instytutu Sląskiego w Opolu, uzyskał 
stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Niemiecka socjaldemokracja 

w prowincji górnośląskiej w latach 1929-1933. 

Recenzenci: prof. dr Marian Orzechowski, prof. dr Henryk Zieliński, prof. 
dr Antoni Czubiński. 

Przewód habilitacyjny odbył się 3 XI 1971 r. Praca ukazała się nakładem 
Ossolineum w 1971 r. 
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Mgr Jerzy P a  b i s  z - adiunkt Zakładu Historii Śląska Instytutu Historii 
UWBB, uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. Walka klasy robotniczej 

województwa śląskiego w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935). 

Promotor: prof. dr Kazimierz Popiołek. 
Recenzenci: doc. dr Józef Chlebowczyk, doc. dr Karol Fiedor. 
Obrona odbyła się 3 III 1970 r. Praca ukazała się w 1972 r. 

Mgr Piotr D o b r o  w o 1 s k i  - st. asystent Śląskiego Instytutu Naukowego 
w Katowicach, uzyskał stopień doktora na podstawie pracy Ugrupowania i kierunki 

separatystyczne na Górnym Sląsku i w Cieszyńskiem w latach 1918-1939. 

Promotor: prof. dr Henryk Zieliński. 
Recenzenci: doc. dr Józef Chlebowczyk, prof. dr Marian Orzechowski, prof. 

dr Henryk Rechowicz. 
Obrona odbyła się 11 III 1970 r. 

Tema�em pracy jest problem tzw. separatyzmu śląskiego. Praca składa się 

z 5 rozdziałów, w który-eh kolejno przedstawiono: genezę organizacji i pism powołu
jących się na hasło odrębności śląska: różnorodne koncepcje „usamodzielnienia" 
bądź „umiędzynarodowienia" Górnego śląska i Cieszyńskiego po I wojnie świato
wej; rozwój organizacji dzielnicowo-separatystycznych na Górnym Śląsku w latach 
1921-1939, ze szczególnym zwróceniem uwagi na społeczno-gospodarcze przyczyny 

ich powstania, i wreszcie rozwój ruchu ślązakowskiego w obu częściach Śląska Cie

szyńskiego aż do 1945 r. Praca napisana została w oparciu o archiwalia polskie, 
czechosłowackie i niemieckie. Wykorzystano również pisma będące organami partii 
dzielnicowo-separatystycznych i prasę śląską. 

Mgr Andrzej D er e ń - Dyrektor Archiwum Państwowego m. Wrocławia 
i Województwa Wrocławskiego, uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. Ha
kata na Sląsku w latach 1895-1918. 

Promotor: doc. dr Karol Fiedor. 
Recenzenci: prof. dr Witold Jakóbczyk, doc. dr Mieczysław Pater. 
Obrona odbyta się 9 VI 1970 r. 
Autor omawia działalność Hakaty na Śląsku od momentu powstania pierw

szych lokalnych kół na przełomie 1895/96 r. Ukazuje reakcję społeczności polskiej 
na ostrą antypolską propagandę, która doprowadziła do zakazu prowadzenia przez 
Ostmarkenverein na Górnym śląsku akcji organizacyjno-propagandowej. Dalszy 
wzrost nasilenia działalności tej organizacji obserwujemy dópiero od 1903 r. Autor 
analizuje następnie skład społeczny i polityczne zapatrywania członków tej organi
zacji. 

Mgr Ewa J ę ,cz a l  i k - kustosz Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, uzyskała 
stopień doktora na podstawie pracy pt. Dolnośląskie malarstwo ludowe na szkle. 

Promotor: doc. dr Adolf Nasz. 
Recenzenci: prof. dr Ksawery Piwocki, prof. dr Roman Reinfuss. 
Obrona odbyta się 15 VI 1970 r. 

Przedmiotem pracy jest zespól obrazów malowanych na odwrocie płyty szkła· 
nej posiadających pewną ilość wspólnych cech stylowych, a produkowanych w okre
sie od drugiej pot. XVIII w. do końca XIX w. na terenie Podsudecia Śląskiego. 
Praca zawiera rozważania na temat genezy i lokalizacji głównego ,centrum pro
dukcyjnego obrazów, omówienie ich tematyki oraz wyników analizy formalnej, usta
lenie chronologii, określenie techniki ich malowania i autorstwa oraz próbę ogólnej 
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charakterystyki dolnośląskiego malarstwa_ludowego na. szkle na tle malarstwa in
nych regionów. Praca zamieszcza również ok. 50 ilustracji obrazów z krótkimi opi� 
sami inwentarzowymi oraz analizę chemiczną farb i spoiw kilkunastu obrazów. 

Mgr Janina P s  z c z  ó l k o  w s k a  - S i m  i c z y j e  w - uzyskała stopień doktora 
na podstawie pracy pt. Srednie szkoły medyczne na Dolnym Sląsku w latach 

1946-1966. 

Promotor: doc. dr Mirosława Chamcówna. 
Recenzenc_i: prof. dr Tadeusz Nowacki, doc. dr Stanisław Szpilczyński. 
Obrona odbyła się 4 XI 1970 r. 
Rozprawa jest pierwszą próbą przedstawienia dziejów średnich szkól medycz

nych na Dolnym śląsku w latach 1946-1966. Autorka przedstawia przyczyny buj
nego rozwoju tej gałęzi szkolnictwa i ewolucję zachodzącą w kształceniu 13 za
wodów średniego personelu medycznego, zwracając sz,czególną uwagę na zmiany, 
które zostały wprowadzone w 1963 r., kiedy to włączono szkolnictwo medyczne do 
ogólnego systemu oświaty i równocześnie podzielono na trzy podstawowe typy: za
sadnicze szkoły medyczne, licea medyczne i szkoły medyczne. Autorka przedstawia 
również stronę organizacyjną i zmiany w programie nauczania. 

Mgr Stanisław G o r z k o w i c z --' dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk, uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. Czy

telnictwo literatury pięknej i pism społeczno-kulturalnych wśród studentów Poli

techniki Wrodawskiej. 

Promotor: prof. dr Antoni Knot. 
Recenzenci: prof. dr Antonina Kloskowska, prof. dr Janusz Tymowski. 
Obrona odbyła się 17 XI 1970 r. Praca ukazała się riakładem WTN pt. Czytelnic

two studentów. Studium z zagadnień humanizacji inteligencji technicznej, Wro
cław 1972. 

Mgr Marek C z  a p l i  ń s k i  - st. asystent Zakładu Historii Polski i Powszech
nej XVI-XVIII w., uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. Adam Napie

ralski i jego kie?"Unek polityczny na Sląsku 1889-1928. 

Promotor: prof. dr Adam Galos. 
Recenzenci: prof. dr Henryk Zieliński, prof. dr Marian Orzechowski. 
Obrona odbyła się 19 XII 1970 r. 
Praca składa się z kilku wątków. Zasadniczym jest pierwsza naukowa biografia 

Adama Napieralskiego. Równocześnie Autor śledził rozwój kierowanej przez niego 
partii zwanej „obozem »Katolika«", która w przeciwieństwie do Narodowej Demo
kracji reprezentowała lcierunek umiarkowano-ugodowy i głosiła oparcie ruchu pol
skiego na niemieckiej partii Centrum. Praca zawiera również poważne elementy 
monografii gazety „Katolik", jej postawy ideowej i działalności narodowej, a także 
szczegółowy rys rozwoju koncernu wydawniczego tejże nazwy z siedzibą w Bytomiu. 
Praca oparta jest na polskich i niemieckich (NRD-owskich) mater:iałach archiwal
nych oraz prasie polskiej i obcej. 

Mgr Jerzy Damian T o m c z y k  - oficer WP, uzyskał stopień doktora na pod
stawie pracy pt. Rzemiosło cechowe na Górnym Sląsku w świetle źródeł sf1·agistycz

nych XV-XVIII w. 

Promotor: prof. dr Marian Haisig. 
Recenzenci: prof. dr Kazimierz Jasiński, doc. dr Władysław Dziewulski. 
Obrona odbyła się 16 XII 1970 r. 
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Podstawą źródłową pracy są dawne pieczęcie cechów rzemieślniczych docho
wane w oryginalnych· tłokach i odciskach występujących na aktach archiwalnych. 
Autor z ikonograficznej treści tych godeł wydobywa materiał związany z przedmio
tem produkcji i narzędziami poszczególnych cechów i rzemiosł. Pokazuje również 
zjawisko koncentracjj rzem'iosł w poszczególnych cechach. Praca wykazała, że pieczęć 
cechowa jako wytwór dawnego rzemieślnika prowadzić może niekiedy do wniosków 
i stwierdzeń, jakich nie osiągnie się na podstawie nawet najbardziej wnikliwej in
terpretacji źródeł pisanych. 

Mgr Elżbieta A c h  r e m  o w i c z  - asystent naukowo-techniczny w Katedrze 
Historii Literatury UWBB, uzyskała stopień doktora na ,podstawie pracy pt. Towa

rzystwo Literacko-Słowiańskie przy Uniwersytecie Wrocławskim w drugim okresie 

działalności 1860-1886. 

Promotor: prof. dr Bohdan Zakrzewski. 
Recenzenci: doc. dr Wanda Roszkowska, prof. dr Władysław Floryan. 
Obrona odbyła się 9 I 1971 r. 
Celem pracy było zrekonstruowanie dziejów Towarzystwa Literacko-Słowiań

skiego w latach 1870-1886, organizacji, która odegrała doniosłą rolę w życiu uni
wersyteckiej Polonii wrocławskiej XIX w., gromadziła wielu przyszłych pisarzy, 
uczonych, publicystów, działaczy politycznych i społecznych. Autorka stara się 
scharakteryzować system organizacyjny Towarzystwa, jego dorobek odczytowy, po
wiązania z pozauniwersyteckimi organizacjami młodzieży, udział członków w po
wstaniu styczniowym i w innych wydarzeniach politycznych kraju. Praca składa się 
ze wstępu i 5 rozdziałów, w których Autorka kolejno przedstawia dzieje Towa
rzystwa pod kuratorium Cybulskiego (1860-1863), w dobie przezwydężania kry
zysu ideowego (1863-1868), pod wpływami Nehringa (1868-1873), w czasie prze
obrażeń organizacyjnych i tendencji do zjednoczenia (1873-1880) oraz ostatnie lata 
jego działalności (1880-1886). 

Mgr Karol K o c  z y - kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Szcze
cińskiej, uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. Proza Gerharta Haupt

manna. 

Promotor: prof. dr Marian Szyrocki. 
Recenzenci: doc. dr Jan chodera, doc. dr Gerard Koziełek. 
Obrona odbyła się 16 I 1971 r. 
Praca jest pierwszą próbą omówienia jednego gatunku twórczości G. Haupt

manna. Składa się z 4 rozdziałów: ,,Nowele i opowiadania", ,,Powieści", ,,Proza 
autobiograficzna i dzienniki", ,,Eseistyka i publicystyka". Autor ukazuje twórczość 
Hauptmanna na tle ewolucji jego poglądów estetycznych, ideowych, politycznych 
i społecznych. 

Mgr Halina K o s  s e c  k a  - kustosz Biblioteki Instytutu Geologicznego UWBB, 
uzyskała stopień doktora na podstawie pracy pt. Uprzemysłowienie dóbr Hochber

gów w latach 1750-1850. 

Promotor: prof. dr Stefan Inglot. 
Recenzenci: doc. dr Wacław Długoborski, doc. dr Zbigniew Kwaśny. 
Obrona odbyła się 5 V 1971 r. 
W pracy omówiono ogólny kierunek rozwoju przemysłu w dobrach Hochbergów. 

w latach 1750-1850 oraz towarzyszących mu przemian społecznych i ekonomicznych 
Proces ten pokazany został na tle analogicznych zjawisk zachodzących w gospodar-
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ce śląskiej w okresie przechodzenia od gospodarki feudalnej do kapitalistycznej, 
przebiegał jednak znacznie od nich szybciej. Na p_rzyspieszenie zmian wpływał 
głównie rozwój górnictwa węgla kamiennego na badanym terenie. Autorka dokła
dnie prześledziła rozwój słabo dotychczas znanych gałęzi produkcji: przemysłu rol
no-spożywczego, drzewnego i materiałów- budowlanych. Pracę oparto prawie wy
łącznie na bogatych materiałach podworskich. 

Mgr Edward P a  1 i ń s k i - kierownik Wydziału Kultury Prezydium WRN 
we Wrocławiu, uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. Opieka społeczna we 

Wrocławiu w latach 1945-1965.

Promotor: prof. dr Stefan Inglot. 
Recenzenci: prof. dr Andrzej Kamiński, prof. dr Marian Orzechowski. 
Obrona odbyła się 26 VI 1971 r. 
Praca składa się ze wstępu i trzech rozdziałów. We wstępie omówiono litera

turę, źródła oraz przedmiot i metodę zastosowaną w pracy. W kolejnych rozdziałach 
przedstawiono: sytuację w mieście Wrocławiu w 1945 r. i ustawodawstwo PRL
w zakresie opieki oraz pomocy społecznej; zadania, organizację i formy działania 
opieki społecznej w latach 1945-1950 oraz opieki lekarskiej w tym samym czasie; 
rozwój opieki społecznej w latach 1950-1965; choroby społeczne oraz problem włó
częgostwa, żebractwa i prostytucji w latach 1945-1965, a także działalność organi
zacji społecznych w zakresie opieki i pomocy społecznej. W aneksach podano zesta
wienia zakładów opiekuńczych, nakładów finansowych na działalność opieki i po
mocy społecznej, liczbę podopiecznych i rodzaje świadczeń. 

Mgr Jan W r a b  e c - st. asystent Katedry Historii Sztuki UWBB, uzyskał sto-
pień doktora na podstawie pracy pt. Budownictwo kościelne na Sląsku w XVIII w.

Promotor: prof. dr Zbigniew Hornung. 
Recenzenci: prof. dr Zygmunt Świechowski, doc. dr Józef Lepiarezyk.
Obrona odbyta się 29 VI 197_1 r. 
Przedmiotem pracy jest pierwsze w dotychczasowej literaturze syntetyczne uję

cie śląskiej a1,chitektury kościelnej XVIII w. Do ogólnych wniosków dotyczących 
genezy, rozwoju historycznego i topograficznego, charakterystyki i znaczenia śląskich 
kościołów i kaplic Autor dochodzi drogą szczegółowej analizy formalnej i historycz
nej 50 wybranych obiektów, wśród których wiele by!O" dotąd nie znanych. Oma
wiane przykłady uporządkowane zostały w 5 grupach typologicznych odpowiadają
cych głównym rozdziałom pracy. Osobne rozdziały poświęcone zostały typologii 
wnętrz fasad i detalu architektonicznego. Obraz śląskiej architektury kościelnej 
XVIII w. ukazano na szerokim tle zagadnień politycznych, ekonomicznych, społecz
nych, religijnych i kulturalnych. Specjalną uwagę zwrócono na mecenat artystyczny, 
działalność fundatorów i głównych środowisk artysty,cznych. W aneksach umieszczo
no m. in. zdjęcia fotograficzne i pomiarowe. 

Mgr Szczepan W y s  o c k i - pracownik Wydawnictwa „Śląsk" w Katowicach,
uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. Wilhelm Tkaczyk - niemiecki pi
sarz proletariacko-rewolucyjny Górnego Sląska. Przyczynek do historii pisarzy pro

letariacka-rewolucyjnych. 

Promotor: prof. dr Marian Szyrocki. 

Recenzenci: prof. dr Jan Chodera, doc. dr Gerard Kozielek. 
Obrona odbyła się 11 XI 1971 r. 
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Celem pracy było ukazanie roli i funkcji twórczości W. Tkaczyka, czołowego 

przedstawiciela górnośląskiej literatury rewolucyjnej okresu międzywojennego, 
członka i działacza Górnośląskiego Związku Pisarzy Proletariacko-Rewolucyjnych, 
Slązaka piszącego po niemiecku, typowego człowieka pogranicza. Jako pisarz w swo

ich utworach kreował na bohaterów anonimowych robotników, dostrzegał głębsze 

prawdy, m. in. że wspólnym wrogiem klasy robotniczej Śląska jest niemiecki kapi

talizm, z którym też walczył. Praca składa się ze wstępu i sześciu rozdziałów, 
w których Autor kolejno zajął się następującymi zagadnieniami: pojęciem literatury 
robotniczej i proletariackiej w Niemczech w latach 1900-1933, organizacyjną dzia

łalnością W. Tkaczyka w Górnośląskim Oddziale Związku Pisarzy Proletariacko

-Rewolucyjnych, drogą życiową i 1stotą literackiej twórczości pisarza, poezją ko

palń i fabryk w latach 1928-1933, twórcwścią W. Tkaczyka w okresie faszyzmu. 
i zagadnieniem rozwoju jego osobowości twórczej. 

Mgr Karol Boremeusz J a  n o w s k i  - st. asystent Instytutu Nauk Społecz
nych Politechniki Wrocławskiej, uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. 

Polska Partia Socjalistyczna na Dolnym Sląsku w latach 1945-1948. 

Promotor: prof. dr Marian Orzechowski. 
Recenzenci: doc. dr Janusz Gołębiowski, doc. dr Karol Fiedor. 
Obrona odbyła się 10 XII 1971 r. 
Rozprawa stanowi próbę monograficznego ujęcia problemu rozwoju organiza

cyjnego i działalności politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej na Dolnym Śląsku 

w latach 1945-1948. Uwzględniono w pracy prpcesy powstawania i działalności
organizacyjnej PPS na Dolnym śląsku w okresie od kwietnia 1945 do grudnia 

1948 r., udział w życiu politycznym, społecznym i gospodal'czym regionu, a także 
procesy kształtowania się jedności ruchu robotniczego. 

HERMANN HOFFMANN 

IN MEMORIAM 

Zestawił K. Matwijowski 

Gdy mniej więcej przed rokiem wpadł mi w ręce pamiętnik H. Hoffmanna, po

stanowiłem omówić tę ciekawą publikację w polskich czasopismach. Zawiadomiłem 
też o tym sędziwego przyjaciela. Z początkiem lipca 1971 r. otrzymałem kartkę da

towaną 24 czerwca, w której wyrażał radość z zajęcia się przeze mnie jego .pa
miętnikiem. Kartkę, pisaną przez kogoś obcego, zdobił już bardzo nieforemny i nie

pewny podpis autora „Ks. Hermann Hoffmann". Wiedziałem, że 92-letni autor tracił 
wzrok, ale nie sądziłem, że sprawy zaszły tak daleko, iż autor kartki konstatował 

z melancholią, że jest „fast blind" - prawie niewidomy - i że dlatego nie był już 
w stanie samodzielnie napisać krótkiej kartki. 

W ostatnich dniach dowiedziałem się, że Hermann Hoffmann rozstał się z coraz 
bardziej dla niego uciążliwym życiem w Lipsku 12 I 1972 r. 

Fakt, że właśnie w tym numerze ukazuje się omówienie jego pamiętnika, zwal

nia mnie od obowiązku skreślenia jego sylwetki. Nie sposób jednak, by na lamach 

czasopisma poświęconego historii śląska nie wspomniano o jego zasługach na polu 
historii naszej prowincji. 

Hoffmann zaczął publikować przeszło pól wieku temu, mianowicie w 1905 r. 

Początkowo zajmowały go sprawy religijne, dopiero z czasem przeszedł do pisania 
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dzieł z zakresu historii kościoła katolickiego na $ląsku. Bibliografia jego prac po
święconych temu zagadnieniu jest obszerna, na plan pierwszy jednak wybijają się 
sumienne, źródłowe prace dotyczące dziejów domów jezuickich na $ląsku, a to 
w Głogowie, Świdnicy, Opolu, Żaganiu, Brzegu, Jeleniej Górze. Wobec zniszczenia 
znacznej części archiwów śląskich dzieła te posiadają specjalną wartość dla histo
ryków życia religijnego na Śląsku. Z czasem poświęcił Hoffmann swe pióro hagio
grafii śląskiej oraz historii różnych kościołów tej prowincji. Po opuszczeniu uko
chanego przez siebie Śląska, śledził pilnie z dalekiego Lipska to, co się działo w tej 
prowincji, odwiedzał ją, dopóki mógł, prawie corocznie i cieszył się szczerze z po
stępów odbudowy Wrocławia. Nie przestawał też pisać o Śląsku i $tązakach. 

Prace Hoffmanna z tej dziedziny zapewniły mu trwale miejsce W$ród history
ków śląskich. Z głębokim żalem żegnamy dziś człowieka, który większą część swego 
życia poświęcił historii naszej prowincji i zagadnieniu pogodzenia Polaków i Niem
ców ze sobą. 

Wrocław luty 1972 
Władysław Czapliński 

•

• 




