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EWA MALECZYNSKA 

Z DZIEJOW D.I\ZEN DO ORGANIZACJI INSTYTUTU 
WROCLAWSKIEGO 

Wielokierunkowosc i kompleksowosc prac, ich scisly zwii1zek z zy
ciem, gospodarkq i kulturq terenu oraz swiadomosciq h.idzi na tym 
terenie mieszkajqcych - oto najkr6cej rzecz ujmujqc charakterystyczhe 
cechy instytut6w regionalnych. 

Juz od polowy lutego 1945 r. wznowil dzialalnosc w Katowicach 
przedwojenny Instytut Slqski. Na drodze porozumienia dyr. R. Lutmana 
i prof. K. Maleczynskiego we wrzesniu 1945 r. rozpocz,il dzialalnosc od
dzial Instytutu Sl,iskiego we Wroclawiu, kt6rego pracami kierowal prof. 
K. Maleczynski. 

W „Komunikatach Instytutu Sl,iskiego" znajdujemy nastiapujqC'\ cha
rakterystykia prac tego oddzialu wroclawskiego pi6ra K. Popiolka: ,,Za 
jeden z najwazniejszych, a zwlaszcza najpillniejszyc.h problem6w uzna
no potrzebia odszukania niewqtpliwie istniejqcych slad6w zycia polskiego 
na tej ziemi, slad6w dotychczas skwapliwie przez naukia niemieck,i ukry
wanych czy nawet zacieranych. Odnaleziono ich sporo ju;, po kr6tkim 
okresie badan; zebrano bogate materialy dotycz,ice skladu narodowo
sciowego Dolnego Sl,iska w XIVI-XIX w., uzywania jiazyka polskiego 
w szkolach i kosciolach, polskiego charakteru organizacji koscielnej 
(polskiej narodowosci proboszcz6w, kapelanow i parafian, polskich for
mul chrztu itd.), druku polskich ksiqzek na Slqsku, bibliotek zawierajq
cych ksi,izki polskie, kosciol6w pod wezwaniem swiiatych polskich, zwy
czaj6w ludowych, pochodzenia nazw miejscowych itp. Specjalnie doklad
nie opracowano powiaty wroclawski, legnicki, lubinski, koiuchowski, 
szprotawski, glogowski, zaganski, zielonog6rski, sycowski, trzebnicki, 
namyslowski i kluczborski. Wypisano og61em 1699 kartek z pozytywnymi 
wiadomosciami o polskosci poszczeg6lnych miejscowosci. Wartosc zdo
bytych osiqgni"c zwi"ksza fakt niemal wylqcznego korzystania ze zr6del 
niemieckich, kt6rych autorzy w iadnym wypadku nie sprzyjajq pol-
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skosci, lecz wprost przeciwnie, wszelkimi silami, gl6wnie kosztem nau
kowego obiektywizmu, starajq si<: zaciemniac wlasciwy obraz rzeczy" 1

• 

Nie byly to jedyne prace prowadzone w oddziale wroclawskim. Pocz<:to 
zbierac materialy do Slownika zasluzonych Slqzak6w. Prace takie, gl6w
nie w odniesieniu do G6rnego Slqska, byly prowadzone dotiid pod kie
runkiem S. Walisa z Chorzowa w Katowickim Instytucie Sliiskim. Teraz 
mialy si� zesrodkowac we Wroc!awiu, gdzie miano otrzymac kopi<: ma
terial6w posiadanych przez Katowice. Wsp6lnie z osrodkiem katowickim 
prowadzono prace nad bibliografiii „Katolika". K. Maleczyri.ski na zle
cenie centrali Instytutu rozpocziil tez przygotowywanie Historii Wrocla

wia. Jesieniq 1945 r. staraniem prof. Maleczyri.skiego oddzial wroclawski 
uzyskal dla siebie budynek przy pl. Uniwersyteckim 7. Coraz wyrazniej 
stawala przed oczami potrzeba dlugofalowego i wielostronnego planu 
pracy. Odbywa!y si<: na ten temat konferencje wewn<:trzne w Instytucie 
Sliiskim. 6 IV 1946 r. odbylo si<: uroczyste otwarcie oddzialu wroclaw
skiego poliiczone z konferencjii na temat zadari. nauki polskiej na Dolnym 
Sliisku •, z kilkunastoma referatami z r6znych dziedzin wiedzy. Konfe
rencja odbyla si<: z udzialem wladz pari.stwowych, przedstawicieli kilku 
ministr6w i PAU. Wsr6d wniosk6w byly m. in. wnioski organizacyjne 
tej miary, eo postulat sprowadzenia biblioteki Ossoliri.skich do Wroclawia 
i pozostawienie biblioteki Schaffgotsch6w na Sliisku. Pojawil si<: i pro
jekt, dyskutowany juz w 1945 r., przeniesienia siedziby Instytutu do 
Wroclawia. Popierajiic go wojewoda Piaskowski pisal: .,Terenem, kt6-
remu musi byc poswi�ony wi<:kszy wysilek Instytutu, jest Dolny Sliisk, 
tak ze wzgl<:du na swe pelniejsze zniemczenie, jak i na mniejszii znajo
mosc w nauce naszych zabytk6w historycznych, si�gajiicych w szczerze 
polskii przeszlosc. Na uznanie wi<:c zasluguje projekt przeniesienia sie
dziby Instytutu do Wroc!awia, kt6ry bardziej na niq si<: nadaje tak ze 
wzgl<:du na swe bardziej centralne dla calego S!iiska polozenie, jak 
i przez to, ·ze Wroclaw i caly Dolny Sliisk stanowi obfitsze zr6dlo dla 
badari. naukowych oraz teren tych badari. bardziej potrzebujiicy" '· Praca 
szla dalej. W tymze 1946 r. powstala sekcja i<:zykoznawcza pod kierow
nictwem prof. S. Rosponda '· Mys! przeniesienia centrali Instytutu do 
Wroclawia driizyla sobie powoli drog<:. Coraz cz<:sciej potocznie m6wilci 
si�, a nawet i drukowalo: Instytut Sliiski we Wroclawiu. Rozpocz<:to 

1 K. Pop i o l e k, Nauki historyczne w pracy Instytutu Slqskiego (Komuni

katy Instytutu Sl<1skiego, Seria V, nr 36). 
4 2 Stan i potrzeby nauki polskiej na Dolnym Slqsku, Katowice-Wroclaw 1947. 

J TamZe, s. 8. 
4 Badania j�zykoznawcze na Slqsku. Sprawozdania sekcji j�zykoznawczej Insty

tutu Slq.skiego we Wroclawiu za rok 1946 (Komunikaty Instytutu Slc1skiego, Seria 
V, nr 31). 
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prace ekonomiczne pod kier. prof. Stysia 5• Rozpocz�to tez zbieranie ma
terialu do kodeksu dyplomatycznego Stiiska. 

Wydawnictwa Instytutu pocz�ly wychodzic z okresleniem miejsca 
wydania: Katowice-Wroclaw lub tylko Wroclaw. Wznowiona w 1946 r. 
w centrali Instytutu w Katowicach seria „Polski Stiisk" zacz�la okreslac 
miejsce wydania jako Katowice-Wroclaw nawet wtedy, gdy autorzy 
byli zwiiizani z G6rnym Stiiskiem, a pozycje drukowano w Cieszynie •. 
Opracowane we Wroclawiu mialy juz nadruk tylko Wroclaw 1. 

W 1947 r. ukazalo si� 12 numer6w „Wiadomosci o S!iisku", poswi�
conych Wroclawiowi i Dolnemu Stiiskowi z nadrukiem: Instytut Stq5ki 
we Wroclawiu •. 

W dwu akcjach bieziicych uczestniczyl tez oddzial wroclawski Insty
tutu Sl11skiego. Pierwsza - to kurs dla nauczycieli w Karpnikach w lecie 
1946 r., przygotowany wsp6lnie z Kuratorium i Uniwersytetem Wro
clawskim. Nie byl to jedynie informacyjny kurs sliiskoznawczy, jak 
pierwsze kursy urziidzane przez Kuratorium jeszcze w jesieni 1945 r., 
lecz kurs_ majiicy zach�cic i przygotowac ludzi do badawczej pracy slii
skoznawczej w r6znych dziedzinach na prowincji. Po kursie przygoto
wano zbiorowo maszynopis Przewodnika pracy naukowej na prowincji, 

kt6rego wydanie jednak nie doszlo do skutku. 
Drugii akcjii, w kt6rq Instytut si� wliiczyl, bylo przygotowanie sekcji 

historycznej wystawy Ziem Odzyskanych w 1948 r. Prace obj�ly nie 
tylko Sliisk, ale calosc Ziem Odzyskanych, a poszukiwania ma.terialu 
archiwalnego i fotografii zabytk6w sztuki prowadzono pod kierunkiem 
prof. Maleczyiiskiego nawet w6wczas, gdy oddzial wroclawski Instytutu 
Stiiskiego przestal istniec. 

� 
5 K. Je Z o w s k i, PrzeszloSC, terai:niejszoSC i przyszloSC przemyslu Slqskiego 

(Korounikaty Instytutu Slijskiego, Seria V·, nr 35). 
6 J. Li g E: z a, Slqska kultura ludowa, Katowice-Wroclaw 1948; K. Pop i o

l e k, Zaborcze pLany kapitalist6w Slqskich, Katowice-Wroclaw 1947. 
7 K. M a 1 e c z y 11 s k i, Wojna polsko-niemiecka z r. 1109, Wroclaw 1946; 

E. M a 1 e c z y 11 s k a, Polskie tradycje naukowe i uniwersyteckie Wroclawia, 
Wroclaw 1946. 

8 Nie byly to komunikaty wylijcznie historyczne. Obok komunikatu Slqsk przed.
historyczny R. Ja m k i, Dzieje Slqska K."' Pop i o l k a, Dzieje Wroclawia K. 
M a l e c z y 11 s k i e g o, - mamy tu A. W r z o s k a W arunki gospodarki na Dol
nym Slqsku i jej odbudowa, in±. D z i e w o  11. s k i e g o Zesp6l Odra-Szczecin 
w politycznym i gospodarczym organizmie Polski, A. W r z o s k a Turystyka. 
i uzdrowiska na Dolnym Slqsku, T. Pt a s z y c k i e g o Wroclaw, jego aktywi
zacja i przebudowa, J. R y b i c k i e g o Odbudowa miasta Wroclawia, M. B u

k o w s -k i e g o Odbudowa zniszczonych zabytk6w architektury we Wroclawiu, B. 
Ja k u b o w s k i e g o Szkolnictwo i oSwiata we Wroclawiu, S. Ku 1 c z y 11 s k i e
g o Uniwersytet i Politechnika we Wroclawiu, R. A f t an a z e g o Oblicze kultu
-ralne Wroclawia. 
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I inne prace prowadzono dalej. W Serii II Pami�tnika Siqskiego z na
drukiem Wroclaw-Katowice wyszly w 1948 r. Zabytki j�zyka polskiego 

prof. Rosponda oraz Historia Wroclawia K. Maleczyri.skiego. Jedna i dru
ga praca byla wynikiem osobistego wysilku obu badaczy, niemniej Insty
tut S!qski jako wydawca legitymowal si� wciqz swoim oddzialem wroc
lawskim. Wyniki prac zespolowych w oddziale wroclawskim potrzebo
waly oczywiscie dluzszego czasu, aby dojrzec do publikacji. Tymczasem 
w polowie 1948 r. przyszla odg6rna reorganizacja. W czerwcu 1948 r. 
zapadla decyzja polqczenia Instytutu Si>1skiego z Instytutem Zachodnim. 
Oddzial wroclawski zostal wlqczony do Instytutu Zachodniego pod nazwq 
lnstytut Si'lski - Oddzial Instytutu Zachodniego. Jako· taki istnial do 
1952 r. Dyrektorem do kori.ca 1948 r. byl R. Lutman, 1 I 1949 r. -
S. Wyslouch. Zaszly powazne zmiany· w pracy, o czym nizej, ale jakby 
nie bylo - to, eo z Instytutu pozostalo, zlokalizowane zostalo ostatecznie 
we Wroc!awiu. Oddzial katowicki bowiem, kt6rego kierownictwo przy
padlo w 1949 r. K. Popiolkowi, zostal nast�pnie calkowicie zlikwidowany 
i wcielony najpierw do S!qsko-Dqbrowskiego Towarzystwa Przyjaci61 
Nauk, a nast�pnie razem z nim do Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. 
Biblioteka cieplicka zostala w 1948 r. przekazana Bibliotece Narodowej. 

Prace historyczne zacz�te w Oddzia!e Wroclawskiego Instytutu Za
chodniego przeszly w wi�kszej cz�sci do Katedry Historii SiqSka, pro
wadzonej przez K. Maleczyri.skiego. Tarn kontynuowano kodeks slqski 
i kartotek� miejscowosci; Katedra przej�la tez i materialy do polskosci 
S!qSka. Materialy dotyczqce bibliografii zasluionych Siqzak6w odeslano 
do Katowic jeszcze przed likwidacjq Oddzialu Katowickiego. Objiiwszy 
kierownictwo Instytutu S!qskiego jako Oddzialu Instytutu Zachodniego, 
prof. Wyslouch pchniil badania w zakresie historii Siiiska zdecydowanie 
ku czasom XIX i XX w. i ich zagadnieniom spolecznym i narodowym, 
podkreslajqc r6wnoczesnie, ie Wroclaw jest najwlasciwszym dla nich 
osrodkiem. ,.Zachowane i zgromadzone we Wroclawiu zbiory archiwalne 
zawierajii materialy tak cenne i wszechstronne, ie praca nad dziejami 
Siiiska, zwlaszcza czas6w nowol:ytnych i najnowszych, z pomini�ciem 
zbiornic tutejszych jest w og6Je nie do pomyslenia. Stiid na barki histo
ryk6w wroc!awskich spada zaszczytny obowiqzek przodowania w rozbu
dowie studi6w nad przeszlosci'I Siiiska, zas Wroclaw winien si� stac 
podstawowym osrodkiem pracy naukowo-badawczej w tym zakresie" 9• 

Jak na kr6tki okres istnienia Oddzialu Instytutu Zachodniego we 
Wroclawiu wyniki pracy byly imponujiice. Sii to Materia!y do dziej6w 

nowo:i:ytnych ziem zachodnich, pod redakci'I S. Wysloucha, t. !-III, 

9 S. W y s l o u c h, Wroclaw jako oSrodek badan nad historiq nowoiytnq 
Slqska, Wroclaw 1949, s. 5. 
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Poznan-Wroclaw 1950-19511•. Obok tego ukazaly si,: 3 serie „Studi6w 
Slqskich" zawierajqcych artykuly opracowane przez Oddzial Wroclawski 
Instytutu Zachodniego pod red. S. Wysloucha 11• ,,Studia" odbiegaly nie
kiedy i zasi,:giem chronologicznym, i tematykq od programowego refe
ratu redaktora z 1949 r., wynikajqc z osobistych zainteresowan autor6w 
- niemniej byly waznym swiadectwem aktywnosci srodowlska wro
clawskiego. 

Mimo szerszego wachlarza tematycznego studi6w, przy calej slusz
nosci zwr6cenia si,: do czas6w nowozytnych i edycji zr6del, nowa sytua
cja organizacyjna Instytutu Slqskiego jako oddzia!u Instytutu Zachod
niego zawierala trzy niebezpieczenstwa. Pierwsze tkwilo w ograniczeniu 
si,:, podyktowanym zreszt11 warunkami kadrowymi i finansowymi, do 
samej tylko historii, eo utrudnialo organizacj,: badan kompleksowych, 
j ak . i bezposredni zwi11zek nauki z zyciem, gdyz nawet popularyzacj a 
dziej6w zosta!a zepchni,:ta na dalekie miejsce. Dalsze niebezpieczenstwo 
tkwi!o w ograniczeniu si,: do jednego tylko nurtu dziej6w, historii naj
nowszej, w jej aspekcie spoleczno-narodowym. Trzecim niebezpieczen
stwem, kt6re wylanialo si,: stopniowo, bylo przechylanie si,: tematyki 
badan coraz bardziej ku zagadnieniom opolskim, zreszt11 cz,:sto w oparciu 
o material archiwalny znajdujqcy si,: we Wroclawiu. Badania nad Dol
nym Slqskiem, choc moze jeszcze bardziej potrzebne i dla ksztaltowania 
swiadomosci osadnik6w, i dla swiata zewn,:trznego, dawaly cz,:sto efekt 
dopiero po znacznie mozolniejszych studiach, wi,:c je raczej odkladano. 

Wszystkie niebezpieczenstwa zaciesnienia tematyki badawczej odczu
wano w srodowisku wroclawskim juz w 1949 r. Przede wszystkim istnie
jlJC'I we Wroclawskim Towarzystwie Naukowym Komisj,: Historii Slqska 
przemianowano na Komisj,: Sl11sk11 (pod przewodnictwem S. Wysloucha), 
eo sugerowalo poszerzenie zakresu jej prac {pozostala niemniej Komisj'I 
przy Wydziale II), i powolano nowych czlonk6w sposr6d geograf6w 
(B. Olszewicz, J. Czyzewski) i filolog6w (S. Rospond, T. Mikulski) oraz 
ekonomist6w (W. Stys). Referaty i dyskusje byly mimo to w najlepszym 
wypadku parahistoryczne, a szerszych wlasnych prac badawczych z in
nych dziedzin Komisja jako taka nie podj,:la. Po 1950 r. wzmianki o Ko
misji Slqskiej w sprawozdaniach WTN stajq si,: coraz ubozsze, o ile 
w og6le nie zanikajq. 

10 Zawarly one Materialy do statystyki narodowoSCiowej Stqska Opolskiego 
z tat 1910-1930, opracowane przez S. Golachowskiego, i Polacy-ewangeUcy na 
Dolnym Stqsku w XIX w. Ich postawa narodowo-spoleczna. Wyb6r akt ... , cz. 1-II� 

przygotowali T. Bratus, S. Golachowski, W. Roszkowska, B. Samnikowska. 
11 „Przeglqd Zachodni", 1948, nr 5---6; 1950, nr 7-8, 1952, nr 1-2. Zeszyt 

specjalny pt. ,,Studia Slqskie", dolqczon)' do ostatniego zeszytu z 1952 r., wymie
niajqc S. Wysloucha jako redaktora nie m6wi juZ o Oddziale Wroclawskim Insty

tutu Zachodniego. 
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Drugim krokiem maj11cym jakos poprawii: sytuacj<: po skasowaniu 
samodzielnego Instytutu S!11skiego bylo zwolanie z inicjatywy Towa
rzystwa Milosniköw Historii jui 24 V 1949 r. konferencji z udzia!em 
przedstawicieli WTN, Instytutu Si,iskiego jako oddzialu Instytutu Za
chodniego i Wroclawskiego Towarzystwa Milosniköw Historii, ktöra usi
lowala ustalii: podzia! pracy "· Mimo ie mia!a istniei: sta!a komisja po
rozumiewawcza organizuj11cych konferencj<: czynniköw, cala inicjatywa 
nie zapobieg!a rozproszkowaniu wysilköw i dublowaniu prac, .cz<:sto 
w zaleinosci od przypadkowego znajdowania w nie uporz11dkowanych 
jeszcze archiwach zröde!. Jest prawd11, ie dawny Wroclawski Oddzial 
Instytutu SJ11skiego w Katowicach, tworzony w trudnych, pionierskich 
warunkach, nie mia! czasu rozwinlji: si<: w pe!ny, wielokierunkowy Insty
tut Wroclawski, ktörego wielostronny program prac awizowala konfe
rencja z 6 IV 1946 r. Ale jest takie prawd11, ie organizacja wroclaw
skiego srodowiska naukowego w ramach Instytutu Zachodniego, choi: 
byla wyraznym stwierdzeniem znaczenia tego srodowiska i „niepor<:cz
nosci" zamkni�ie mu drög, by!a tylko paliatywem, nie zaspokajaj11cym 
istotnych narastaj11cych potrzeb. 

Stanowila röwniei tylko wst,:p do wielkiej reorganizacji nauki pol
skiej przygotowywanej juz w 1950 r., ogloszonej na Kongresie Nauki 
Polskiej w 1951 r., wcielonej w czyn powo!aniem do zycia Polskiej Aka
demii Nauk i Instytutu Historii PAN. W ramach tych zmian przestal 
istniei: Oddzial Wroc!awski Instytutu Zachodniego. Powstal natomiast 
Zaklad· Historii Si,iska IH PAN, zlokalizowany we Wroc.lawiu. Dzieje tej 
instytucji s,i przedstawione w niniejszym numerze na innym miejscu. 
Tu niech �dzie wolno powiedziei:, ie wierzylismy wöwczas, iz wielo
stronnie i w pelni zaspokoi potrzeby badawcze w zakresie historii SJ11ska. 
Wierzylismy röwniez, ie mia!o si,: w nied!ugim czasie powo!ai: we Wrot 

clawiu wobec liczby i poziomu kadry naukowej Oddzia! Wroclawski 
PAN, wielokierunkowy i zapewniaj11cy inne poza histori11 kierunki ba
dail. 

Sprawy potoczy!y si<: jednak inaczej. Zanim Wroclaw mög! ,,rozwi
n11i: skrzydla" w ramach Polskiej Akademii Nauk, zmiany, ktöre nast,i
pily w Polsee po 1956 r., wplyn,:ly silnie i na organizacj,: nauki. PAN 
pozostala oczywi.scie gl6wn,i nadrz<:dn,i kom6rk11 organizacyjn,i nauki 
polskiej, niemniej pocz<:ly odiywai: instytuty w srodowiskach regional
nych. Najwczesniej podj<:lo inicjatyw,: Opole (jui w grudniu 1956 r.). 
9 V 1957 r. utworzono Instytut S111ski z siedzib11 w Opolu, przy czym 
dyrektorem zostal wybrany R. Lutman. Instytut opolski uwazai si,: za 

12 Par . .,Sob6tka", R. IV, 1949, s. 301, oraz artykul E. Maleczyii.skiej, tam:i.e, 

s. 1-13; ,,Sprawozdania WTN za r. 1949", s. 225. 
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spadkobierCE: dawnego Instytutu S!qskiego w Katowicach "· Niemniej 
poszczeg6lne sekcje zostaly obsadzone pracownikami naukowymi z Wro
clawia (S. Wyslouch, S. Inglot, J. Popkiewicz, S. Go!achowski, S. Ro
spond, J. Gajek, S. Kolbuszewski). Tylko jednq sekcjE: historii oswiaty 
mial w tE:ku Opolanin T. Musiol "· 

W tej sytuacji Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, posiadajqce miE:
dzywydzialowq komisiE: slqskq, podjE:lo inicjatywE:, aby Instytut S!qski 
(majqcy w zalozeniu objqc badaniem caly Siqsk) umiejscowic we Wro
clawiu. We Wroclawiu tez odbyto konferencjE: z przedstawicielami Opo
la, kt6ra jednak nie dala rezultatu. 

R6wnoczesnie w pierwszej polowie 1957 r. podniesiono i w Katowi
cach (uchwala Prezydium WRN) inicjatywE: utworzenia Siqskiego Insty
tutu Naukowego, r6whiez uwai:ajqcego siE: za kontynuatora dawnego 
Instytutu S!qskiego. W ostatecznym wyniku, po pewnych pr6bach szer
szej, og6!noslqskiej dzialalnosci, oba instytuty ograniczyly siE: de facto 
do badan spraw zwiqzanych z terenem wojew6dztwa czy to opolskiego, 
czy slqsko-dqbrowskiego. 

Takie okreslenie zakresu zainteresowan obu instytut6w slqskich na
lezy uznac w dawnych warunkach za ·sluszne i jedynie mozliwe. 

Niemniej coraz bardziej palqca stawala siE: sprawa wielostronnych 
badan nad Wroclawiem i Dolnym Siqskiem. Wytworzyla siE: bowiem 
taka sytuacja, ze oba instytuty slqskie, subsydiowane przez rady naro
dowe, nie majqc wlasnych kadr naukowych, odciqgaly w tej czy innej 
formie zwlaszcza mlodszq kadrE: naukowc6w od tematyki dolnoslqskiej. 
Czy Komisja S!qska WTN, czy Wroclawskie Towarzystwo Milosnik6w 
Historii mogly byc i byly forum dyskusyjnym, podnosily takie czy inne 
inicjatywy badawcze, ale nie mialy ani wlasnych kadr, ani srodk6w 
finansowych, ani szerszych, trwalych limit6w wydawniczych, aby roz
winqc planowe badania. Totez te czy inne przedsiE:wzi�cia dochodzily 
do skutku raczej sporadycznie, nie skoordynowane, czasem bez zacho
wania hierarchii najpilniejszych potrzeb. 

W tych warunkach w kwietniu 1958 r. Zarzqd Towarzystwa Milos
nik6w Wroclawia w porozumieniu z TRZZ i Prezydium Rady Narodowej 
m. Wroclawia powolal Komitet Organizacyjny Wroclawskiego Osrodka 
Badawczego. W kr6tkim czasie opracowano zasady organizacyjne, prze
widujqce calkowitq niezaleznosc naukowq osrodka. Organizacyjnie po
wolano rad� naukow'l skladajqC'\ siE: z 10 samodzielnych pracownik6w 
nauki r6znych specjalnosci. Rada miala co 2 lata wybierac 3-osobowy 
zesp61 kierowniczy. W grudniu 1958 r. odbylo siE: zebranie konstytucyj-

13 „Komunikaty Instytutu Sl-1skiego", Seria VIII, nr 1. 
14 TamZe, s. 56. 
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ne. Na czele wy!onionego w6wcza� zespolu kierowniczego stanq! ekono
mista, prof. B. Siwon. 
· Badania finansowa!a Rada Narodowa m. Wroc!awia, p6zniej cz�scio

wo PAN, niekiedy za posrednictwem WTN. Mia!y one charakter przede 
wszystkim praktyczno-us!ugowy dla miasta w zakresie ekonomiki i tech
niki. Sektor humanistyczny stanowi! raczej margines. Niemniej i tu
WOB przedsi�wziql szereg prac i inicjatyw. 

Tu trzeba wymienic m. in. prob� uporzqdkowania i kontynuacji bi
bliografii Wroclawia prowadzonej w Bibliotece Uniwersyteckiej, inicja
tyw� i finansowanie badan archeologicznych na Psiem Polu i Nowym 
Targu, prace przygotowawcze do wydawnictwa J�zyk polski we Wroc

lawiu oraz prace przygotowawcze do dziej6w rozwoju kultury polskiej 
na Dolnym 8lqsku w Polsee Ludowej, prace przygotowawcze do wy
dawnictwa Robotnik wroclawski wczoraj i dzis, wreszcie badania socjo
logiczne nad ludnosciq Wroc!awia, do kt6rych zebrano kilkanascie tysi�cy 
kart ankietowych. Zainicjowano opracowanie przewodnika po archiwum 
m. Wroc!awia. Niestety, niekt6re tylko z tych badan zostaly sfinalizo
wane i opublikowane. 

WOB - bez w!asnej etatowej kadry naukowej, o zmiennych w swej 
wysokosci i zaleinych od r6inych okolicznosci dotacj ach (przy duiym, 
dodajmy, nacisku miasta na bezposrednie badania us!ugowe), do tego 
nie wykraczajqcy poza teren miasta, choc podjq! inicjatyw� w szeregu 
spraw leiqc,ych od!ogiem, nie mia! sil na to, aby je doprowadzic do 
konca. Mia! niemniej jednq wielkq zas!ug�. Pokaza!, jak bardzo mime 
istnienia licznych uczelni i katedr, mimo istnienia Zakladu Historii 8Jq
ska IH PAN i Komisji Siqskiej WTN potrzebna jest Wroc!awiowi i Dol
nemu S!qskowi plac6wka majqca rzeczywiscie d!ugofalowo planowac 
i trwale finansowac, a tym samym sugerowac r6inym kom6rkom ba
dawczym podj�cie potrzebnych badan "· s!owem - pararelny do kato
wickiego i opolskiego Instytut. 

Zbyt pr�ine by!o srodowisko wroc!awskie, ieby pogodzic si� trwale 
z istnieniem tylko instytucji o tak skromnych moiliwosciach jak WOB. 
24 VII 1962 r. zostal zarejestrowany w Urz�dzie Spraw Wewn�trmych 
Prezydium Rady Narodowej m. Wroc!awia jako stowarzyszenie o od
r�bnej osobowosci prawnej Instytut Wroc!awski. W dniu 1 sierpnia tegoi 
roku zostal przeslany do Urz�du Rady Ministr6w za posrednictwem 
PAN wniosek Prezydium Rady Narodowej m. Wroc!awia (!qcznie z po-

15 S. W a w r z y n i a k1 Wroclawski oSrodek badawczy (Sob6tka, R. XV, 1960, 

nr 3, s. 438 n.); E. Male c z y 11. s k a, Rola i znaczenie naukowego Srodowiska 

wroclawskiego w rozwoju badaii historycznych w Polsee Ludowej (tamie, R. XX, 

1965, nr la, s. 22 n.). 
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dobnym wnioskiem komisji organizacyjnej Instytutu) o rozciqgnii:cie 
przepis6w ustawy z dnia 17 II 1961 r. o instytutach naukowo-badaw
czych na „Instytut Wroc!awski - Wroc!awski Osrodek Badawczy". 
R6wnoczesnie przes!ano zarejestrowany juz we Wroc!awiu statut i plan 
pracy powstajqcej plac6wki. 

Podobnie jak w WOB g!6wny nacisk pada! na „inicjowanie oraz pro
wadzenie badan i ekspertyz naukowych, kt6re by usprawnia!y realizacji: 
zadan rad narodowych na terenie Dolnego Sl&ska i by!y potrzebne dla 
rozwoju gospQdarki i kultury". 

Badania historyczne by!y tu oczywiscie jak i w ·woB marginesem. 
Ale w planie badawczym opr6cz kontynuacji prac rozpoczi:tych przez 
WOB znalazlo sii: m. in. rozciqgnii:cie tematyki z zakresu ji:zyka pol
skiego i kultury na inne osrodki dolnoslqskie, podji:cie monografii dziel
nic Wroc!awia i poszczeg6lnych miast i powiat6w dolnoslqskich, podji:cie 
badan nad gospodark& niemieckq na Dolnym Sl&sku. Jako przyszli kie
rownicy prac figurowali w planie: prof. prof. G!ombiowski, Gierowski, 
Zakrzewski, Rospond, Zielinski, Galos, Golachowski, Ho!ubowicz, Kocka, 
Sarnowska, Czerner, K. Maleczynski, R. Heck, M. Orzechowski. Niemniej 
powazna ekipa ekonomist6w i technik6w miala pracowac nad proble
matykq ekonomicznq i technicznq. Sprawa jednak utkni:!a. Zaledwie 
okruchy badan ukazaly sii: z czasem pod firmami r6znych instytucji 16• 

Nie miejsce tu badac r6znorodne przyczyny, kt6re z!ozy!y sii: na to, 
ze powstanie Instytutu Wroc!awskiego o w!asnych etatach, stalej dotacji 
i puli wydawniczej raz jeszcze nie dosz!o do skutku, za czym poszed! 
i powolny zanik dzia!alnosci WOB, jesli chodzi o szersze prace badawcze. 
Jest faktem jednak, ze niedojscie do skutku tej inicjatywy by!o bli:dem 
politycznym, szkodq gospodarczq i kulturalnq. J est takze faktem, ze 
bylo sporo ludzi starszego i sredniego pokolenia reprezentuj,icych r6zne 
kierunki badan gotowych oddac swe sily pracy dla miasta i okri:gu. Nie 
ad maiorem eorum gloriam kresli: te slowa, ale dlatego, iz wierzi:, ze 
mysl stworzenia silnego osrodka badan nad ziemi& dolnoslqsk& podejmie 
i zrealizuje mlode, wchodz&ce dopiero w zycie pokolenie badaczy. Samo 
bowiem odradzanie sii: inicjatywy, podnoszonej tylokrotnie w r6znych 
okolicznosciach, warunkach i formach przez r6znych ludzi, swiadczy 
najlepiej, ze chodzilo o powaznq i niewygas!& do dzis potrzebi: spolecznq. 

1G Por. m.in. J. K a z m i er c z y k, Wroclaw lewobrzeZny we wczesnym Sred

niowieczu, cz. I; Wroclaw 1956; K. F i e d o r, Dolny SLqsk w Swietle dokumen

t6w niemieckich z lat 1926-1939 (Documenta Silesiae, z. 2, Wroclaw 1963); M. 

0 r z e c h o ws k i, Klasa robotnicza Wroclawia - wczoraj i dzis (Sob6tka, R. XX, 

1965, nr Ja). 
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OBER DIE BEM1JHUNGEN UM DIE GRUNDUNG DES WROCLAWER INSTITUTS 

Der Artikel bespricht die Tätigkeit der Wroclawer Zweigsstelle des Schle
sischen Instituts, das gleich nach Kriegsende· in Katowice reaktiviert wurde. Die 

Abteilung in Wroclaw wirkte in den Jahren 1945-1949. Ferner werden die 
nacheinander folgenden Änderungen in den Organisationformen behandelt, welche 
zu den Begleiterscheinungen der Veränderungen in der polnischen Wissenschaft 
gehörten. Es wird also die Tätaigkeit des Schlesischen Instituts in Wroclaw als 
Abteilung des Westinstituts (Instytut Zachodni) charakterisiert und an die Tätig
keit der Abteilung für die Geschichte Schlesiens des Historischen Instituts der 
Poln. Akademie d. Wissenschaften sowie der Schlesischen Kommission der Wissen· 
schaftlichen Gesellschaft in Wroclaw angeknüpft; schliesslich bespricht die Autorin 
die Initiative der Gesellschaft der Freunde der Stadt Wroclaw, ein selbständiges 
und ausgebautes, zu komplexen Forschungen befähigtes Institut der Stadt Wro· 
claw zu gründen. 




