
K R o N I K A N A u K o 

F r a n c i s z e k  N o w a c k i

SEMINARIUM ZACHODNIONIEMIECKICH 

I POLSKICH NAUCZYCIELI HISTORII -

DZIAŁACZY ZWIĄZKOWYCH W KOLONII (20-24 XI 1977 R.). 

W .A 

W siedzibie Ostkolleg der Bundeszentrale fur Politische Bildung w Kolonii 

odbyło się spotkanie nauczycieli historii szkól wszystkich stopni - działaczy związ

ków nauczycielskich. Uczestniczyło w nim 11 delegatów z PRL, 22 z RFN i 1 z Ber

lina Zachodniego. 

Tematem - obrad były wzajemne informacje o realizacji Zaleceń Komisji PRL 

i RFN do spraw podręczników szkolnych w zakresie historii i geografii 1, o zagad

nieniach metodyczno-dydaktycznych nauczania historii oraz o wynikach najnow

szych badań nad stosunkami polsko-niemieckimi w okresie Wiosny Ludów. 

Nieomal pełll1ą zgodność poglądów zaprezentowali Autorzy referatów na temat 

Wiosny Ludów, profesorowie E. Kolb z Wilrzburga i A. Galos z Wrocławia. Po 

latach „polskiej fali" (1831-1840) - jednego z przejawów liberalizmu politycznego 

w Niemczech - nastąpiła zmiana nastrojów i stosunku do sprawy polskiej i Po

laków. Dotychczasowe sympatie ustąpiły nastawieniu wręcz wrogiemu, co zbiegło 

się w czasie (1846-1848) z upadkiem prądów liberalnych w życiu państwowym 

i politycznym Niemiec. 

W pozostałych punktach obrad wystąpiły znaczne różnice poglądów. 

J. Adamski (Wyd. Szkolne i Pedagogiczne) poinformował o zmial!l.ach dokona

nych w polskich podręcznikach do historii w latach 1971-1976 (czyli jeszcze przed 

opublikowaniem Zaleceń). Usunięto sformułowania i oceny z okresu „zimnej woj

ny", sprostowano drobne błędy faktograficzne (daty i nazwy, np. RFN zamiast 

NRF) kwestionowane przez stronę zachodnioniemiecką. Dane o Republice uzupeł

niono informacjami o założeniach i wynikach nowej „polityki wschodniej" Brandta, 

Scheela i Genschera oraz o postępującym - mimo oporów prawicy RFN - procesie 

normalizacji stosunków między naszymi krajami. Realizując hasło „ogólnoświato

wego wychowania dla pokoju", sformułowane przez min. Wojtasika podczas XXXI 

sesji ONZ, strona polska wywiązała się z zobowiązań wynikających ze wspólnych 

!Zaleceń. 

Zasadność tego stwierdzenia potwierdzili Autorzy trzech referatów na temat 

historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w polskich programach i podręcz

nikach do nauczania historii w okresach: X w. - 1795 r. (A. Czerniak i R. Mrocz

kowski), 1795 - 1918 (W. Król i S. Szostakowski) oraz 1918 - 1976 (F. Nowacki). 

1 Treść Zaleceń Komisji UNESCO Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Republi
ki Federalnej Niemiec do spraw podręczników szkolnych w zakresie historii i geo
grafii zob. m. in.: ,,Kwartalnik Historyczny", 1977, nr 1, s. 129-150 (tamże na 
s. 151-155 artykuł T. Jędruszczaka na temat Zaleceń); E. M ę c 1 e w  s k i, Nie
przezwyciężona przeszłość, Warszawa 1977, s. 302-327.
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W referatach podikreślano m. in. pełną zgodność treści podręczników z hasłami 
programu nauczania (jednolitego w 'szkolnictwie PRL) oraz z Zaleceniami.

Stanowisko odmienne od polskiego wobec Zaleceń reprezentowali Niemcy. 
Autor referatu Historia Polski i stosunki niemiecko-polskie w programach

szkolnych RFN, S. Grassmann (przewodniczący Verband der Geschichtslehrer 
Deutschlands), omówił wyniki badań przeprowadzonych w Hamburgu, Szlezwiku
-Holsztytt1ie i Północnej Nadrenii-Westfalii. Autorzy analizowanych programów nau
czania: uznali za „nie do przyjęcia" Zalecenia nr 1, 3, 4, 7, 13 i 14; zaakceptowali 
Zalecenia nr 2, 5, 6, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25 i 26, ale najczęściej realizuje się 
tylko Zalecenia nr 5 i 26; uwzględniają „pod innymi tytularni" (tzn. dowolnie je 
interpretując) Zalecenia nr/ 6, 8-12 i 14-20. Treść części Zaleceń zawiera kontro
wersje (nr 4), niekonsekwencje krzywdzące Niemcó� (nr 10 a 21), inne zaś nawet 
kateg?ryczne żądania nie do zrealizowania w RFN (nr 7). Treść niektórych Zaleceń
jest może ważna dla Polaków (111p. nr 9), ale nie dla stosunków polsko-niemiec
kich. Przewodniczący V dGD kwestionował - jego zdaniem historycznie nieslusz- .. 
ny - przyjęty przez· Polaków podział Niemców na „dobrych Niemców" i „złych 
hitlerowców" oraz to, iż w Zaleceniach nie uwzględniono nowoczesnych tendencji 
nauczania historii w RFN (dążenia do uniwersalizacji historii Europy, jej struktury 
i gospodarki). M. in. z tego powodu min. kultury Hesji, Krollmann, zinterpretował 
Zalecenia jako „wytyczne do uwzględnienia w miarę możliwości w programach 
i podręcznikach", a senat m. Hamburga potraktował je „jako przedmiot nauczania 
i dyskusji". 

S. Grassmaqn zapytał, czy wychowanie młodzieży polskiej w duchu iinternacjo
nalizmu, a w związku z tym i poparcia wojen narodowowyzwoleńczych, służy 
rzeczywiście „wychowaniu dla pokoju". 

w referacie . Polska i stosunki polsko-niemieckie w podręcznikach szkolnych
RFN prof. Ch. Klessmann z Bochum dokonał raczej obiektywnej, \krytycznej ana
lizy tej tematyki w podręcznikach i materiałach pomooniczych wydanych po 
1970 r. Występujące w RFN· ;i od lat dyskutowane zja.wisko „kryzysu na.uk histo
rycznych i nauczania historii" stanowi jedną z przeszkód we właściwym trakto
waniu rm. in. tematu „Polska". Przygotowanie podręcznik.a odpowiadającego nowo
czesnym koncepcjom wymagać będzie starannej selekcji całości materiału wynika
jącej z „przemyśleń dydaktycwych" i ,,wyboru perspektywicznego". W związku 
z tym można będzie uwzględnić tylko najważniejsze materiały zbliżone do treści 
Zaleceń. 

Dydaktyk prof. B. von Borries z Hamburga wypowiedział się za podręcznikami 
,,przyszłościowymi", zawierającymi „materiały •kontrowersyjne i niedokończone", tzn. 
takie, które skłaniają uczniów do poszu!kiwania źródeł, -zmuszają do przemyśleń 
i wywołują potrzebę dyskusji. Materiał zawarty w Zaleceniach musi być „znacznie 
skróc0111y", zawiera bowiem określone tematy i wybrane wydarzenia, a to „narusza 
żywotność i badawczo-poszukiwawczy charakter nauczania historii". 

,,Zarysowało się już stanowislfo: Zalecenia tylko uwzględnić znaczy odrzucić" -
powiedział doc. W. Michowicz (wiceprezes ZG ZNP, przew. delegacji polskiej). Za
równo w Polsce, jak i w RFN historycy odeszli od znanej tezy Rankego. U nas 
uczy się przede wszystJkim historii społeczeństw. Wykazujemy m. in. rolę mas 
ludowych w historii i reprezentujemy klasowy punkt widzenia. Historia musi 
zawierać oceny; np. inie można tylko opisać, ale trzeba także ocenić faszyzm, jego 
oblicze i szkody, jakie wyrządził Niemcom i Polakom. 

RFN i PRL są członkami ONZ, a ta już dawno określiła swoje pozytywne 
stanowisko wobec ruchów narodowowyzwoleńczych. Nie ma więc sprzeczności mię
dzy naszym internacjonalistycznym poparciem tych ruchów a· wychowaniem dla 
pokoju. 
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Także i w Polsce odstępuje się-od tradycyjnego pojmowania i nauczania hi
storii. Przedmiot „wychowanie obywatelskie" zawiera nowe, skorelowane ujęcie 
historii, ekonomii, socjologii, filozofii i innych dyscyplin naukowych. Dokonując 
zmfan w podręcznikach i programach nauczania historii przestrzegamy ustaleń 
uzgodnionych nie tylko z RFN, ale także z 29 innymi krajami. Celem spotkania nie 
jest dyskusja o treści ZaLeceń - już przedyskutowanych, wzajemnie uzgodnionych 
i opublikowanych - ale dyskusja o formach najskuteczniejszej oraz najszybszej 
ich realizacji w programach i podręcznikach szkolnych. 

Uczest,nicy seminarium uznali wymianę zdań na temat realizacji Zaleceń za 
celową i dwustronnie pożyteczną. Postanowiono ją kontynuować podczas następ
nego spotkania w 1978 r. na terenie Polski. 

e 

Ir e n a  La s a k

KONFERENCJA 

,,NEOLITYZACJA POLSKI POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ" (16-18 Ili 1978 R.) 

Celem konferencji, która odbyła się z inicjatywy Sekcji Archeologicznej Ko
misji Nauk Humanistycznych PAN we Wrocławiu, było podsumowanie osiągnięć 
badawczych wrocławskiego środowiska naukowego oraz ustalenie ich rangi na tle 
osiągnięć archeologicznych w Polsce. 

W obradach udział wzięło kilkadziesiąt osób reprezentujących różne ośrodki 
naukowe w Polsce, Czechosłowacji i NRD. Wygłoszono łącznie 13 referatów, w któ
rych skoncentrowano się na najnowszych osiągnięciach badawczych dotyczących 
powyższej problematyki, wskazując na związki rozpatrywanych obszarów z terenem 
Polski południowo-zachodniej. Zagadnienia poruszane najczęściej w referatach do
tyczyły chronologii i periodyzacji kultur wczesnorolniczych, ich wzajemnych wpły
wów, osadnictwa ludności kultur neolitycznych, koegzystencji ludności mezolitycznej 

. i neolitycznej i problemów gospodarczych. Rozpatrywane one były w szerokim 
aspekcie, w powiązaniu ze zjawiskami obserwowanymi w basenie środkowego Du
naju, który to obszar odegrał olbrzymią rolę w neolityzacji obszarów Europy środ
kowej. 

W trakcie szeregu dyskusji w toku obrad podkreślano wielokrotnie problem 
datowania stanowisk za, pomocą metody C14, która pozwala na określenie w czasie 
pewnych przełomowych momentów, kiedy formowały się i zanikały pewne komplek
sy kulturowe. Dzięki tej metodzie można było zbudować system tzw. długiej chro
nologii. Referenci podkreślali jednakże, iż daty uzyskiwane tą metodą nie mogą 
być podstawą wyznaczania konkretnych dat wydarzeń historycznych, co wiąże się 

z szeregiem przyczyn wpływających na wynik· analiz i obliczeń 1aboratoryjnych. 
Podsumowując dyskusję na zakończenie konferencji podkreślano znaczenie naj

nowszych badań nad problematyką 1Deolityzacji ziem polskich. Szczególnie ważne 
były ustalenia wiążące się z synchronizacją mezolit-neolit, wyróżnieniem najstar
szych materiałów kultury ceramiki wstęgowej rytej, genezą kręgu linearnego i jego 
stosunku do obszaru zakarpackiego. Dalszą kwestią było ewentualne lokalne przej
ście od kultury ceramiki wstęgowej rytej do klutej, teza o istnieniu kopalnictwa 
w kulturze ceramiki wstęgowej rytej itp. 

Uczestnicy konferencji wzięli również udział w otwarciu wystawy pt. ,,Wczesno
neolityczne osiedla dolnośląskie w świetle ostatnich badań wykopaliskowych", zor
ganizowanej przez Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, Zakład Archeologii 
Nadodrza IHKM PAN oraz Katedrę Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na 
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zakończenie konferencji odbyła się wycieczka wiodąca trasą Wroclaw-Sobótka
Jordanów-Niemcza-Strzelin-Wroclaw. Miała ona na celu zorientowanie w regu
łach rządzących ludnością neolityciną przy lokalizacji osad. 

I r e n a  L a s a k

KONFERENCJA „KULTURY ARCHEOLOGICZNE I SRODOWISKO 

GEOGRAFICZNE DOLINY KOPANICY 

W PÓŹNYM PLEJSTOCENm I WCZESNYM HOLOCENIE" (24 IV 1978 R.) 

Zasadniczym celem spotkania zorganizowanego przez Katedrę Archeologii Uni
wersytetu Wrocławskiego było podsumowanie osiągnięć badawczych i rezultatów 
współpracy archeologów, geografów, geologów, gleboznawców i palinologów na 
stanowiskach paleolityczny�h i mezolitycznych w dolinie Kopanicy. 

W trakcie obrad wygłoszono 6 referatów. Dr A. Szponar (Instytut Geografii 
UWr.) przedstawił charakterystykę geologiczno-morfologiczną stanowisk Olbrach
cice 8 i Siedlnica 17. Ważnym ustaleniem było powiązanie genezy doliny Kopanicy 
ze stadiałem leszczyńskim zlodowacenia bałtyckiego i stwierdzenie, iż wyżłobiona 
została przez wody fluwioglacjalne lodowca. 

Doc. dr hab. A. Kowalkowski (Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie pod 
Warszawą) omówił szczegółowo nawarstwienia wspomnianych stanowisk, wyróżnia
jąc kolejne poziomy glebowe. Zabytki mezolitycznej kultury chojnicko-pieńkow
skiej występowały głównie w poziomie próchnicy ornej (Ap), natomiast kultury 
hamburskiej w poziomie brunatnienia (reABv) i stropie kopalnej gleby rdzawej 
(kAgg). Autor zwrócił uwagę na wyraźne ślady zakłóceń bio- i kriogenicznych 
w nawarstwieniach stanu Olbrachcice 8, które wiążą się z klimatem tundrowym 
schyłkowego plejstocenu i doprowadziły do przemieszczenia zabytków archeologicz

nych w pionie i poziomie. 
Wyniki badań palinologicznych były treścią referatu doc. dr hab. K. Wasyliko

wej (Instytut Botaniki PAN w Krakowie). Próbki roślin pochodziły z młodszego 
holocenu, okresu subatlantyckiego i być może subborealnego. Z uwagi na brak 
starszych pyłków wyniki badań nie pozwoliły na sprecyzowanie datowania stano
wisk. 

Podsumowaniem wyników badań archeologicznych w dolinie Kopanicy zajęli 
się w swoich referatach mgr J. M. Burdukiewicz i dr Z. Bagniewski (Katedra 
Archeologii UWr.). Bardzo szeroko omówiono zespoły kultury hamburskiej oraz 

· badania wykopaliskowe na stanowisku Siedlnica 6, gdzie odkryto m. in. budynki
mieszkalne kultury komornickiej. , . 

Mgr I. Czerwińska (Instytut Geografii UWr.) jednoznacznie stwierdziła, iż
na stanowisku Olbrachcice 8 wykorzystywano różnego rodzaju skały ze znajomością
ich właściwości (piaskowiec, granity, gnejsy).

W dyskusji głos zabrali, obok referatów, doc. dr hab. J. Kaźmierczyk, doc. dr
hab. W. Wojciechowski (Katedra Archeologii UWr.), prof. dr hab. W. Chmielewski
(Instytut Archeologii UW) oraz dr M. Kobusiewicz (IHKM PAN w Poznaniu). Pod
kreślano konieczność podjęcia próby syntetyzacji i generalizacji badań multidyscy
plinarnych w szerszym zakresie, poszukiwania pełniejszych profili dla uzyskania
dłuższych serii dla diagramu pyłkowego oraz uzyskania datowania bezwzględnego
nawarstwień geologicznych. Wysunięte przez dyskutantów wnioski uwzględnione
zostaną w najnowszych badaniach.
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M a r  e·k D e r  w i c h 

SESJA NAUKOWA „DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO NA SLĄSKU" 

W dniach 15�16 IV 1978 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. B. Bieruta 
we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska sesja .naukowa studenckich kół historycz
nych ppświęcona dziejom oręża pols<kiego na śląsku. Organizatorem było Studenc
kie Kolo Naukowe Historyków im. K. Maleczyńskiego przy Uniwersytecie Wrocław
skim. Obrady pierwszego dnia, poświęconego odczytaniu referatów i dyskusji, 
uświetniło swym przybyciem szczupłe grono naukowców Instytutu, wśród których· 
wyróżnić trzeba obecnego do końca obrad prof. Wacława Kortę. Oprócz referentów 
w obradach uczestniczyli obserwatorzy wysłani ze StKNH przy KUL oraz przy 
WAP w Warszawie. 

Na wstępie kol. Stanisław Sojka z StKNH przy WSP w Krakowie odczytał: 
referat pt. Zmagania polsko-niemieckie na Śląsku za pierwszych Piastów opisujący 
walki polsko-niemieckie na śląsku do 1138 r. Z kolei Marek Derwich z StKNH 
przy UWr. we Wrocławiu przedstawił referat pt. Immunitet wojskowy na śląsku. 
do 1329 r. Immunitet wojskowy nie doczekał się dotąd oddzielnych badań, opartych 
na całości materiału dotyczącego danej dzielnicy czy Polski. Dlatego też przedsta
wione w referacie wyniki badań są w dużej mierze nowe w historiografii polskiej. 
Referent wyróżnił trzy fazy rozwoju �ibertacji 'Yojskowych -na śląsku. Pierwsza, 
do 1266 r.; chąrakteryzuje s�ę dużą liczbą zwolnień przy niewielkiej liczbie immu
nitetów całkowitych. Druga, 1267-13.09, ma wyraźnie przejściowy charakter. W trze
ciej, 1310-1329, przy ogromnym wzroście liczbowym nadań wojskowych wyraźnie 
dominują cechy Z/ipocząt'kowane w fazie drugiej: duży procent zwolnień całkowi
tych i od Śłużby wojskowej konnej, liczne sprzedaże obowiązków wojskowych oraz 
nadania dla osób świeckich. Referent pqdkreślil wyraźną odrębność badanego immu
nitetu na śląsku w porównaniu z innymi dzielnicami, wyrażającą się głównie: 
1. większą liczbą libertacji, 2. dużą liczbą zwolnień od służby wojskowej konnej,
3. większą liczebnością sprzedaży tej powinności oraz 4. wieloma nadaniami dla
odbiorców świeckich. Analizując ekonomiczne, społecz.ne i polityczne przyczyny
takiego rozwoju immunitetu wojskowego na Śląsku, między innymi. zwrócił uwagę
na bezzasadność przyjmowania roku 1241 jako cezury w rozwoju tego immunitetu
na śląsku i w Wielkopolsce.

Grzegotz Pisarski, również z tegoż StKNH, wygłosił dwa referaty. W pierw
szym; nawiązującym do wcześniejszego wystąpienia, przedstawił zagadnienie wpn
wadzenia pruskiego systemu werbunkowego na śląsku w XVIII w., podkreślając. 
opór ludności rodzimej wobec pruskiego drylu wojskowego. W drugim referacie 
pt. Z ziemi wł.oskiej do ·Polski ... Udział Legii Polsko-Włoskiej w· walkach na Śląsku. 
w roku 1807 kol. Pisarski ukazał chyba zbyt lekceważony dotąd i pomijany przez 
historiografię polską udział Polaków w kampanii napoleońskiej na śląsku w 1807 r. 
Autorowi udało się przedstawić dokładny, boiato ilustrowany na mapach obraz 
walk w rejonie Wrocławia oraz Przedgórza i Pogórza Sudeckiego w 1807 r. oraz. 
niebłahą rolę, którą odegrali w -nich legioniści polscy. Jednocześnie referent dzięki 
dokładn�j analizie geografiĆ:zmych i taktycznych warunków działań mógł skorygo
wać pewne mylne poglądy zakorzenione w dotychczasowej literaturze. 

Przedstawiciel StKNH przy UŚ w Katowicach, Piotr Greiner, odczytał krótkie 
- sprawozdani� z prac podejmowanych przez swoje kolo, wśród których na wyróż

nienie zasługują: udział w opracowaniu epigrafiki województwa kieleckiego oraz
przygotowania do całościowego opracowania dziejów Srebrnej Góry. Następnie tenże
przedstawił referat Wpływ służby wojskowej na procesy asymilacji i wynarada
wiania w Prusach w latach 1806-1918. Autor ukazał germanizacyjną rolę armii
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stosunek administracji niemieckiej do wyników badań archeologicznych prowadzo

nych w Niemczy w 1937 r. Nie odkryto wówczas śladów osadnictwa germańskiego, 

potwierdzono za to ciągłość osadnictwa prasłowiańskiego. Materiałów z badań 

archeologicznych w Niemczy w 1937 r. nigdy nie opublikowano. 

Uzupełnieniem sesji było 
.zwiedzanie miasta i izby historycznej w Niemczy oraz:

ogrodu dendrologicznego w Wojsławicach. 




