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Sobötka 1970 2 

JÖZEF ROZYNEK 

ORGANIZACJA I URUCHOMIENIE UNIWERSYTETU 

I POLITECHNIKI WE WROCLAWIU (MAJ-LISTOPAD 1945 ROK) 

Koncepcja organizacji wyzszych uczelni we Wroc!awiu narodzila si� 
na wiele tygodni przed powrotem stolicy Dolnego Slq5ka do Macierzy 
w gronie pracownik6w naukowych ze Lwowa, w szczegölnosci z b. Uni
wersytetu Jana Kazimierza, skupionych woköl prof. S. Kulczynskiego. 

W pierwszych miesi,icach 1945 r. miejscem spotkan ocalalych z po
zogi wojennej przedstawicieli naszej nauki stal si� Krakow. Wkr6tce po 
jego wyzwoleniu pocz�li naplywai: tarn pracownicy prawie wszystkich 
polskich wyzszych uczelni przedwojennych, szukaj,icy chwilowej opie
ki w murach Uniwersytetu Jagiellonskiego. Najliczniejsz,i grup� wsröd 
nich stanowili przybysze ze wschodu, dla ktörych podstawowym proble
mem sta!a si� kwestia przeniesienia osrodköw akademickich Lwowa 
i Wilna. Projektöw by!o sporo, bo i wybör by!. szeroki. Pocz,itkowo po
wazne zainteresowanie budzil Wroc!aw, n�qcy bogat,i baz,i materialn,i 
dla Uniwersytetu i Politechniki. Niestety, Wroc!aw wci,iz by! niedo
st�pny, totez w miar� up!ywu czasu grono entuzjastöw Wroc!awia top
nialo, tym bardziej ze niezdecydowan11 postaw� przyj�li rn,jbardziej za
gorzali. Oto w pierwszych dniach marca, dzia!aj11c pod auspicjami prof. 
S. Kulczynskiego i S. Lorii, profesorowie b. Uniwersytetu Lwowskiego 
przebywaj11cy w Krakowie wyst11pili z propozycj11 wobec w!adz Uniwer
sytetu Jagiellonskiego utworzenia sekcji lwowskiej Uniwersytetu Ja
giellonskiego, z!ozonej z profesoröw, docentöw i asystentöw wydzialöw: 
Matematyczno-Przyrodniczego, Humanistycznego, Lekarskiego, Prawni
czego i Teologicznego dawnego UJK. Zadaniem sekcji mialo byi: ,,wspar
cie dla UJ w pokonaniu trudnosci z przyj�ciem duzej liczby kandyda
töw na studia" '· Panuj11ce wöwczas nastroje zarejestrowal krakowski 
„Dziennik Polski", stwierdzaj11c w notatce z 27 III 1945 r., ze projekt 

1 AAN,D-IV-168, 31-1, Pismo do Senatu Akademickiego Uniwersytetu Ja

giellol1skiego z 6 IV 1945. 

l - Sob6tk1:1, 1970, z. 2 
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wroclawski jest nieaktualny 2
• Analogiczne do lwowskiego stanowisko 

zajmowali r6wniez profesorowie b. Uniwersytetu Stefana Batorego w me
moriale skierowanym do Prezydium Krajowej Rady Narodowej, w kt6-
rym starali si,: ,,o przyj,:cie w calosci do pracy w nowo utworzonym uni
wersytecie na Pomorzu" 3

. Ostatecznie wspomniane zamysly nie docze
kaly si,: realizacji i oba osrodki ulegly rozproszeniu. Cz,:sc pracownik6w 
uniwersytet6w ze Lwowa i Wilna osiedlila si,: w Toruniu i Lublinie, 
pewna liczba os6b postanowila pozostac w Krakowie, natomiast Gdansk 
i Gliwice przyj,:ly kadry b. Politechniki Lwowskiej. Dopiero organizacja 
przyszlej administracji Wroclawia przez B. Drobnera obudzila zn6w za
interesowanie tym miastem. 

W cüigu kwietnia doszlo do kilku rozm6w mi,:dzy ·drem Drobnerem 
a profesorami Kulczynskim i Loriq. Ich wynikiem bylo powstanie w po
lowie kwietnia w obr,:bie przyszlego zarzqdu miejskiego autonomicznej 
Grupy Naukowo-Kulturalnej (zwanej takze Kulturalno-Naukow'l lub 
Naukowq). Zadaniem jej mialo byc obj,:cie majqtku bylych niemieckich 
szk61 wyzszych we Wroclawiu oraz zaj,:cie i ochrona innych d6br kul
turalnych, jak muzea, biblioteki, archiwa itp. Na czele Grupy stanql prof. 
S. Kulczynski, kt6ry w pierwszych dniach maja otrzymal nominacj,: na 
Delegata Ministra Oswiaty do spraw ochrony majqtk6w instytucji nauko
wych na terenie Siqska i Wroclawia •. 

W sklad Grupy Naukowo-Kulturalnej wchodzili w tym czasie przed
stawiciele nauk nietechnicznych, interesujqcy si,: gl6wnie sprawami Uni
wersytetu. Majqc to na uwadze Ministerstwo Oswiaty delegowalo do 
Krakowa jednego z 6wczesnych organizator6w Politechniki Warszaw
skiej, prof. J. Skowronskiego, kt6ry zglosil si,: w koncu kwietnia u prof. 
Kulczynskiego z pelnomocnictwem Departamentu Nauki Ministerstwa 
Oswiaty upowazniajqcym go do odbudowy i organizacji Politechniki 
Wroclawskiej •. Wprawdzie prof. Skowronski skierowany zostal nast,:p
nie do przemyslu i organizowal podwaliny energetyki na Dolnym Siq5ku, 
a na Politechnik,: Wroclawskq wr6cil w 1946 r., niemniej jego pojawie
nie si,: w Krakowie z inspiracji Ministerstwa Oswiaty swiadczylo o tym, 
ze juz w kwietniu problem wyzszych uczelni we Wroclawiu budzil za
interesowanie wladz centralnych. 

Powstaje pytanie, jaki byl stopien tego zainteresowania? Jakie pla
ny i zamierzenia rodzily si,: w tym okresie na temat Wroclawia? Trudno 

2 W Krakowie pracujq goScinnie 4 u.niwersytety (Dziennik Pol-ski, 27 III 1945). 

,:i AAN,D-IV-168, 31-I, Memorial do Prezydium KRN od profesor6w b. Uni
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie z 4 IV 1945. 

4 W dokumentach wyst�pujcl r6wniei: nazwy: Pelnomocnik Ministra 0Swiaty, 
Pelnomocny Defegat Ministra 0Swiaty, Pelnomocnik i Delegat Ministra 0Swiaty. 

5 Relacja prof. dra ini:. J. Skowrot1skiego. 
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odpowiedziec, poniewaz akta Departamentu Nauki Ministerstwa Oswia
ty nie zawierajq w tym wzgl,:dzie zadnych zrödel. Wiadomo jednak, iz 
zar6wno w kwietniu, jak i w p6zniejszym czasie istnialo szereg pro
jekt6w zak!adajqcych nie tyle odbudow,:· szk6! wyzszych we Wroclawiu, 
ile przede wszystkim wykorzystanie uratowanego majqtku naukowego 
na potrzeby innych uczelni krajowych. Tak np. pod koniec kwietnia 
wladze wojew6dztwa katowickiego pertraktowa!y z kierownictwem gru
py krakowskiej nad mozliwosciq utworzenia na bazie materialnej z Wroc
!awia i przy pomocy kadry lwowskiej Uniwersytetu Slqskiego z siedzibq 
w Bytomiu lub Gliwicach. Ale dla czlonköw Grupy Naukowo-Kultural
nej, kt6rzy cztery dni po kapitulacji Wroclawia rozpocz,:li wsr6d plonq
cych ruin miasta-widma swq epopej,:, gl6wnym celem by!o uruchomienie 
uczelni w!asnie tu, i to wbrew wszelkim trudnosciom, jakich ogrom nie 
spos6b dzisiaj sobie wyobrazic. 

Juz w pierwszych raportach d6 ministra oswiaty, zawierajqcych d!u
gi rejestr zniszczell i strat, znaleZC moi:na wzmianki o moZliwoSciach 

uruchomienia takiej czy innej katedry lub nawet wydzialu •. Byl to nie
ma!y ladunek wiary we wlasne si!y. Przeciez na 104 obiekty budowla
ne Uniwersytetu i Politechniki 70 (tj. 680/o) leza!o w kompletnej ruinie, 
reszta zas wymagala wi,:kszych lub mniejszych remont6w. Najbardziej 
zniszczone i zdewastowane byly wydzialy uniwersyteckie. Politechnika, 
kt6rej gmachy z'abezpieczalo wojsko radzieckie, przedstawia!a si,: w tej 
sytuacji najkorzystniej. Wydzialy techniczne posiadaly r6wniez znacznq 
ilosc cennego wyposazenia laboratoryjnego, a na niekt6rych kierunkach 
prawie. kompletne zestawy aparaturowe. W zwiqzku z zaj,:ciem gma
ch6w nalezqcych do wyzszych uczelni przez wojskowe wladze radziec
kie prowadzono ze strony Delegatury starania o ich otrzymanie. Prosby 
w tej sprawie zostaly skierowane do dra Drobnera; do Komendanta Wo
jennego oraz do wladz centralnych w Warszawie. W raporcie do ministra 
oswiaty czytamy :,,brak jest miarodajnych rozstrzygni,:c, czy ca!y ma
jqtek Uniwersytetu i Politechniki nalezy do w!adz polskich i czy wladze 
te mogq nim swobodnie dysponowa/:" 1. 

Ostateczna decyzja przekazania Delegaturze wszystkich zaj,:tych przez 
wojsko radzieckie obiekt6w zapad!a na przelomie czerwca i lipca 1945 r. 
w Moskwie dzi,:ki przebywajqcemu tarn w6wczas ministrowi Mincowi 8• 
Przejmowanie ich przez wladze polskie zakonczono do 19 lipca 9

• Duzq 

s A. Uniwersytetu TR5, Raport o stanie zaklad6w Uniwersytetu i Politechniki 

we Wroclawiu i o wykonany'ch do dnia 31 maja pracach. 
7 TamZe. 

B S. Ku 1 c z y n s k i, Mowa uroczysta (Odra, R. 1946, nr 22/33, s. 1). 

' J. F i e m a, Organizacja (Uniwersytet Wroclawski w latach 1945-1955, Wro

claw 1955, t. I, s. 24). 
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pomoc dla organizujiicych si� uczelni okazal Zarziid Miejski, oddajiic 
Delegaturze szereg budynköw mieszkalnych zlokalizowanych w poblizu 
gmachu glöwnego Uniwers-ytetu, na pi. Nankera, oraz kilka budynköw 
bylych niemieckich instytucji. Mozliwosc korzystania z tych obiektöw 
zale:i;ala jednak od przeprowadzenia wielu rob6t remontowych i adapta
cyjnych. ,A przecie:i; röwnolegle z akcjii zabezpieczania budynk6w i mie
nia ruchomego, z rewindykacjq zbior6w bibliotecznych i majiitku nauko
wego, obok uciiizliwych prac remontowych, wykonywanych cz�sto nie
wprawnymi r�koma profesor6w, post�powaly starania o organizacj� ka
tedr i wydzial6w. Fakty wyprzedzaly stan prawny. Tymczasem nadcho
dziice z Wroclawia wiesci o olbrzymich zniszczeniach, jakim ulegly na 
skutek dzialan wojennych Uniwersytet i Politechnika, a takze odczuwa
ny dotkliwie na skal,: krajowii niedob6r kadr naukowych (wojna pochlo
n�la 6 tysi�cy naukowc6w, profesoröw i nauczycieli) pawodawaly pewne 
wahania ze strony Ministerstwa Oswiaty. Zastanawiano si,:, czy w tej 
sytuacji nie atwarzyc tylko jednej uczelni, Uniwersytetu lub Politech
niki. Przeciwko takiej koncepcji wystiipil kategarycznie prof. Kulczyn
ski w skierawanym z pacziitkiem czerwca memariale do ministra aswiaty. 

Domagajiic si� stworzenia podstaw prawnych dla arganizujiicych si,: 
uczelni propanawal w szczeg6lnosci: 

,.1. Kreawac dekretem Krajawej Rady Narodawej Uniwersytet i Pa
litechnik� Wroclawskq, jaka jednality instytut naukawy abejmujiicy obie 
te szkoly wyzsze; 

2. Pawierzyc organizacj,: Uniwersytetu odpowiedniej osobie, wybra
nej przez Pana Ministra, kt6ra w oparciu a grono adpawiednio naukowa 
ukwalifikawane razpocz�laby personalnii arganizacj� uczelni" 10• 

Starania te wynikaly z dw6ch zasadniczych wzgl�d6w. Padj�cie kon
kretnych decyzji o losie szk61 wy:i;szych we Wraclawiu pazwalala na pel
niejszii mabilizacj� sil naukowych, a jednaczesnie chranilo majiitek uczel
ni przed rozczlonkowaniem mi�dzy inne zaklady naukawe, dla kt6rych 
ewentualne skarzystanie z bagatych zbiar6w wroclawskich byla niezwy
kle n�ciice. Zresztii ju:i; ad pierwszych dni czerwca zacz�ly da Delegatury 
nadchadzic pisma od szeregu instytucji w kraju, w kt6rych permanent
nie powtarzala si� prasba a adstiipienie lub wypazyczenie cenniejszych 
material6w naukawych, r6znorodnych przyrziid6w i aparatury pomia
rowej 11• 

Zawarty w memariale pastulat zespolenia abu szköl nawiiizywal da 
sytuacji w latach 1932-1937 "· Obecnie wynikal jednak z agraniczonych 

10 A. Uniwersytetu, TR5, Raport o stanie ... 
11 Z. Go s t o ms k a - Zar z y c k a, Delegatura Ministerstwa OSwiaty we Wro

clawiu 1945 r. (Trudne dni, Wroclaw 1960, t. I, s. 285). 
12 Od 1932 r. Politechnika i Uniwersytet we Wroclawiu stanowily jednij calo.SC 



Uniwersytet i Politechnika we Wroclawiu 163 

mozliwosci i z potrzeb chwili. Projekt poh1czenia Uniwersytetu i Poli
techniki uwarunkowany byl gl6wnie wzgl�dami natury ekonamicznej. 
Oddzielenie Uniwersytetu ad Palitechniki pazbawilaby Uniwersytet 

wszystkich katedr chemii (bez kt6rych niemazliwe bylaby funkcjonawa
nie wydzial6w: Medycznega, Farmaceutycznega, Przyradniczega i Ral
nega), a Palitechnik� instytut6w: Fizycznega, Astronamicznega i Mate
matycznega. Budawanie nawych katedr dla abu uczelni w 6wczesnych 
warunkach byla zupelnie nierealne. Jedyne wyjscie widziana wi�c 
w symbiozie. Pazwalala ta na wzmacnienie szczuplych kadr Palitechniki 
silami uniwersyteckimi araz wykarzystanie w spas6b maksymalny aca
lalega warsztatu naukawega Palitechniki dla abydwu szk61. Za stwarze
niem jednej uczelni przemawiala r6wniei kancepcja pracy zespalawej, 
perspektywy razwiqzywania jednega zagadnienia r6inymi metadami 
i przy pomacy r6inych dyscyplin. 

Wprawdzie w czerwcu maina byla przypuszczac, ie uruchamienie 
Uniwersytetu Wraclawsl<'iega jest tylka kwesti'l czasu, prablematycznie 
przedstawiala si� jednak sprawa atwarcia Palitechniki. Przeszkadq byly 
nie tyle zniszczenia, minimalne w stasunku da abiekt6w Uniwersytetu, 
ile prawie calkawity brak persanelu naukawega. Jak wspamniana, Gru
pa Naukawa-Kulturalna nie pasiadala wlasciwie w swym granie przed
stawicieli nauk technicznych. Ini. D. Smalenski, kt6ry wlqczyl si� w tak 
pracy we Wraclawiu i kierowal adbudawq Palitechniki, zdabyl nielicz
nych pierwszych wsp61pracawnik6w dapiera pod kaniec lipca. Majqc 
na uwadze pazyskanie prafesar6w dla wydzial6w palitechnicznych, praf. 
Kulczynski zwalal w Krakawie na paczqtku czerwca zebranie przebywa
jqcych tarn prafesar6w Palitechniki Lwawskiej, przedstawil im stan 
zniszczen Palitechniki Wraclawskiej i prasil a pamac w jej adbudawie 
i arganizac}i .. Otrzymawszy zapewnienie wsp61pracy ad wi�kszasci abec
nych Delegat Ministra Oswiaty wzm6gl starania u wladz centralnych 
a zezwalenie na twarzenie uczelni. W pierwszych dniach sierpnia na za
proszenie prof. Kulczynskiega przybyli da Wraclawia rektar i dziekani 
Politechniki Siqskiej w Gliwicach 13. Wizyta ta miala na celu ustalenie 
mazliwasci i oplacalnosci rekonstrukcji Politechniki Wroclawskiej. Wsr6d 
uczestnik6w delegacji istnialy jednak kontrowersje na temat los6w uczel-

organizacyjnq. Scisly poczqtkowo zwiqzek ulegl rozluZnieniu po 1937 r. Obie uczel
nie lqczyla jedynie osoba wspölnego kuratora, wspölna kwestura i szereg wsp61-
nych instytut6w i zaklad6w, gl6wnie na Wydziale Przyrodniczym. Patrz: S. L o
r i a, 0 organizacji i wsp6lpracy Uniwersytetu i Politechniki we Wroclawiu 

(KuZnica, 4 II 1946); T. Mo d e  1 s k i, Z dziej6w Uniwersytetu Wroclawskiego 

(Wroclawskl Informator Uniwersytecki, Wroclaw 1958, s. 8). 
13 Wizyta Rektora Politechniki Slqskiej (Gazeta Dolno-Slqska, 23 VII-4 VIII 

1945). 
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ni. Czi:sc z dziekanem Wydzialu Elektrycznego, prof. K. Idaszewskim, 
na czele aprobowala projekt odbudowy Politechniki, przyrzekaj11c röw
noczesnie przyslanie fachowych opiekunöw dla maj11cych sii: organizowac 
wydzialöw: Mechaniczno-Elektrotechnicznego, Budownictwa i Chemii. 
Niektörzy uczestnicy wizytacji wysuwali wszakze propozycje wywiezienia 
uratowanego maj11tku Politechniki Wroclawskiej do Warszawy lub Gli
wic 14• Tak formu!owane zainteresowanie baz11 materialn'l Politechniki 
staje sii: zrozumia!e w swietle sprawozdania rektora Politechniki Gliwic
kiej, prof. W. Kuczewskiego, do ministra oswiaty, w ktörym czytamy: 
„Polska nie posiada na swym terytorium poza Politechnik'l Wroclawsk11 

zadnych urz11dzen, ktöre by mog!y zastljpic urz11dzenia Politechniki 
Lwowskiej i Warszawskiej" 15. Zreszt11 stanowisko prof. Kuczewskiego 
zostalo wyrazone jasno w pismie skierowanym w po!owie sierpnia do 
Departamentu Nauki i Szkö! Wyzszych Ministerstwa Oswiaty, w ktörym 
domagal sii: pelnego przekazania inwentarza Politechniki Wroc!awskiej, 
oswiadczaj11c wri:cz, ze od tego zalezy uruchomi�nie Politechniki Sl11skiej 
w Gliwicach IB. 

Bata!ia toczy!a sii: takze o istnienie poszczegölnych wydzialöw. Mii:
dzy Wroclawiem reprezentuj11cym bazi: a Gliwicami posiadaj11cymi kadry 
trwa!y przetargi, a Ministerstwo zasypywano sprzecznymi i wyklucza

i11cymi sii: propozycjami. Glöwnym przedmiotem sporöw by!y bogate 
urz11dzenia techniczne Wydzialu Mechaniczno-Elektrotechnicznego, za
wieraj11ce laboratoria: obröbki cieplnej, obröbki wiörowej, radio- i tele
mechaniki, wysokich napii:c, wytrzyma!osci materialöw, silniköw spali
nowych, pomiaröw elektrycznych itp. Wydzialem Hutniczym interesowa! 
sii: ponadto Krakow. Tarn tez 18 lipca odbyla sii: konferencja z udzialem 
profesoröw Kulczynskiego i Lorii, przedstawicieli Politechniki Gliwic
kiej, reprezentantöw Akademii Görniczej i przemys!u woj. sl11sko-d11-
browskiego. Burzliwa dyskusja zakonczyla sii: wprawdzie przyznaniem 
Wroclawiowi prawa do uruchomienia Wydzia!u Hutniczego przy utrzy
maniu podobnego w Krakowie, niemniej wywo!ala ostre protesty rekto
ra Politechniki Gliwickiej 11. 

Przeci11gajljce sii: negocjacje przerwa! dopiero akt sierpniowy. Wy
dany 24 VIII 1945 r. dekret „0 przekszta!ceniu Uniwersytetu Wroclaw-

14 A. Je 1 o n e k, Pierwsze lata (Politechnika Wroclawska w okresie dziesi�
ciolecia 1945-1955, Warszawa 1957, s. 25). 

1s AAN, D -IV-168, Sygn. 3, Sprawozdanie prof. Kuczewskiego do Departa
mentu IV Min'isterstwa 0Swiaty o stanie Politechni'ki Wroclawskiej. 

16 A. Uniwersytetu, TR6, Pismo Rektora Politechniki Sl<4skiej do Ministra 
Oswiaty z 17 VIII 1945. 

17 A. Uniwersytetu, TR6, Sprawozdanie z konferencji w dniu 18 VII 1945 
w sprawie Wydzialu Hutniczego we Wroclawiu. 
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skiego i Politechniki Wroclawskiej na polskie panstwowe szkoly akade
mieckie" nie uwzgl<:dnil jednak w pelni propozycji po!11czenia obu uczelni. 
Artykul 2 dekretu tworzy! oddzielnie na Uniwersytecie 6 wydzialöw: 
Prawno-Administracyjny, Humanistyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, 
Lekarski z Oddzialem Farmaceutycznym, Medycyny Weterynaryjnej 
i Rolnictwa z Oddzialem Ogrodniczym, oraz na Politechnice 4 wydzialys 
Chemiczny, Mechaniczno-Elektrotechniczny, Budownictwa i Hutniczo
Görniczy. Dekret zapowiada! mianowanie przez prezydenta Krajowej 
Rady Narodowej na wniosek mini$tra oswiaty pierwszych rektoröw 
i pierwszy sklad profesoröw. Z tresci artykulu 4 wynikalo, iz kazda 
z uczelni miala miei: swojego rektora. W okresie organizacyjnym maj11-
cym trwai: do 31 VIII 1946 r. dekret stanowi!: ,,rektorowie Uniwersyte
tu Wroclawskiego i Politechni\<i Wroclawskiej maj11 kompetencje sena
tu akademickiego, dziekanöw i rad wydzialowych". Jedynie artykul 3 
möwi! o wspölnych zakladach naukowych obu szk6!. Ich stosunek praw
ny do Uniwersytetu i Politechniki mial okreslii: minister oswiaty '"· Mi
mo tych postanowien organizacj a wroclawskich uczelni poszla po linii 
utworzenia jednego zakladu naukowego. Wbrew literze dekretu uru
chomiono wsp6lny Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii oraz przeksztal
cono Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu na Wydzial 
Nauk Przyrodniczych, a Wydzial Chemiczny Politechniki na Oddzia! 
Chemii Technicznej przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Wsp61-
nemu kierownictwu powierzono takze organizacj<: Studium Wst<:pnego 
Uniwersytetu i Politechniki. Te poczynania nie budzily specjalnych za
strzezen ze strony Ministerstwa. Id11c po mysli planöw wroc!awskich mi
nister oswiaty powierzyl prof. S. Kulczynskiemu z dniem 3 IX 1945 r. 
,,pelnienie obowi11zk6w Rektora Uniwersytetu i Politechniki Wroclaw
skiej we Wroc!awiu". W tym samym dniu wystawiono akt mianuj11cy 
prof. E. Suchard<: ,,Prorektorem do spraw Politechniki Wroclawskiej" 19• 

Mozna wi<:c przypuszczai:, ze podobne pismo otrzymal prof. S. Loria, 
kt6ry pelnil funkcj<: Prorektora do spraw Uniwersytetu od 19 IX: 1945 
do 31 VII 1946 r. Nie nast11pilo jednak mianowanie rektora i prorekto
röw przez prezydenta KRN, jakkolwiek decyzj<: tak11 przewidywal dekret 
sierpniowy. 

Stworzenie podstaw prawnych dla organizuj11cych si<: we Wroc!awiu 

" Dz.U., 34/207/45. 

19 A. Politechnik.i, T/12/2, nominacja prof. S. Kulczyl1Skiego na Rektora Uni

wersytetu i Politechniki we Wroclawiu, nr I P-4050/45 N z 3 IX 1945; nominacja 

prof. E. Suchardy na Prorektora do spraw Politechniki Wroclawskiej, nr 

I P-4051/45 N z 3 IX 1945; inaczej F i e m a, op. cii., kt6ry pisze: 0powolanie 

prof. Kulczyr'lskiego na stanowi.sko Rektora Uniwersytetu i Politechniki nastc1:pilo 

w dw'pch od'rE:bnych decyzjach" (s. 26) i dalej: ,,nie nastc1:pilo ze strony Mini

sterstwa O.Swiaty powierzenie funkcji tymczasowych prorektor6w" (s. 32). 
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szk6! wyzszych pozwolilo na intensywniejszq dzialalnosc nad pozyska
niem nowych sil naukowych. Ich rekrutacj,: do Wroclawia prowadzilo 
Biuro Werbunkowe Delegatury mieszczqce si,: w Krakowie, a kierowa
ne kolejno przez prof. S. Lori,: i prof. T. Biga. Z chwil'! rozpocz,:cia dzia
lalnosci komitet6w organizacyjnych na poszczeg61nych wydzialach sta
rania o pozyskanie pracownik6w nauki prowadzono wielotorow�. Nie 
wszyscy, kt6rym proponowano wsp6lprac,: we Wroclawiu, decydowali 
si,: na przyjazd. Niekt6rzy po kilkutygodniowym pobycie wsr6d ruin 
opuszczali miasto. Dia pozostajqcych we Wroclawiu udzial w organizacji 
uczelni byl czyms wi,:cej anizeli zapewnieniem sobie stanowiska profe
sora czy asystenta. ,,Jechalem, jechalismy wszyscy, zwlaszcza ci, kt6rzy 
znalezli si,: w Krakowie przejazdem ze wschodu, z gl,:bok'! nadziei'l i za
miarem odbudowania tu, w spalonym i do cna zniemczonym Wroclawiu, 
nauki i kultury polskiej, gotowi bylismy poswi,:cic tej pracy wszystkie 
nasze sily i umiej,:tnosci, byle dziela, kt6resmy przed sob'! stawiali, do
konac jak najpr,:dzej i jak najlepiej" - wspomina prof. K. Maleczyn
ski 20• 

Pod koniec lata 1945 r. skupiajq si,: juz we Wroclawiu powazne sily 
naukowe, w tym grono profesor6w o europejskiej slawie "· Wielu wybit
nych naukowc6w zrezygnowalo z pracy w takich osrodkach, jak Krakow, 
Poznan, Gliwice, Torun, a nawet Warszawa, i przenioslo si,: do Wrocla
wia "· Gromadnie zjezdzali si,: profesorowie medycyny: B. Popielski (me
dycyna sqdowa), otolaryngolog T. Zalewski, fizjolog A. Klisiecki, chirurg 
W. Bross i patolog H. Kowarzyk - wszyscy ze Lwowa; swiatowej sla
wy mikrobiolog L. Hirszfeld i jego zona pediatra H. Hirszfeldowa. Z Lu
blina przybyl profesor patologii A. Falkiewicz, z Krakowa profesor far
makologii J. Hano, a z Poznania profesor anatomii S. R6zycki. Wybitne 
indywidualnosci zdobywa humanistyka wroclawska, m. in. pojawia si,: 
we Wroclawiu filolog klasyczny J. Kowalski, byly dziekan Wydzialu 
Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazirnierza we Lwowie. Z War
szawy przyjezdzajq: swietny polonista T. Mikulski, geograf historyczny 
B. Olszewicz, prehistoryk R. Jamka i filolog orientalny A. Zajqczkowski. 
Nowego wsp61pracownika w osobie dra F. Kiickiego otrzymujq organiza
torzy zaklad6w historii prof. prof. K. Maleczynski i K. Majewski. Wi,:
kszosc profesor6w Wydzialu Humanistycznego przybywa jednak nieco
p6zniej, juz po rozP9cz,:ciu zaj,;c dydaktycznych. Dzi,;ki zabiegom prof.
K. Stefki udaje si,: pozyskac dla Wroclawia osiadlych w Toruniu profeso
r6w Wydzialu Prawa b. Uniwersytetu Wilenskiego, I. Jaworskiego, 

20 K. Male c z y n s k i, Wspomnienia z pierwszego akresu pracy we Wrocla

wiu (Sl�ski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, R. XX, 1965, nr Ja, s. 215). 
21 WyZsze uczelnie wroclawskie ruszyly (Pionier, 30 XI 1945). 
22 AP Wrodaw, UWW, Sekretariat wojewody, mat. nieup. 
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A. Chelmonskiego i W. Swid�. Wraz z nimi decyduje si� na przyjazd do 
Wroclawia przyszly prorektor i organizator badan nad wsp6lczesrn1 hi
stori& S!&ska, prof. S. Wyslouch. Upadek plan6w utworzenia w Krako
wie Studiurp Medycyny Weteryraryjnej przy Wydziale Rolnym UJ spo
wodowal naplyw do Wroclawia profesor6w i asystent6w z bylej lwow
skiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Pierwszymi, kt6rzy przybyli 
w czerwcu, byli asystenci: A. Senze, Z. Jora i K. Buluk. Przyjeidiajq 
takie profesorowie rolnictwa, a wsr6d nich T. Konopinski z Poznania, 
zajmujqcy si� organizacjq Wydzial6w Rolnictwa i Medycyny Weteryna
ryjnej, oraz B. Swi�tochowski ze Lwowa. W sierpniu 1945 r. przyjecha1i 
do Wroc!awia: wybitny matematyk, b. dziekan Wydzialu Matematycz
no-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, profesor 
H. Steinhaus, i b. rektor Politechniki Lwowskiej, prof. chemii organicz
nej E. Sucharda. Za nimi przybyli profesor zoologii K. Sembrat i znako
mity matematyk prof. W. Siebodzinski. W polowie pazdziernika osiadl 
na stale we Wroclawiu dojeidiajqcy dotychczas z Gliwic kilkakrotny 
rektor Politechniki Lwowskiej, nestor elektryk6w polskich, swietny znaw
ca zagadnien pomiar6w i maszyn elektrycznych, prof. K. Idaszewski. J esie
ni& przyjechali dalsi przedstawiciele dyscyplin technicznych, m. in. profesor 
budowy miast i osiedli T. Wr6bel, profesor chemii nieorganicznej W. Trze
biatowski, profesor silnik6w tlokowych M. S'!siadek, profesor chemii 
og6lnej E. Plaiek i profesor fizyki doswiadczalnej H. Niewodniczanski 23• 
Og61em w chwili otwarcia Uniwersytetu i Politechniki znajdowalo si� 
we Wroclawiu 184 profesor6w, adiunktc\w, asystent6w i mlodszych asys
tent6w: na Wydziale Humanis!)'cznym 19, Prawno-Administracyjnym 6,
Przyrodniczym 12, Lekarskim ·38, Weterynaryjnym 33, Rolniczym 15, na
Politechnice i Wydziale Wsp6lnym 54 oraz w Bibliotece Uniwersytec
kiej 7 "· Profesorowie i zast�pcy profesor6w pochodzili przewainie 
z uczelni wschodnich, ze Lwo.wa i Wilna. Krakow i Warszawa dostar
czyly gl6wnie docent6w. Uniwersytet Jagiellonski zasilil przede wszyst
kim kadrq Wydzialy Humanistyczny i Przyrodniczy, a osrodek warszaw
ski medycyn� i nauki techniczne "· 

23 S. Ku I c z y 11. s k i, Uniwersytet Wroclawski im. Boleslawa Bieruta (Zeszyty 
Wroclawskie, R. 1952, nr 2, s. 17); M. K o c o t, Dziesü:ciolecie Wydzialu Wetery

naryjnego Wyiszej Szkoly Rolniczej we Wroclawiu (Zycie SzKoly WyZszej, R. 3, 

1955, nr 6, s. 111); Wydzial Elektryczny (Politechnika Wroclawska w okresie ... , 
s. 7); A. Z a k r z e w s k i, Wydzial Medycyny Weterynaryjnej (Uniwersytet Wro
clawski w latach ... , s. 284); S. Ku I c z y n s k i, Grupa Naukowo-Kulturalna 

(Trudne dni, t. I, s. 130); A. D z i ob a, Polska flaga na klinice ginekologicznej 

(tamze, t. I, s. 362). 

24 Go s t o ms k a, op. cit., s. 319. 
2s I. T urnau, Studia nad strukturq ludnoSciowq polskiego Wroclawia, Po

znafi 1960, s. 372. 
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Juz w czerwcu powstal w Krakowie Komitet Organizacyjny Wydzialu 
Humanistycznego. J ego pierwsze posiedzenie odbylo si<: 29 czerwca 
z udzialem profesor6w: Bujaka, Chybinskiego, Ingardena, Kreutza, Stie
bera i Taszyckiego: W pracach Komitetu uczestniczyl jako delegat wroc
lawskiej Grupy Naukowo-Kulturalnej prof. K. Maleczynski, kt6ry wcho
dzil w sklad komisji zajmujiicej si<: opracowaniem wst<:pnych plan6w 
obsady katedr przyszlego Wydzialu Humanistycznego. Komitet Organi
zacyjny dzialal w Krakowie do konca sierpnia, pocziitkowo pod prze
wodnictwem prof. Ingardena, wybranego na to stanowisko w dniu 4 VII 
1945 r. Od 17 VII 1945 r. na czele Komitetu staniil prof. W. Taszycki. 
z· chwilq rezygnacji tego ostatniego pelnienie obowiqzk6w dziekana-or
ganizatora na Wydziale Humanistycznym powierzyl Delegat Ministra 
Oswiaty prof. J. Kowalskiemu ••. 

24 VII 1945 r. odbylo si<: wst<:pne posiedzenie przyszlej Rady Wydzia
lu Lekarskiego. Obradom przewodniczyl prof. L. Hirszfeld. W zebraniu 
uczestniczyli takze profesorowie: Klisiecki, Baranowski, Loria i Hirszfel
dowa. Przedyskutowano i ulozono projekt obsady 23 katedr Wydzialu. 
Na jego podstawie przeprowadzono rekrutacj<: profesor6w, w wyniku 
kt6rej w roku akademickim 1945/46 obsadzono 21 katedr. 19 IX 1945 r. 
utworzono przy Wydziale Lekarskim Oddzial Farmaceutyczny. Pierw
szym jego dyrektorem zostal prof. T. Baranowski 21_ 

W polowie wrzesnia odbylo si,: r6wniez organizacyjne zebranie na 
Wydziale Nauk Przyrodniczych. Pocziitkowo tworzeniem Wydzialu zaj
mowal si,: prof. S. Kulczynski. W pazdzierniku zastiipil go prof. K. Sem
brat ••. Powazne trudnosci napotykala orianizacja Wydzialu Medycyny 
Weterynaryjnej. Przed wojnq nie bylo na Uniwersytecie Wroclawskim 
takiego wydzialu. Jedynie na kierunku rolniczym Wydzialu Przyrodni
czego istnial jeden zaklad z klinikq zwierziit. Bud9wanie ·nowego wy
dzialu od podstaw przysparzaloby organi�atorom uczelni mas<: dodatko
wych klopot6w. Ostatecznie dzi,:ki wstawiennictwu prof. Hirszfelda, kt6-
ry 22 VII 1945 r. przyjechal do Wroclawia jako specjalny przedstawiciel 
Ministerstwa Oswiaty, zdecydowano si<: na kreowanie wydzialu. 1 listo-

26 A. Uniwersytetu, TR6, protokoly posiedzeii. Komitetu Organizacyjnego Wy
dzialu Humanistycznego z 29 VI, 4 VII, 17 VIII 1945; Spis wyklad6w w r. ak. 

1945-46, Uniwersytet i Politechnika we Wroclawiu, Wroclaw 1946, s. 8 -22 (dalej: 
Spis ... ); W. St r z e 1 eck i, Wydzial Filologiczny (Uniwersytet Wroclawski w la-

tacn ... , t. !, s. 66). 
21 A. Uniwersytetu, TR6, protok61 posiedzenia Rady Wydzialu Lekarskiego 

z 24 VII 1945; Z. W i k t  o r, Wydzial Lekarski (Uniwersytet Wroclawski w la

tach ... , t. I, s. 205-208); I. Ru t k i e w i c z, Archipelag nauki, Wroclaw 1966, 
s. 88-89. 

23 K. Se m br a t, Wydzial Nauk Przyrodniczych (Uniwersytet Wroclawski 

w latach . . , t. !, s. 172). 
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pada dziekan prof. Markowski uzyskal na posiedzeniu Senatu zatwier
dzenie planu pracy i skladu 18 katedr Wydzialu Medycyny Weterynaryj
nej. 14 grudnia odby!o si� pierwsze posiedzenie Rady Wydzialu z udzia
!em profesor6w: Markowskiego, Klisieckiego, Konopinskiego, Poluszyti
skiego i dr Sembratowej 29

• Zywo post�powala takze organizacja pozosta
lych wydzial6w. Do kotica 1945 r. uformowa!y si� w wi�kszosci rady 
wydzialowe na Uniwersytecie. W trudniejszej sytuacji znajdowala si� 
Politechnika, posiadajqca bardzo szczuply personel naukowy. Organizacja 
rad wydzialowych trwala tu do wiosny 1946 r. Totez uruchomienie wy
dzial6w spoczywa!o gl6wnie na barkach desygnowanych przez rektora 
tzw. dziekan6w-organizator6w. 

Pierwsi dziekani i 11rodziekani Uniwersytetu i Politechniki 30 

Wydzial Dziekan Uwagi Lp.1 1 Prodziekan ! 
--;--------

Humani
styczny 

prof. J. Ko- prof. T. Mo- Uniwersytet 

2 Prawno-Ad
ministra-
cyjny 

walski delski 
prof. K. Stef- prof. 1. Ja-

ko worski 

Nauk Przy- prof. K. Sem-
rodniczych brat 

4 Lekarski prof. L. Hirsz- prof. W. Gra-
z. Oddz.. feld bowski 
Farmaceu-
tycznym 

5 Medycyny 
i Weteryna-

ryjnej 

prof. Z. Mar- prof. G. Po-
kowski 1uszyl1ski 

Rolny z Oddz.. prof. T. Ko-
Ogrodn. nopi11ski 

7 Budownictwa prof. T. Wr6- prof. J. Ko- Politechnika 

Mech.-Elek-
bel i.uchowski 

prof. K. !da-
trotechniczny szewski 

Chemii Techn. prof. F. No
wotny 

pocz.qtkowo 
Oddz. Che
mii Techn. 
przy Wydz. 
Mat.-Fiz..
Chem. 

10 Hutnicz.o
G6rniczy 

1 1 Mat.-Fiz.
Chem. 

prof. J. Zwie-

1 
- Politechnika 

rzycki 
prof. H. Stein- prof. W. Trze-. Wydz. wspöl-

haus biatowski ny U. i P. 
29 z a k r z e w s k i, op. ciC., s. 283; G o  s t o m s  k a, op. cit., s. 320; Ru t k i e

w i c z, op. cit., s. 237-238. 
r30 Spis ... , -s. 3-4. 
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Kompetencje dziekan6w i rad wydzialowych, okreslaly pocz,itkowo: 
ustawa z 15 III 1933 r. o szkolach akademickich oraz dekret z 16 XI 
1945 r., wprowadzaj,icy do rad dodatkowo profesor6w kontraktowych, 
tytularnych i zast�pc6w profesora "· 

Na podstawie dekretu z 24 V 1945 r.32 przyst,ipiono r6wniez do utwo
rzenia Studium Wst�pnego Uniwersytetu i Politechniki (zwanego takze 

Wst�pnym Rokiem Studi6w lub Rokiem Zerowym). Studium mialo umoz
liwic dost�p na wyzsz,i uczelni� m!odziezy robotniczej i chlopskiej oraz 
wszystkim tym, kt6rym wojna przeszkodzila w edukacji. Zgodnie z art. 
5 dekretu sluchacze wst�pnego roku studi6w posiadali pelne prawa stu
dent6w. Studium Wst�pne zostalo zorganizowane jako instytucja wsp61-

na dla obu uczelni, podleg!a wyznaczonej przez Senat osobie, zwanej 
Referentem Senatu do Spraw Wst�pnego Roku Studi6w lub Dyrekto
rem Studium Wst�pnego. Pierwszym dyrektorem Studium zostal prof. 
W. Slebodziti.ski. Zorganizowano dwa kursy: uniwersytecki i politech
niczny. Kierownikiem pierwszego by! prof. K. Majewski, a drugiego 

prof. E. Marczewski. Kurs Uniwersytetu posiada! dwa oddzia!y: Praw
no-Administracyjny i Humanistyczny oraz Nauk Lekarskich i Przyrod
niczych. Kurs Politechniki mial trzy kierunki: Budownictwa, Elektro
techniczny i Chemii Technicznej; ten ostatni zwi,izany z Wydzialem 
Matematyki, Fizyki i Chemii. Bylo to pewne odst�pstwo od postanowieti. 
dekretu, kt6ry w art. 1 przewidywa! utworzenie wst�pnego roku studi6w 
przy kazdym wydziale. Oddzialy Studium Ws�pnego otrzymaly pomiesz
czenia w kilku gmachach. I tak Oddzial Prawno-Administracyjny i Hu
manistyczny zainstalowano w budynku przy ul. Szewskiej 35, a drugi 
Oddzia! Uniwersytetu umieszczono w gmachu przy ul. Boleslawa Pru
sa 53. Oddzialy kursu politechnicznego uzyska!y pomieszczenia w gma
chu gl6wnym Politechniki i w budynku Chemii (obecnie stary gmach 
Chemii). Zaj�cia dydaktyczne na Studium mieli prowadzic pomocniczy 
pracownicy naukowi, a cz�sciowo i samodzielni. Do grona tego dokoopto
wano takze pewn,i liczb� doswiadczonych pedagog6w ze szk61 liceal
nych 33• 

Od listopada rozpocz,il dzialalnosc Senat, wsp6lny dla obu szk61 na
czelny organ kolegialny. W tym tez okresie powstaly zr�by administracji 
uczelni. Wi�kszosc dzial6w: og6lny, personalny, kancelaria, kwestura, ar
chiwum i sekretariat rektora, byla wsp6lna. Oddzielnie dziala!y jedynie 
intendentury. Ponadto na Politechnice egzystowal odr�bny sekretariat 
prorektora "· 

" Dz.U., 56/313/45. 

" Dz.U., 21/122/45. 

33 A. Politechniki, akta Rektoratu 1945, mat. nieup.; Spis ... , s. 5 . 

.:i4 F i e m a, op. cit., s. 29. 
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Og!oszenie dekretu sierpniowego nast'lpilo w okresie, kiedy uczelnie 
wroclawskie nie byly przygotowane da podj,:cia dzialalnosci dydaktycz
nej. W tym czasie nie ukonczono jeszcze najpilniejszych remont6w wie
lu obiekt6w. Aparatur,: laboratoryjno-pomiarow'l, sprz,:t i pomoce nauko
we dopiero kompletowano. Rewindykacja zbior6w bibliotecznych nabie
rala dopiero rozmachu, a organizacja bibliotek, w szczeg6lnosci wydzia
lowych, byla w zal'lzku. W trudnej pod tym wzgl,:dem sytuacji stala 
zwlaszcza Politechnika, odczuwaj'lca powaine braki aktualnej literatury 
technicznej, niedost,:pnej w6wczas w zasi,:gu krajowym "· Dochodzil da 
tego niewystarczaj'!CY stan liczbowy pracownik6w nauki, personelu tech
nicznego i administracyjnego. Mimo tych trudnosci za jak najszybszym 
uruchomieniem wroclawskich szk6! wyiszych przemawialo wiele wzgl,:
d6w. W raporcie dziekana Wydzialu Lekarskiego, prof. L. Hirszfelda, 
przes!anym da rektora, a obrazuj'lcym przebieg i stan wykonanych prac 
na Wydziale, czytamy: ,,Nie uruchomiony Uniwersytet Wroclawski mo
ie byc tlumaczony w ten spos6b, ze nie jestesmy w stanie obj'!C tej 
uczelni. Swiat nie b,:dzie pyta!, dlaczego, nie pomysli, ie nam pomordo
wano setki uczonych, a powie, zesmy da tak precyzyjnego instrumentu 
nie dorosli. I dlatego musimy nasz zmysl organizacyjny i zdolnosci tw6r
cze, ci,:iar gatunkowy naszych nazwisk rzucic na szal,: Wroclaws_kiego 
Uniwersytetu" "· Podnoszony aspekt nie byl jedyny. Obok niego istnia
ly takze argumenty natury wewn,:trznej, bardziej moie istotne. W znisz
czonym i wykrwawionym wojn'l kraju brakowa!o inteligencji we wszyst
kich niemal dziedzinach zycia panstwowego i spolecznego. W najblii
szym terenie, na obj,:tych niedawno ziemiach Dolnego S!'!ska, niedob6r 
ten odczuwano jeszcze bardziej nii gdzie indziej. Potrzebne byly nowe 
kadry nauczycieli, prawnik6w, lekarzy i iniynier6w. Czekaly na nich 
si'lskie szkoly, dzwigaj'!CY si,: z gruz6w przemysl i rolnictwo. Na uru
chomienie uczelni wroclawskich czekala r6wniez niecierpliwie mlodziei. 
Wiesci o organizowaniu we Wroclawiu Uniwersytetu i Politechniki, a na
st,:pnie ogloszenie· dekretu sierpniowego sci'lgn,:ly da miasta licznych 
potencjalnych student6w. Przybywali mlodzi ze wszystkich kranc6w Pol
ski i spoza kraju, z niemieckich oboz6w pracy, oboz6w jenieckich i kon
centracyjnych. Opuszczali szeregi Wojska Polskiego i Armii na Zacho
dzie. Tymczasem w sierpniu, a nawet jeszcze we wrzeSniu, nie moZna 

35 Ksit:gozbi6r Politechniki powiE::kszyl sie; z poczc\tkiem 1946 r., kiedy to zacze;ly 

naplywaC dary od organizacji polonijnych. Na uwagE: zasluguje pomoc udzielona 

przez: Societe Technique Polonaise en France, Fundusz im. Stefana Grota Ro

weckiego, Stowarzyszenie Technicznej 1Pomocy Polsee z siedzibc1 w Detroit oraz 

Rada Polonü AmerykaJ'lskiej. A. Politechniki, akta Rektoratu 1945, mat. nieup. 

36 A. Uniwersytetu, TR5, Sprawozdanie z wykonanych prac na Wydziale Le-. 

karskim (bez daty). 
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bylo przewidziec dokladnej daty otwarcia uczelni "· Nie oglaszano r6w
niei wpis6w na studia. Ta niepewna sytuacja budzila niepok6j wsr6d 
mlodzieiy. Najbardziej wytrwali i ofiarni pracowali w szeregach Stra
iy Akademickiej lub przy odbudowie obiekt6w szkoly. Cz�sc os6b opusz
czala jednak Wroclaw, zgla'szajqc si� na studia w osrodkach, gdzie roz
pocz�to jui wpisy i wyznaczono termin rozpocz�cia zaj�c dydaktycznych. 
Nerwowq atmosfer� panujqCq wsr6d przyszlych student6w charaktery
zuje wypowiedz jednego z nich w „Pionierze", a opublikowana zresztq na. 
kilka dni przed rozpocz�ciem rekrutacji na studia: ,,Przyjeidiajq do nas 
mlodzi z calej Polski z walizkami. Zlikwidowali swe sprawy, przy
jeidzajq si� uczyc i rozczarowujq si� na wst�pie. J eszcze nie idzie, nie 
wiadomo kiedy, nie wiadomo eo, nie wiadomo jakie warunki" 3•. Pragnqc 
dac mlodziezy przedsmak zycia wyzszej uczelni, wprowadzic ludzi oder
wanych przez wiele lat od podr�cznika naukowego w swiat mysli i za
gadnien zwiqzanych z ich przyszlym zawodem oraz rozladowac przynaj
mniej cz�sciowo niepokoje, juz na poczqtku wrzesnia prof. Hirszfeld 
organizuje okresami codziennie, okresami w kilkudniowych odst�pach 
wyklady dla czlonk6w Strazy Akademickiej na Wydziale Lekarskim. 
Pierwszy z nich, poswi�cony nowoczesnym prqdom bakteriologii, wyglo
sil prof. Hirszfeld 6 IX 1945 r. w Zakladzie Mikrobiologii przy ul. Chalu
bmskiego. Byl to pierwszy wyklad na polskim Uniwersytecie we Wroc
lawiu "· odbywajqcy si� w 5 Jat i niecale 3 miesiqce od nieslawnego wy
p�dzenia „na zawsze" polskich student6w z niemieckiego Friedrich-Wil
helms-Universität zu Breslau. 

Niew11tpliwie istotnym problemem dla oczekuj11cej na otwarcie uczel
ni mlodziezy byly sprawy bytowe. Czlonkowie Stra:i;y Akademickiej 
otrzymywali wprawdzie wyzywienie w stol6wkach Grupy Naukowo-Kul
turalnej, jednakze zaprowiantowanie to nie bylo wystarczaj11ce. W celu 
zdobycia fundusz6w mlod�iei zorganizowala Sp61dzielni� Akademickq. 
Powstala ona w sierpniu, a prezesem jej zostal J. Rolinski. Jeszcze 
przed ogloszeniem wpis6w doszlo do utworze�ia Bratniej Pomocy. Za 
zgod11 prof. Kulczynskiego wybrano w pazdzierniku pierwszy tymczaso
wy zarz11d Bratniaka. W sklad jego wchodzili: J. Cieslikowski, J. Damas, 
H. Hawrylak, T. Kopec, A. R6iycki i K. Kawecki. Prezesem zostal J. Cie-

37 Przed otwarciem Uniwersytetu i Politechniki we WroclaWiu (Pionier, 9-10 

IX 1945; Gazeta Dolno-Slijska, !,-15 IX 1945). 
38 Kiedy ruszq WTeszcie wroclaWskie wy:isze uczelnie (Rionier, 26 X 1945). 

J!l Wydzial Medyczny Uniwersytetu Wroclawskiego przede wszystkim dla dzieci 
osiedleii.c6w (Naprz6d Dolno.Slijski, 10--16 X 1945); L. H ·i r s z f e 1 d, Zaklad 

Mikrobiologii Lekarskiej we Wroclawiu w latach 1945-1952, Wroclaw 1953, s. 3; 

S. Ku 1 c z y n s k i, Udzial Wroclawia w odbudowie nauki polskiej, Wroclaw 1955, 

s. 53. 
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slikowski. Gl6wm1 materialn& podpor& Bratniaka byla Sp61dzielnia Aka
demicka. Poza tym otrzymano miesi"czn& subwencj" w wysokosci 1000 
zl od rektora. Zaraz po ukonstytuowaniu si" nawi&zano kontakty z Brat
niakiem warszawskim. Organizuj&cej si" spolecznosci studenckiej we 
Wroclawiu przyszly z pomoc& r6wniez wladze centralne ••. Problem egzy
stencji wr�clawskiej mlodziezy akademickiej absorbowal takze spole
czenstwo Wroclawia. Juz od wrzesnia ukazywaly si" w prasie wroc
!awskiej apele do szeregu przedsi"biorstw, instytucji i organizacji spo
lecznych, w kt6rych domagano si" przyznania stypendi6w dla studiuj&
cej mlodziezy 41• W polowie wrzesnia z inicjatyw& wyst&pila Polska 
Partia Robotnicza. Sprawom studenckim poswi"cone zostalo posiedzenie 
egzekutywy Wojew6dzkiego Komitetu Dolnego Sl&ska PPR, obraduj&ce 
16 IX 1945 r. w Legnicy. Generalna teza agzekutywy to stwierdzenie, 
ie mlodziez w walce o swe prawa nie moze pozosiac bez pomocy ze 
strony partii. Posiedzenie przyj"lo nast"puj&C'l uchwal": 

,.1. Zwerbowanie s!uchaczy sposr6d syn6w robotnik6w i syn6w chlo
p6w oraz spowodowanie ich przyj"cia. 

2. Umoiliwienie studi6w przez ustalenie jak najwyzszej liczby sty
pendi6w. 

3. Stypendia powinny zapewnic: a) wlasciwe kwatery, b) wlasciwe 
wyi:ywienie". 

Fundusze na stypendia spodziewano si" uzyskac od zjednoczen prze
myslowych na terenie Dolnego Si&ska. Spraw" liczby i wysokosci sty
pendi6w miala ustalic wyloniona w tym celu komisja stypendialna. Do 
wsp6lpracy nad rozwi11zaniem tego zagadnien1a proponowario wci&gn&c 
mlodziez. W tym celu uchwalono spowodowanie utworzenia Komisji 
Mi"dzyzwi&zkowej, zlozon<,j z przedstawicieli: ZWM, ZNMS, ZMW-Wici 
i ZMD. Komisja mlodzieiowa miala za zadanie: 
., l. opracowac plan funduszu stypendialnego, 

2. ustalic wysokosc funduszu i spos6b wyplaty" 42• 
30 IX 1945 r. za spraw& PPR problem pomocy dla organizuj!jcych 

si" wyzszych uczelni we Wroc!awiu, w tym i zagadnienie stypendi6w, 
weszly pod obrady Wojew6dzkiej Komisji Mi"dzypartyjnej Czterech 
Stronnictw Demokratycznych "· Pierwsz& instytucj&, kt6ra odpowiedzia
la na apel PPR, byl Zarz&d Miejski m. Wroclawia: 21 wrzesnia powzi"to 

40 J. Ci e S 1 i k o w s k i, PieTwsze flance mlodych we Wroclawiu (Trudne dni, 

t. !JI, s. 208-209). 

41 Demokrat:yzacja WyZszych Uczelni (Trybuna DolnoSlijska, 15 IX 1945); 0 de

mokratyzacj� Wy.iszych Uczelni (Pionier, 14 IX 1945). 

" A. KW PZPR Wroc!aw, Sygn. l/IV/1, 

43 TamZe, Sygn. 1/V/19. 
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uchwal� o ustanowieniu stypendium dla syna robotnika zatrudnionego 
w Panstwowej Fabryce Wagon6w "· Inicjatyw� wladz miejskich pod

nosila „Trybuna Dolnosl!jska" nawo!uj!jC: .,Za przyk!adem Zarz!jdu Miej
skiego powinny p6jsc wszystkie zak!ady i instytucje panstwowe i spo
!eczne" "· Pomoc, o jak!\ zabiegaly dla m!odziezy akademickiej ze strony 
przemyslu organizacje polityczne i spoleczne, g!öwnie zas PPR, nie byla 
i nie mogla byc pocz!jtkowo zbyt duza. Zaklady produkcyjne Dolnego 
Sl!jSka, znajduj!jce si� w6wczas w pierwszym stadium odbudowy i orga
nizacji, same borykaly si� z k!opotami finansowymi. W roku· akademic
kim 1945/46 nie posiadalo takze dla uczelni wroclawskich na cele sty
pendialne zadnych fundusz6w Ministerstwo Oswiaty. Totez w pierwszym 
roku ilosc stypendi6w nie byla imponuj!jca. Na Uniwersytecie korzystalo 
z nich 150 os6b, przy czym 700 os6b otrzymalo zakwaterowanie w da

rnach studenckich ••. W najlepszej sytuacji znajdowa! si,: Wydzial Lekar
ski, dysponuj!jcy okolo 80 stypendiami z Ministerstwa Zdrowia •1. Nie 
udalo si� ustalic ilosci stypendi6w na Politechnice. Wydaje si� jednak, 
ie w por6wnaniu z wydzialami uniwersyteckimi technika mia!a wi,:ksze 
szanse, zw!aszcza poprzez stypendia fundowane. T!\ drog!\ przemysl m6gl 
pozyskac i ulokowac w najbardziej dlan istotnych miejscach pewn!\ licz
b,: mlodych inzynier6w. St!jd tei Politechnik� wspomagalo stypendiami 
szereg przedsi,:biorstw· z röznych region6w kraju, m. in. w roku akade
mickim 1945/46 fundatorami stypendi6w byly: Zjednoczenie Fabryk Ce
mentu w Sosnowcu, Centralny Zarz!jd Przemyslu Paliw Plynnych w Kra
kowie, Polska Zegluga na Odrze, Centralny Zarz!jd Przemys!u Chemicz
nego i Stowarzyszenie Zawodowe Przemyslowc6w Budowlanych 48• 

Dlugo oczekiwana decyzj a otwarcia uczelni zapad!a pod koniec paz
dziernika. 1 listopada ukazalo si� w prasie wroc!awskiej ogloszenie o roz
pocz�ciu wpis6w z dniem 5 listopada ••. R6wnoczesnie otwarto punkty 
rejestracyjne Bratniaka, gdzie wydawano bony zywnosciowe i skierowa
nia do dom6w studenckich. Kandydaci na pierwszy rok studi6w obowi!j
zani byli przedstawic: swiadectwo urodzenia, swiadectwo dojrza!osci lub 
dokument stwierdzaj!jcy wszcz�cie post�powania o jego otrzymanie, 
swiadectwo lojalnosci wystawione przez wladze miejskie, odpis zaswiad-

44 Stypendia (Trybuna Dolno:fü\ska, I X 1945); Komunikat (Naprzöd Dolno-
slijski. 3--9 X 1945); Sprawy mlodzieiowe (Trybuna Dolnoslijska, 15-19 XI 1945). 

4s Stypendia (Trybuna DolnoSlqska, 1 X 1945). 
46 F i e m a, op. cit., s. 38. 
47 JOO stypendi6w dla student6w we Wroclawiu (Trybuna DolnoSlll,Ska, 16-26 

XI 1945). 

48 A. !Politechniki, akta Rektoratu 1945, mat. nieup. 
�9 Wpisy na Wyisze Uczelnie wroclawskie (Pionier, 1 XI 1945). 
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czenia o rejestracji wojskowej, podanie i zyciorys. Student6w na lata 

wyisze przyjmowano na podstawie okazania opr6cz wymienionych do

kument6w indeksu lub innego dowodu pozwalaj!jcego stwierdzi<': stan 

zaawansowania w zakresie odbytych studi6w ••. Egzamin wst,:pny kon

kursowy wymagany by! jedynie na Wydzialach Lekarskim i Medycyny 

Weterynaryjnej. Zarz!jdzenie to wydano ze wzgl,:du na duzy nap!yw 

kandydat6w przy ograniczonej mozliwosci przyj,:c. Brano wszakie pod 

uwag,: d!ugotrwa!y brak kontaktu kandydatöw z nauk!j. St!!d egzamin 

mia! sprawdzi<': nie tyle zas6b wiadomosci, ile inteligencj,: przysz!ego 

studenta 51. 

Na wydzia!y politechniczne przyjmowano ponadto absolwent6w szk6! 

zawodowych legitymuj!jcych si,: dobrymi ocenami na swiadectwie. 

0 przyj,:cie na pierwszy rok studi6w mogli si,: ubiega<': r6wniez abitu
rienci 10-klasowej szko!y radzieckiej i innych srednich szk6! zagranicz

nych, pod warunkiem, ze w ciqgu roku zalicz& okreslone dla poszczeg61-

nych wydzia!6w egzaminy kwalifikacyjne "· Tak np. na Wydzia!ach 

Prawno-Administracyjnym, Humanistycznym, Lekarskim, Medycyny We· 

terynaryjnej i Przyrodniczym obowi!jzywa!y egzaminy z j,:zyka polskie

go, historii Polski i !aciny. R6wnolegle z wpisem na studia przeprowa

dzano rekrutacj,: na Studium Wst,:pne. Ch,:tni ubiegaj!jcy si,: o przyj,:

cie skladali dokumenty obowi!jzuj!jce przy zg!oszeniach na pierwszy rok 

studi6w (opr6cz swiadectwa dojrzalosci) oraz zaswiadczenie komisji we

ryfikacyjno-kwalifikacyjnej przy kuratorium "· Aby umozliwi<': dost,:p 

do wyzszych uc.zelni osobom zas!uzonym w walce z okupantem hitle

rowskim, Ministerstwo Oswiaty wyda!o ok6lnik stanowi!jcy, iz pierw

szenstwo przy przyjmowaniu kandydatöw do szk61 akademickich i in

nych szk6! wyzszych przysluguje osobom: 

,,1. ktöre braly czynny udzial w walce o wyzwolenie Polski w od

dzialach wojska polskiego b!jdz tei w oddzialach partyzanckich, 

2. kt6re pracowaly w organizacjach konspiracyjnych w okresie oku-

pacji, 

3. wi,:zniom politycznym, 

4. osobom powracajqcym z oboz6w" 54• 

Ponadto Ministerstwo Oswiaty zobowiqzywalo dziekanaty wszystkich 

so Waine dla student6w (Pionier, 7 XI 1945). 
si Wydzial Medyczny ... (Naprz6d DolnoSI�ski, 10-16 X 1945). 
52 Dz.Urz.Min.0Sw., 6/233/45, Rozporzijdzenie Min. 0Sw. z 17 X 1945 w sprawie 

przyjmowania do szk61 wyi.szych obywateli polskich absolwent6w Srednich szk6l 

zawodowych. 
5J „Pionier", 7 XI 1945. 

s.t Dz.Urz.Min.0Sw., 4/185/45, ok6lnik nr 46 z 28 VIII 1945. 
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wydzia16w, gdzie liczba sluchaczy byla scisle ograniczona, do rezerwo
wania pewnej ilosci miejsc dla takich os6b na rzecz wladz centralnych. 
Z tego tytulu oddano ilo dyspozycji Ministerstwa Oswiaty 15°/o miejsc 
na Wydziale Lekarskim i 100/o na innych wydzialach •5• Formalnie rzecz 
bionic, akcj<: rekrutacyjnq zakonczono, jak raportowa! rektor Kulczyn
ski do Departamentu Nauki, 12 listopada '"· W rzeczywistosci przyj<:cia 
trwaly dluzej, w szczeg6lnosci na wydzialach, kt6rych c;,rganizacja po
st<:powala bardziej opornie. Naplyw kandydat6w by! niezwykle liczny, 
skoro Politechnika pod koniec listopada nie dysponowala juz zadnymi 
miejscami, i to nawet na wydzialach, gdzie uruchomienie przewidywano 
w terminie p6zniejszym "· 

Do konca listopada przyj<:to na studia· og61em 1450 os6b, w tym na 
Wydziale Lekarskim 300, Prawno-Administracyjnym 280, Mechaniczno
-Elektronicznym 210, Medycyny Weterynaryjnej 141, Budownictwa 140, 
Matematyki, Fizyki i Chemii 86 (z czego 72 na Oddziale Chemii Tech
nicznej), Humanistycznym 72, Rolnictwa 72, Przyrodniczym 59, Hutni
czym 90. Na Studium Wst<:pne zapisalo si<: 80 os6b 58• Na podkreslenie 
zasluguje fakt, iz mimo zglaszanego braku wolnych miejsc czyniono 
w dalszym ciqgu starania o zwi<:kszenie Iiczby sluc.haczy. Rzecz godna po
dziwu, biorqc pod uwagi: niezwykle trudny start wroclawskich uczelni. 
Dzi<:ki temu w ciqgu roku akademickiego 1945/46 !iczba. student6w Uni
wersytetu i Politechniki mogla wzrosnqc powaznie osiqgajqc stan 3019 
os6b, tj. wi<:cej niz w ostatnim roku przed wojnq. Na Studium Wst<:pnym 
znajdowalo sii: 180 sluchaczy, 116 na kursie uniwersyteckim i 64 na kur
sie po1itechnicznym. Analiza !ist studenckich na Politechnice wskazuje, 
iz gros os6b pochodzilo z by!ych teren6w wschodnich. Na drugim miej
scu znajdowaly sii: okr<:gi: warszawski, krakowski i poznanski. Dalej zas 
reprezentowane by!y wszystkie pozostale rejony kraju 59

. Mozna przy
puszczac, ze podobnie przedstawiala si<: sytuacja na Uniwersytecie. 

Wpisy na studia i perspektywy rychlego rozpocz<:cia wyklad6w byly 
dla mlodziezy wroclawskiej speln,eniem dawno oczekiwanych nadziei. 
W podnioslym nastroju uda!a si<: do Warszawy 10 XI 1945 r. delegacja 
student6w Uniwersytetu i Politechniki, aby zlozyc adres dzii:kczynny 
prezydentowi KRN Boleslawowi Bierutowi za otworzenie wyzszych 

55 Dz.Urz.Min.0Sw., 5/215/45, okölnik nr 54 z 30 IX 1945 w sprawie zarezerwo
wania miejsc na niekt6rych wydzialach szk6l wy:iszych do dyspozycji Min. OSw. 

sG AAN, D-IV-168, 4-VI, Zawiadomienie o rozpoczE:ciu zajE:C dydaktycznych 

i zakoilczeniu wpisöw na Uniwersytecie i Politechnice we Wroclawiu z 21 XI 1945, 
57 A. Politechniki, akta Rektoratu 1945, mat. nieup. 
58 WyZsze Uczelnie wroclawskie ruszylV (Pionier, 30 XI 1945). 
59 A. Politechniki, akta Rektoratu 1945, spisy student6w w roku ak. 1945/46. 
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Liczba studentöw na poszczegölnych wydzialach w roku akadcmickim 1945/46 Go 

�1 . 1 

Wydzial 

Humanistyczny 
Prawno-Administracyjny 
Lekarski 

4 Medycyny Weterynaryjnej 
5 Nauk Przyrodniczy.::il 

Rolny 

Razem na Uniwersytecie 

1 

Mechaniczno-Elektrotechniczny 
Budownictwa 

9 Hutniczo-G6rniczy 
10 Oddzial Chemii ,Technicznej 

[ Razem na Politechnice 

11 j Wydzial Wsp6lny Mat.-Fiz.-Chem. 

Og61em na Uniwersytecie i Politechnice . 

Liczba 

.[ student6w Uwagi 

248 
876 
607 w tym 87 na 
349 Oddz. Farma-
118 ceutycznym 
155 

2353 

266 
150 
110 
74 

600 

66 

3019 

uczelni we Wroclawiu oraz wyrazic podzi�kowanie za pelne zrozumienie 
potrzeb uczqcej si� mlodziezy "· 

Otwarcie szk61 wyzszych we Wroclawiu i zwüizana z tym rekrutacja 

na studia wywolaly obszerne komentarze prasy wroclawskiej. Wydarze

nia te odbywaly si� w szczeg6lnych warunkach spoleczno-politycznych. 

Wyplywal stqd odmienny od przedwojennych, nowy, demokratyczny 

charakter uczelni. Lawy studenckie i stanowiska naukowe zostaly otwar
te dla kazdego. Znikn�lo dawne uprzywilejowanie wysoko urodzonych 

czy zamoznych. Momenty te podkreslajq silnie wszystkie cwczesne dzien
niki wroclawskie •2. ,,Demokratyzacja wyzszych uczelni powinna post�

powac dwutorowo - pisala »Trybuna Dolnoslqska« - z jednej strony 

musi nastqpic doplyw uczonych polskich z tych sfer, kt6re dawniej nie 

mialy dost�pu na katedry uniwersyteckie. Z drugiej, umofüwienie stu

di6w jak najszerszej liczbie mlodziezy reprezentujqcej szerokie warstwy 
spoleczne". Zdaniem dziennika udost�pnienie szk61 wyzszych mlodziezy 
niezamoznej stänie si,: realne dzi�ki: 

1. ,,pomocy dla uczelni ze strony instytucji i organizacji, 

60 A. Uniwersytetu, TR5, Zestawienie iloSci student6w Uniwersytetu i Politech
niki we Wroclawiu w roku ak. 1945/46. 

61 Studenci wroclawscy dzi�kujq p-rezydentowi Bierutowi (Pionier, 10 XI 1945). 
&2 „Pionier", 14 IX, 30 XI, 2-3 Xll 1945; ,.Trybuna D0Jn0Sh1ska", 15 IX 1945; 

,,Naprz6d Dolnoslijski", 5-11 XII 1945. 
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2. przyznaniu wyzszym uczelniom majiitk6w ziemskich z parcelacj_i 
(na cele wyi:ywienia pracownik6w i student6w), 

3. obnii:eniu koszt6w studi6w przez skasowanie tzw. wiecznych stu
dentöw" s:i. 

Inny aspekt nowej roli szkoly wyzszej, mianowicie zagadnienie 
ksztaltowania si� stosunk6w mi�dzyludzkich, omawial na lamach „Na
przodu Dolnosliiskiego" prof. K. Majewski. ,.Demokracja uczelni - pi
sal - to nie tylko demokracja ustroju szkolnictwa wyzszego, nie tylko 
przebudowa ideologii, ale taki:e demokratyzacja obyczajowosci, zmiany 
stosunk6w mi�dzy profesorem i studentem, a takie zmiany stosunk6w 
mi�dzy studentami, kt6rzy powinni tworzyc zwarte, kolezenskie srodo
wisko pozbawione animozji wyroslych z lekcewazenia mniej zarabiajq
cych tych ze wsi i od pluga" "· Wielkim glosem domagaly si� gazety 
wroclawskie przyj�cia na studia jak najwi�kszej liczby mlodziezy ro
botniczo-chlopskiej, podkreslajiic, iz jest to gl6wny akcent demokratyza
cji uczelni, realna gwarancja uzdrowienia i radykalizacji srodowiska aka
demickiego, a przede wszystkim gwarancja powstania w przyszlosci mlo
dej, ideowej i post�powej inteligencji, tak bardzo potrzebnej nowej. 
demokratycznej panstwowosci polskiej. Kontrowersj� wywolalo w pra
sie wroclawskiej ogloszenie o egzaminach konkursowych. Komentujiic 
t� decyzj� ,.Naprz6d Dolnosliiski" stwierdzil, ze udzial w egzaminach 
miodziezy robotniczo-chlopskiej jest do pewnego stopnia zamkni,:ciem 
dla nich bram Uniwersytetu. ,.To, ze syn i c6rka robotnika czy chlopa 
zdolali przy tak niesprzyjajiicych warunkach, jakie istnialy w przed
wrzesniowej Polsee; ukonczyc szkol� sredniii i zdac egzamin dojrzalosci, 
jest dla nich r6wnoznaczne ze zloi:eniem najci,:i:szego egzaminu konkur
sowego" - czytamy na lamach gazety. Mlodziei: robotniczo-chlopska 
posiadaj11ca swiadectwa maturalne stanowila niewielki procent og6lnej 
liczby kandydat6w na pierwszy rok studi6w. Biorqc to pod uwag,: re
dakcja „Naprzodu Dolnosliiskiego" uwai:ala, ii: ,.byloby niewybaczalnym 
bl�dem, wielkii niesprawiedliwosciii spolecznii ilosc tej mlodziezy jesz
cze zmniejszac, kazac jej zdawac egzaminy konkursowe", i w zwiiizku 
z tym konkludowala: .. z11damy dopuszczenia mlodziezy robotniczo-chlop
skiej majiicej zdany egzamin dojrzalosci do wyi:szych studi6w bez egza
min6w konkursowych, ziidamy, aby pochodzenie spoleczne kandydat6w 
i warunki, wsr6d jakich zdobyli oni egzamin dojrzalosci, byly uwzgl,:
dnione przez wladze uniwersyteckie" ". Formalnie postulaty powyzsze 
nie mogly byc w pelni zrealizowane i wszyscy kandydaci na pierwszy 

63 Demokratyzacja u;y:iszych uczelni (Trybuna Dolno.Slctska, 15 IX 1945). 
64 De-rn,okratyzacja wyZszych uczelni (Naprzöd DolnoSlctski, 5-11 XII 1945). 
65 U progu roku akademickiego (Naprz6d DolnoSlctski, 14-20 XI 1945). 
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rok studi6w na Wydzialach Lekarskim i Medycyny Weterynaryjnej pod
dani byli egzaminom. Niemniej starano si<, wprowadzic do uczelni jak 
najwi<,kszq liczb<, uposledzonej dawniej mlodziezy ze srodowiska robot
niczo-chlopskiego. W ko!ach uniwersyteckich rozwazano nawet mozli
wosc chwilowego obnizenia poziomu nauczania kosztem wi<,kszej liczby 
przyj<,tych, a nie posiadajqcych odpowiedniego przygotowania teoretycz
nego 66• 

Brak materia!6w nie pozwala na ustalenie dokladnych danych do
tyczqcych sk!adu spo!ecznego student6w Uniwersytetu i Politechniki 
w roku akademickim 1945/46. Jedynie prof. Fiema podaje, iz na Uni
wersytecie liczba mlodziezy robotniczo-chlopskiej wynosila w przybli
zeniu 36°/o, a wi<,c oko!o 840 student6w "· Przypuszczalnie procent ten 
by! wi<,kszy na Studium Wst<,pnym. 

Jakkolwiek rektor Kulczyr\.ski powiadomi! Ministerstwo Oswiaty 
o rozpocz<,ciu zaj<,c dydaktycznych z dniem 19 listopada "• zacz<,!y si<, 
one nieco wczesniej. Zainaugurowa! je wyk!ad prof. K. Idaszewskiego, 
wyg!oszony 15 listopada w tzw. ma!ej sali elektrycznej (w dzisiejszym 
starym gmachu elektrycznym) dla sluchaczy czwartego roku Oddzia!u 
Elektrycznego na Wydziale Mechaniczno-Elektrotechnicznym. 21 listo
pada ruszy!y Wydzia!y Rolniczy i Medycyny Weterynaryjnej. Pi<,c dni 
p6zniej zacz<,!y si<, wyk!ady na Wydziale Lekarskim. Pod koniec listo
pada uruchomiono Wydzia! Nauk Przyrodniczych. Nieco wczesniej od
by!y si<, pierwsze zaj<,cia na niekt6rych kierunkach Wydzia!u Humani
stycznego. Pozosta!e wydzia!y rozpocz<,!y wyk!ady z pewnym op6znie
niem - na Wydziale Prawno-Administracyjnym w grudniu, a na Wy
dziale Budownictwa dopiero w semestrze letnim. Ten nier6wnomierny 
start poszczeg6lnych wydzial6w uwarunkowany by! niemozliwosciq obsa
dzenia koniecznej ilosci katedr oraz nieprzygotowaniem dostatecznej 
liczby sal wyk!adowych; cwiczeniowych itp. Na wydzialach politechnicz
nych dochodzi! do tego brak szeregu laboratori6w, kt6ry�h ur1:1chomienie 
zalezalo od zdobycia potrzebnego sprz<,tu i aparatury pomiarowej. Przy
kladem -ci<,zkiej sytuacji kadrowej moze byc Wydzial Rolniczy, na kt6-
rym uda!o si<, jedynie obsadzic cztery katedry, eo stanowi!o 50°/o istnie
jqcych przed wojnq. Nie lepiej przedstawia! si<, ten problem na Politech
nice. W sumie w pierwszym roku akademickim uruchomiono 118 katedr 
(78°/o og6lnej ilosci) na Uniwersytecie •• i 22 katedry na Politechnice 70

• 

J ednakze na niekt6rych wydzia!ach jeden prof':sor kierowa! cz<,sto 

66 Demokrat11zacja ... (Naprzöd DolnoSl�ski, 5-11 XII 1945). 

67 F i e m a, op. cit., s. 38. 
68 AAN, D-IV-168, 4-VI, Zawiadomienie o rozpocz�ciu zaj�C ... 

&9 F i e m a, op. cit., s. 33. 
70 Politechnika WToclawska w okresie ... , s. 21. 
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dwiema katedrami. Wiele katedr zorganizowali i uruchomili adiunkci 
i starsi asystenci. Ponadto znaczna liczba wyk!adowcow nie by!a zwü1-
zana na sta!e z Wroc!awiem, dojezdzajqc na zajElcia z Warszawy, Pozna
nia, Krakowa i Gliwic. Wymienione trudnosci nie pozwala!y na wiEl
kszosci wydzia!ow wprowadzic pe!ny tok studiow. Totez na Politech
nice uruchomiono tylko pierwsze Jata. Wyjqtek stanowi! Oddzia! Elek
tryczny Wydzia!u Mechaniczno-Elektrotechnicznego, gdzie oprocz pierw
szego utworzono trzeci i czwarty rok studi6w, przy czym programy dwu 
ostatnich lat by!y przejsciowo dostosowane do uzupe!nienia program6w 
Politechnik Lwowskiej i Warszawskiej. Nieco lepiej wyglqda!a sytuacja 
na Uniwersytecie. Uruchomiopo tu: na Wydziale Lekarskim trzy lata, a na 
Wydzia!ach Medycyny Weterynaryjnej l Prawno-Administracyjnym 
cztery lata studiow. Na pozosta!ych wydzialach Uniwersytetu odbywaly 
siEl zajElcia dla roku pierwszego. Podobnie bylo na Oddzialach Matema
tyki, Fizyki i Chemii ·wydzialu Wsp6lnego. Znaczn'l ilosc kierunkow 
uruchomiono na Wydziale Humanistycznym: 1. filozofiEl, psychologiEl 
i pedagogikEl, 2. historiEl, 3. prehistoriEl, etno!ogiEl i antropologiEl, 4. an-· 
tropogeografiEl i geografiEl historyczn'l, 5. archeologiEl klasycznq i historiEl 
sztuki, 6. muzykologiEl, 7. iElzykoznawstwo i literaturEl. Ten ostatni dzie
lil siEl na · orientalistykEl i filologiEl: klasyczn,i, polsk,i, s!owiaitsk,i, angiel
sk,i oraz niemieckq. Poza tym otwarto przy Wydziale Humanistycznym 
lektoraty iElzykow: lacinskiego, greckiego, francuskiego, angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego, luzyckiego, tureckiego, litewskiego, chorwac
k-0-ser bskiego, czeskiego i ukrainskiego 11 _ Zakres dzialalnosci dydaktycz
nej oparty byl na programach przedwojennych. Jedyny nowy akt praw
ny, rozporz,idzenie ministra oswiaty z 14 IX 1945 r., dotyczyl Wydzia!u 
Lekarskiego i ustala! piEicioletni okres studiow lekarskich oraz warunki 
uzyskania absolutorium 12. 

Pierwsze wyk!ady i cwiczenia odbywa!y siEl · CZElsto w nie opalanych 
salach lub przy prymitywnych zelaznych piecykach, kt6rych efektywnosc 
stala pod znakiem zapytania z uwagi na brak opalu i szkla okiennego. 
St,id wykladowcy i studenci nie rozstawali siEl z p!aszczami, a nagmin
nym zjawiskiem u profesorow byla chrypka. Zdarza!o siEl wiElc, ie sa!a
mi wyk!adowymi stawa!y siEl mieszkania prowadz,icych ·zajElcia. Poczqt
kowo nie by!o planow dydaktycznych i podzialy godzin ustalano z dnia na 
dzien. Nie zawsze wyznaczone zajElcia mog!y siEl odbyc. Dojezdzaj,icym 
wyk!adowcom trudnosci komunikacyjne opoznia!y bowiem lub unie
moiliwialy przybycie. Za to gor,ic,i atmosferEl tamtych dni, niebywa!y 
entuzjazm mlodziezy wspominaj,i swiadkowie tych wydarzen do dzisiaj. 

71 Spis ... , s. 1--56. 

72 F i e m a, op. cit., s. 34. 
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Najwainiejsze by!o takze to, iz otwarcie szk6! wyzszych we Wroclawiu 
stalo si,: faktem dokonanym. To osü1gni,:cie wroc!awskich pionieröw na
uki zarejestrowala z uznaniem 6wczesna prasa. W ostatnim listopado
wym numerze „Pioniera" czytamy: .. Fakt, ze Uniwersytet i Politechnika 
ruszyly, ze sale wykladowe zapelnily si,: polsk11 mlodziezq, ze z miejsc, 
z kt6rych j eszcze przed rokiem szerzono nienawisc ku wszystkiemu, eo 
polskie, dzis pada wlasnie polskie slowo, napawa nas radosci11 i dum11. 
Spelnily si,: t,:sknoty ojcöw naszych i nasze, Dolny SlqSk wr6ci! do nas, 
a jednym z wyraz6w tego jest Uniwersytet i Politechnika we Wrocla
wiu" 73. 

Üroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyla si,: 
9 VI 1946 r. Udzial w niej wzi,:li przedstawiciele wladz politycznych 
i panstwowych z pierwszym sekretarzem KC PPR, wicepremierem i mi
nistrem Ziem Odzyskanych Wladyslawem Gomulk11 na czele, czlonko
wie korpusu dyplomatycznego, reprezentanci innych wyzszych uczelni 
i spoleczenstwa Wroclawia. Uroczystosci te zamykaly röwnoczesnie pio
nierski okres nauki wroclawskiej. Zorganizowane röwnoczesnie we Wro
clawiu Ogölnokrajowe Dni Kultury Polskiej podkreslily znaczenie sto
licy Dolnego Sl11ska jako gl6wnego osrodka naukowego na ziemiach 
zachodnich i p61nocnych. Zamanifestowa!y jej rol,: na tych obszarach 
w ksztakeniu i szerzeniu polskiej nauki i kultury. 

DIE NEUGRtlNDUNG DER UNIVERSITXT UND DER TECHNISCHEN 
HOCHSCHULE IN WROCt.AW 

(Mai-November 1945) 

Am 10. Mai i945, sofort nach der Befreiung, ist nach Wroclaw die in Krak6w 
gebildete sog. Wissenschaftlich-Kulturelle Gruppe angekommen. Sie bestand vor
wiegend aus Mitarbeitern der ehemaligen Jan-Kazimierz-Universität in Lwow. 
Die Aufgabe der Gruppe beruhte in erster Linie auf der Sicherstellung des 
Eigentums der ehern. deutschen Hochschulen in Wroclaw. Diese kleine GruPpe 
von opferwilligen Menschen hat den Wiederaufbau und die Organisierung der 
Universität und der Technischen Hochschule in der zu Polen heimgekehrten 
Stadt begonnen. Die Hochschulen, deren Gebäude und Inventar in fast 70°/o 
vernichtet waren, wurden binnen 6 Monaten aus den Trümmern erhoben und 
in Betrieb genommen. Die ersten Vorlesungen und Übungen fanden schon am 
15. November 1•945 statt, obwohl die Bedingungen noch sehr hart waren. Beide 
wissenschaftliche Anstalten besassen einen gemeinsamen Rektor; es war Prof. 
Stanislaw Kulczyil.ski. Die Universität besass 6 Fakultäten, die Technische Hoch
schule 3, gemeinsam für beide war die zehnte Fakultät, die Mathematisch-Physi
kalisch-Chemische. In der Zeit ihrer Inbetriebnahme hatten die beiden Hoch
schulen 184 wissenschaftliche Mitarbeiter, die Anzahl der Studierenden betrug 
im Studienjahr 1945/46 - 3.019 Personen, d.i. mehr als im Jahre 1939. 

73 Wy.isze Uczelnie wroclawskie ruszyly (Pionier, 30 XI 1945). 
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STANISLAW MJCH,\LKIEWICZ 

DZIALALNOSC NAUKOWA ZAKLADU HISTORII SL,\SKA 1H PAN 
W LATACH 1953-1969 I PERSPEKTYWY NA PRZYSZLOSC 

Przej�cie Zak!adu Historii Slqska IH PAN przez Uniwersytet Wroc
lawski stwarza dogodn'! okazj� retrospektywnego spojrzenia na przeszlosc 
tej plac6wki i dokonania pr6by oceny jej dotychczasowego dorobku '· 
Wprawdzie okres obj�ty ramami chronologicznymi artykulu jest wzgl�
dnie kr6tki, niemniej wystarczajqcy, by m6c zastanowic si� nad calo
ksztaltem dzialalnosci naukowej i jej wynikami oraz wysunqc postulaty 
badawcze na przyszlosc. Zmusza zresztq do tego fakt, iz Zaklad z kon
ce� czerwca 1969 r. znalaz! si� w ramach wyzszej uczelni, a wi�c w zu-_ 
pelnie nowych, jakze odmiennyc.h warunkach od tych, w kt6rych mu 
dotqd wypadlo pracowac. 

Nauka polska nie od dzis interesuje si,: Slqskiem. Truizmem byloby 
przypominanie wypowiedzi Jana Dlugosza czy Joachima Lelewela na 
ten temat. Narastaniu polskiej swiadomosci narodowej na Slqsku w dru
giej polowie XIX i na poczqtku XX w. towarzyszyl wzrost zaintereso
wania przeszlosciq tej ziemi. Najbardziej wymownym swiadectwem moze 
byc fakt pojawienia si� szeregu publikacji niemieckich i polskich, o bar
dzo zresztq r6znym poziomie i charakterze. To zainteresovtanie wzmoglo 
si� jeszcze bardziej po zakonczeniu pierwszej wojny swiatowej i powsta
niu panstwa polskiego, zwlaszcza zas po odzyskaniu cz�sci G6rnego Slq
ska. ·Rynek czytelniczy zalala w6wczas cala lawina publikacji niemiec
kich o charakterze publicystycznym lub publicystyczno-naukowym czy 
wr�cz politycznym z wyraznymi akcentami nacjonalistycznymi i szowi
nistycznymi. Polska nauka historyczna r6�niez nie byla wolna od tych 
obciqzen, jakkolwiek latwiej je wytlumaczyc wzgl�dami dlugoletniej nie
woli oraz ucisku spolecznego i narodowego. 

1 Decyzj� o przekazaniu Zakladu Historii Slqska Uniwersytetowi Wroclaw
skiemu podj�lo Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwaht nr 2/69 z dnia 

18 in 1969 r. Uchwala ta miala obowictzywaC od 1 IV 1969 r. Faktycznie Zaklad 
przekazano dopiero 26 VI 1969 r. (zob. protok61 zdawczo-odbiorczy z dnia 26 VI 
1969 r. w aktach Zakladu). 
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Szczeg6lne zaslugi na polu badan slqskoznawczych w okresie mi"dzy
wojennym posiada Polska Akademia Umiej"tnosci, kt6ra nie tylko pod
j<,la inicjatyw<, wydania wielkiej Historii SZqska, ale patronowala wielu 
pracom monograficznym i wydawnictwom o charakterze bardziej anali
tycznym 2• Owocem tego mecenatu byl wzrost zainteresowan dziejami 
tej dawno od Polski oderwanej dzielnicy i pojawienie si<, szeregu publi
kacji historycznych na ten temat. Nie moglo to jednak sprostac zada
niom, jakie stawialo samo zycie, poniewaz r6wnoczesnie ukazywaly si" 
w masowych wydaniach liczne wydawnictwa niemieckie. Wprawdzie rze
telnosciq naukowq nie zawsze mogly one r6wnac si<, z polskq historio
grafiq, nie zmienialo to jednak og6lnego obrazu sytuacji. Dopiero po 
drugiej wojnie swiatowej nastqpil pod tym wzgl<,dem prawdziwy prze
!om. 

Polscy historycy - a wsr6d nich przede wszystkim prof. K. Male
czynski - przystqpili nie tylko do organizacji zycia naukowego w plo
nqcym jeszcze Wroclawiu, ale takze plac6wek zajmujqcych si" przeszlos
ciq S!qska '· Problematyka tego regionu znalazla zresztq swoje odbicie 
r6wniez w wykladach i tematach prac magisterskich oraz doktorskich. 
W ten spos6b Uniwersytet Wroclawski przekszta!cal si" w powazny osro
dek badan slqskoznawczych, chociaz ich wcale nie monopolizowal. Bylo 
to calkiem zrozumiale, poniewaz gl6d wiedzy o S!qsku byl naprawd<, 
powafoy. Potrzeba rozszerzenia i przyspieszenia badan stala si<, tez jednq 
z gl6wnych przyczyn powolania do zycia Zakladu Historii S!qska w ra
mach Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. 

Zaklad powstal z inicjatywy wroclawskiego srodowiska przejmujqc 
szereg inicjatyw podj"tych juz poprzednio, m. in. zwiqzanych z daleko
si<,znym planem wydania wielotomowej syntezy Historii SZqska, na kt6-

t O roli Poiskiej Akademii Umiej�tnoSci i Slqskiego Instytutu w Katowicach 
zob. Historia SLqska, pod redakcjq K. Maleczyflskiego, t. I, cz. 1, Wroclaw-War
szawa-Krak6w 1960, s. 8 i n. Por. ta'kZe wypowiedZ W. Zaleskiego, autora ksiqiki 
pt. Dzieje g6rnict.wa i hutnictwa na G6rnym Stqsku do roku 1806. M6wil on: 
,-,Pracujc1c w latach 1937-1938 w archiwum wroclawskim, odwiedz.ajc\c bibliotek� 
uniwersytetu Wladyslawa Jagielloilczyka, kr6la Czech, we Wr,oclawiu - mySlalem, 
jak w gruncie rzeczy trudnym i skomplikowanym zagadnieniem jest odzyskanie 
Slqska w calym tego slowa znaczf!niu, jak wymaga ono poznania i zrozu
mienia calej przeszloSci tej ziemi. To, ±e z inicjatywy 1Polskiej Akademii Umie
j�tnoSci bylem wtedy - nie ja jeden - we Wroclawiu, dowodzi, jak ±ywa byla 
wöwczas w narodzie wola odzyskania calego Slqska". 

3 K. M a 1 e c z y ri s k i, Wspomnienia z pierwszego okresu pracy we Wroclawiu 
{Slqski Kwart. Hist. Sob6tka, 1965, nr la, s. 214--221); Dziesir:C lat bada'n histo
Tycznych ofrrodka WToclawskiego (tam:ie, 1955, nr 1-2, s. 7-54); W. C z a p 1 i ri
s k i, Dziesi�C lat nauki historii we Wroclawiu. Spojrzenie wstecz (Kwart. Hist., 
1957, nr !). 
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r'I nie zdobyla si� nauka niemiecka •. Szczeg6lne zaslugi na tym polu 
posiada prof. E. Maleczynska. Byla ona inspiratorem wszystkich posu
ni�c i krok6w prowadz!jcyeh do uruchomienia Zakladu. Zostala tez pierw
szym jego kierownikiem. Swoj'I dzialalnosc naukow'I rozpocziil z dniem 
1 I 1953 r., tzn. od momentu powolania go do zycia. Zaklad powstawal 
na gruncie dobrze przygotowanym, przy czym m6gl nie tylko nawi'lzy
wa(: do bogatych tradycji badan naukowych nad Siiiskiem •, ale r6wniez 
korzystac z pomocy poszczeg6lnych katedr historycznych, Wroclawskiego 
Towarzystwa Milosnik6w Historii PTH, Wroclawskiego Towarzystwa 
Naukowego itp. 

Kadra naukowa Zakladu Historii S!iiska rekrutowala si� gl6wnie spo
sr6d pracownik6w i wychowank6w Uniwersytetu Wroclawskiego oraz 
w cz�sci z os6b zatrudnionych w tutejszym oddziale Instytutu Zacho
dniego •. W 1953 r. liczyla ona 15 os6b, z kt6rych znaczna cz�sc liiczyla 
funkcje sprawowane w Zakladzie z pracii w Uniwersytecie. Ponadto 
korzystano z pomocy pracownik6w dorywczych, wykonujiicych prace 
zlecone. Ich li.czba w pierwszym roku istnienia Zakladu si�gala 20, przy 
czym wi�kszosc byla prowadzona przez caly rok. We wrzesniu 1953 r. 
nast!jpi!a zmiana w kierownictwie plac6wki. Po ust!jpieniu prof. E. Male
czynskiej nowym kierownikiem zostal prof. K. Popiolek i byl nim do 
konca wrze§nia 1965 r. Z dniem 1 paidziernika stanowisko to objql doc. 
S. Michalkiewicz. Pocziitkowo pelnil je jako p.o. kierownika, a nast�p
nie od 1 VI 1966 r. jako kierownik Zakladu. 

Wydaje si�, iz pierwsze lata istnienia plac6wki to r6wnoczesnie okres 

4 0 genezie koncepcji historii Slqska Redakcja „Sob6tki" pisala nastE:pujqco: 
,,My.SI opracowania istotnie naukowej historii Slctska opartej De! nowych, slusz
nych podstawach metodologicznych i nowym materiale fr6dlowym, historii, kt6ra 
by obalila zafalszowanie obciqZajc\ce dzieje ziemi Slqskiej w nacjonalistycznej 
buri:uazyjnej historiografii niemieckiej, a r6wnie:i i polskiej, wylonila siE: we Wro
clawskim Towarzystwie MiloSniK6w Historii po raz Pierwszy jeszcze w r. 1949; 
skonkretyzowana zostala na konferencji poSWi�conej analizie dotychczasowych po
glc}d6w histariagrafii na stasunki polska-niemieckie, zarganizawanej w r. 1950 
we Wraclawiu w ramach akcji przygotowawczej da I Kongresu Nauki Polskiej. 
Prac� podj�tc\ poczc}tkowo w zak.resie epaki feudalnej przez Katedr� Historil 
Pals'ki Uniwersytetu Wroclawskiega przejc1l i rozwinc1l pa zarganizowaniu si� 
Instytutu Historii PAN - Zaklad Historii Slc1ska", zob. Histaria Slqska (Prospekt 
wydawnictwa wielotomowego) (Sab6tka, 1954, nr 2, s. 239). 

s H. Ba r y c z, Rola Polak6w na Uniwersytecie Wroclawskim, Wroclaw 1946; 
E. M a 1 e c z y n s k a, Tradycje naukowe i uniwersyteckie Wroclawia, Wroclaw 
1946. Par. tak:ie pazycje w przypisach 2 i 3. 

' H. Z i e 1 ins ki, Zaklad HistoTii S!qska IH PAN (1 I 1953�31 VII 1956) 

(Slc1ski Kwart. Hist. Sob6tka, 1957, nr 1, s. 128). Par. K. P o p  i o l e k, Stan baqan 
nad historiq SLqska (Zaranie Sic1skie, 1957, nr 1-2); t e n :i e, Z prac Zakladu 

Historii Stqska IH PAN (Kwart. Rist.. 1958, nr 2), 
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skupienia w niej stosunkowo najwi�kszej liczby pracownik6w. Juz 
w 1956 r. kadra naukowa byla mniej liczna niz przed trzema latami 
i wynosila 13 os6b, w tym 4 samodzielnych pracowniköw naukowych '· 
Kolejno stan ten ulegal dalszemu zmniejszaniu. W praktyce odejscie 
ktöregokolwiek pracownika oznaczalo zmniejszenie stanu osobowego, 
gdyz na og61 nie towarzyszylo mu zatrudnienie nowego. Ten niekorzy
stny rozw6j sytuacji doprowadzil w 1961 r. do ustalenia si� stanu kadry 
naukowej na 10 os6b, w tym 2 na p61etatach •. Ci ostatni wkr6tce zre
zygnowali w pracy w Zakladzie. R6wnoczesnie na pocziitku lat szesc
dziesiiitych dokonano podzialu kadry na pracownik6w naukowych i pra
cownik6w dokumentacji naukowej. Do pierwszej grupy zakwalifikowano 
5 os6b, do drugiej 3 pozostale. Po odejsciu we wrzesniu 1965 r. prof. 
K. Popiolka z Wroclawia Zaklad liczyl tylko 7 os6b, a przejsciowo nawet 
6, w tym 1 pracownika samodzielnego, 2 pomocniczych pracownik6w 
naukowych, 3 dokumentacji naukowej i 1 naukowo-technicznego. W chwi
li przejmowania Zakladu przez Uniwersytet Wroclawski 1 osoba posia
dala stopien doktora habilitowanego, 3 osoby stopieit doktora i 3 ma
gistra. 

Zadania naukowo-badawcie Zakladu zostaly sformulowane jui: 
w pierwszych miesiiicach istnienia plac6wki. Sprowadzaly si� one w za
sadzie do intensyfikacji badait sliiskoznawczych, zwlaszcza w zakresie 
dziej6w nowszych i najnowszych, w oparciu o zalozenia metodologiczne 
materializmu historycznego i dialektycznego, zdobywajiicego w polskiej 
historiografii coraz powszechniej prawo obywatelstwa. Zadania te usci
slono w toku Konferencji S!iiskiej, ktöra odbyla si� w dniach 29-30 Vl 
1953 r. Postulowano: 

1. Zintensyfikowanie badait i przyspieszenie prac nad wydaniem wie
lotomowej syntezy dziej6w S!iiska. Koniecznosc podj�cia takiego wydaw
nictwa byla dyktowana zar6wno wzgl�dami natury naukowej, jak i spo
leczno-politycznej. Powr6t Polski na ziemie piastowskie stawial na po
rzqdku dziennym nie tylko problem ich wliiczenia w organizm og6lno
panstwowy, ale takze zintegrowania w swiadomosci spolecznej, co bez 
badait historycznych i ich popularyzacji byloby zadaniem wlasciwie nie
wykonalnym. 

2. Podj�cie temat6w monograficznych, posiadajiicych istotne znaczenie 
w dziejach S!iiska, i zapelnienie bialych plam na mapie badait sliisko
znawczych, szczeg6lnie w odniesieniu do ruch6w spolecznych, dziej6w 
klasy robotniczej i ruchu robotniczego oraz walk narodowowyzwoleit
czych. 

1 TamZe, s. 132. 
8 Z. S u r m a n, DzialalnoSC Zakladu Historii Slqska IH PAN we Wroclawiu. 

w raku 1961 ($lijski Kwart. Hist. Sob6tka, 1962, nr 2, s. 317). 
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3. Podj�cie na szerokq skal� wydawnictw ir6dlowych, ukazujqcych 
zycie i walk� mas pracujqcych zar6wno w okresie feudalizmu, jak i ka
pitalizmu oraz imperializmu, a wi�c tematyki zaniedbywanej w dotych
czasowej historiografii polskiej i niemieckiej, posiadajqcej istotne znacze
nie dla pe!nego zrozumienia procesu historycznego. 

4. Rozwini�cie szerokiej akcji popularyzatorskiej w formie przygoto
wania odpowiednich wydawnictw popularnonaukowych, publikacji arty
kul6w w prasie, odczyt6w z historii S!qska itp. 

Zadania postawione przed Zakladem byly trudne i wymagaly zna
cznego nakladu pracy i srodk6w finansowych. Podejmowano je z duzym 
rozmachem, przy czym celom intensyfikacji badari miala sluzyc wzmian
kowana juz Konferencja S!qska. Zgromadzila ona licznych historyk6w 
nie tylko z Wroclawia, ale ze S!qska i calego kraju 9. Na Kon.ferencji wy
gloszono 5 referat6w oraz przeprowadzono szerokq dyskusj� nad w�zlo
wymi zagadnieniami z dziej6w omawianej dzielnicy. 

Te wielkie zadania miala realizowac stale zmniejszajqca si� liczebnie 
kadra naukowa Zakladu. Wedlug H. Zielinskiego byly one wykonywane 
w polowie lat pi�cdziesiqtych przez „skromnq kadr� naukowq, obejmu
jqCq 13 pracownik6w (w tym 4 samodzielnych)" '°· Warto to zdanie za
pami�tac, by tym lepiej zrozumiec trudnosci Zakladu w okresie p6z
niejszym, kiedy dysponowal on znacznie mniejszymi kadrami i mozli
wosciami w zakresie prac zleconych, kt6rych ilosc na poczqtku lat szesc
dziesiqtych przeci�tnie nie przekraczala 2-3 rocznie 11• Rzecz jasna, iz 
tego rodz;,ju rozw6j nie sprzyjal realizacji tych zalozeri, o kt6rych byla 
mowa na poczqtku. 

Nie chcialbym wnikac w przyczyny takiego wlasnie rozwoju stanu 
zatrudnienia Zakladu, jak i stale kurczqcych si� mozliwosci w zakresie 
prac zleconych. W zadnym wypadku nie plyn�lo ono z braku zaintere
sowania tematykq slqskq lub z niedoceniania jej wagi. Byc moze wiqzalo 
si� z koncepcjq, iz celem, do kt6rego powolano plac6wk�, jest tylko opra
cowanie syntezy Historii Slqska. Przy takim postawieniu sprawy zakres 
badan sl�koznawczych musial zw�zac si� w miar� post�pu prac nad 
syntezq. ,,W ciqgu ostatnich paru lat - pisal K. Popiolek na lamach 
»Sob6tki« w 1961 r. - prace Zakladu Historii Slqska, kt6ry w chwili 
swego powstania obejmowal swymi badaniami dzieje Sl&ska od· czas6w 
najdawniejszych do najnowszych, skoncentrowane zostaly na w. XIX 
i �X. Stalo si� tak przede wszystkim dlatego, ze prace nad syntezq dzie-

9 W. D l u g o b  o r s k i (i inni), Konferencja Slqska we Wroclawiu (Kwart. 

Hist., 1953, nr 4, s. 271-286). 
lO z i e 1 ins k i, op. cit., s. 132. 
11 W sumie w cit1gu istnienia Zakladu w ramach Jnstytutu Historii PAN wy

konano w pelni lub czE:Sciowo 28 kwerend (dokumentacja Zakladu). 



188 S. Michalkiewicz 

Jow SI!!ska okresu feudalnego wesz!y juz obecnie w stadium publi
kacji wynik6w wieloletnich badan w tomie I Historii S!qska" "· W ten 
spos6b niepostrzezenie g!6wnym zadaniem plac6wki s!iiskiej stawa!o si� 
wyl!!cznie, czy prawie wyl!!cznie, pisanie syntezy. Oczywiscie, nie ozna
cza to, iz przerwano podj�te juz badania. Takie wypadki zachodzi!y rza
dziej. Cz�sciej pracownicy Zakladu przechodzili da innych dzial6w In
stytutu Historii PAN, a wydawnictwa nawet da gestii plac6wek poza
panowskich 13. 

W toku realizacji badan nad dziejami Sl!!ska wyodr�bni!y si� w Za
kladzie 4 zespoly: feudalny, p6znofeudalny, kapitalizmu przedmonopo
listycznego i kapitalizmu w dobie imperializmu. Podejmowano tez bada
nia nad okresem Polski Ludowej 14• Z czasem profil Zakladu uksztalto
wal si� jako plac6wki zajmuj!!cej si� wyl!!cznie XIX i XX w. W zwi!!zku 
z tym, jak i niezbyt duz!\ liczb!! pracownik6w, znikn�ly tez wspomniane 
wyzej zespoly. Jedyny podzial, kt6ry pozostal, to podzial na pracowni
k6w naukowych (samodzielnych i pomocniczych) i dokumentacji nauko
wej. 

Zak!ad Historii Sl!!ska w latach 1953-1969 zajmowal si� bardzo r6z
norodn!! problematyk!! naukow!\. Z jednej strony by!y to prace nad syn
tez!\ dziej6w Sl!!ska, z drugiej - wydawnictwa o charakterze ir6d!owym, 
monografie, kwerendy i dokumentacja naukowa, prace uslugowe dla 
innych plac6wek, drobniejsze rozprawy i studia oraz recenzje. Dorobek 
Zakladu w tym zakresie jest niew'ltpliwie dosc powazny. Mozna go sie-

n K. P (o p i  o l e k], Zaklad Historii Slqska Inst1,1tutu Historii Polskiej Aka· 

demii Nauk we Wroclawiu (Slqski Kwart. Hist. Sob6tka, 1961, nr 1, s. 133). 
13 Slct:ski Instytut Naukowy w Katowicach przejql np. wylqcznie publikacjf: 

frödel do dziej6w powstail slqskich, a ostatnio (1969) takZe „Studia i Materialy 
z Dziej6w Slqs'ka", .pod redakcjq K. Popiolka, kt6re pocz;�tkowo byly firmowane 
tylko przez Zaklad, a nast�pnie przez Zaklad i Instytut. 

14 K. P [o p i  o l e k], op. cit., s. 135. Autor sprawozdania z dzialalnoSci nau
kowej Zakladu pisal: ,,Zaklad podejmowal r6wnie:i pr6by naukowego opracowania 
niekt6rych zagadniefl z okresu Polski Ludowej. Pr6by te, dotycU:1ce m.in. sprawy 
przej�cia przez Slc1:skQ klas� robotnicZQ zaklad6w pracy po drugiej wojnie Swia
towej oraz dziej6w niekt6rych gal�zi przemyslu w okresie powojennym, nie daly 
do tej pory rezultat6w, gl6wnie z powodu trudnoSci uzyskania odpowiednich 
material6w fr6dlowych. Obecnie sytuacja na tym polu ulegla ju:i pewnej poprawie, 
j)oza tym uplyn�lo ju:i nieco wh::cej czasu, eo ,pozwala na naukowe opracowanie 
niekt6rych zagadnieil, zwlaszcza w pierwszych latach po wyzwoleniu. W zwic1:zku 
z tym jeden z pracownik6w Zakladu podejmuje prac� nad zagadnieniem prze
siedlenia ludno.Sci niemieckiej oraz polskiego osadnictwa na SlQsku w latach 1945-
1947". Mimo to badania te nie weszly w szerszym zakresie do planu Zakladu, 
eo wi1=1zalo si� przede wszystkim ze szczuplo.SciQ jego kadry naukowej i poglQdem, 
i:i Sl,:\sk wyzwolony winien byC traktowany l,:\'cznie z pozostalymi ziemiami Polski 
Ludowej. 
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dzii: zar6wno na przykladzie r6znorodnych publikacji monograficznych 
i Historii S!qska, jak i znajduj,icej si,: w plac6wce dokumentacji nauko
wej, gromadzonej w postaci kartotek, opracowari materia!owych, zesta
wieri statystycznych, kwerend archiwalnych itp. 

Pierwszym istotnym osi,igni,:ciem Zakladu bylo zorganizowanie Kon
ferencji Sl,iskiej i opublikowanie jej rezultat6w w formie dwutomowego 
wydawnictwa 15• W 1955 r. na lamach „Sob6tki" ukazal si,: konspekt 
dziej6w Sl,iska od czas6w najdawniejszych po okres Polski Ludowej 16. 
Mimo brak6w stal si,: on podstaw,i wyjsciow,i dla opracowania syntezy 
Historii Slqska. Szczeg6lnie powaznie wzmogly si,: badania zwi,izane 
z tomem I, obejmuj,icym okres feudalny. Prowadzono je zreszt,i nie 

. tylko w Zakladzie, ale takze, i to w duiym stopniu, poza jego ramami "· 
Prace nad syntez,i - rzecz jasna - nie mog!y i nie absorbowaly 

wszystkich si! naukowych plac6wki. Nalezy jak najmocniej podkreslii:, 
ii r6wnoczesnie przyst,ipiono do przygotowania odpowiednich wydaw
nictw zr6dlowych i prac monograficznych. Wyrazem takiego podejscia 
bylo z jednej strony przej,:cie - na kr6tki zreszt,i okres - prac nad 
kodeksem sl,iskim, zainicjowanych wczesniej przez K. Maleczyriskiego 
na Uniwersytecie Wroclawskim, z drugiej - gromadzenie material6w 
do wielotomowego wydawnictwa z dziej6w wsi "· Wyniki badari opubli
kowano nast,:pnie w latach 1956-1961 w postaci 3 tom6w urbarzy sl,i
skich, przygotowanych do druku przez R. Hecka, J. Leszczyriskiego, 
J. Petränia, K. Orzechowskiego i Z. Szkurlatowskiego "· Pojawily si,: 
tei dalsze publikacje zr6dlowe, m. in. wyb6r pism W. Wolffa w opra
cowaniu W. Dlugoborskiego, 2 tomy zr6del do dziej6w Sl,iska w pierw
szej polowie XIX w. w opracowaniu W. Dlugoborskiego i K. Popiolka, 
zr6del do dziej6w klasy robotniczej G6rnego Sl,iska w opracowaniu 
K. Popiolka, o sytuacji Polak6w na Dolnym Slq5ku w opracowaniu 
M. Orzechowskiego i wreszcie wynik6w wybor6w do cial ustawodaw
czych w opracowa11iu J. Pabisza, Z. Surmana i M. Orzechowskiego 20• 

15 Konferencja Slqska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, t .  I-II. 
Wroclaw 1954. 

1s Historia Slqska (Prospekt wydawnictwa wielotomowego) (Sob6tka, 1954, nr 2, 
s. 239--449). 

n K. ,p [o pi o l e kJ, op. cit., s. 133. 
18 Zieli ll. ski, op. cit., s. 1'30-131. Por . K. P[o pi o l e kJ, op. cit., s. 136. 
19 Urbarze d6br zamkowych opolsko-raciborskich z lat 1566 i 1567, wy d. R. 

Heck i J. Leszczyll.ski, Wroclaw 1956; Urbarze Slqskie. Urbarze d6br zamkowych 
G. Slqska z lat 1571-1640, opr. i przyg. do d ruku R. Hec k, J. Leszczytiski, J. Pe
träl1, Wroclaw 1963; Urbarze Slqskie z ko1ica XVIII wieku, wybor u dok. i do 
d ruku przyg. K. Orzechowski i Z. Szkur latowski, Wroclaw 1961. 

:!O Wilh elm Wolf f, Wyb6r pism o Stqsku, wyb r al, przeloZyl, przed mowq 
i przy pisam i opat rzyl W. Dlugoborski, War szawa 1954; Slqsk w pierwszej polowie 
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Wydawnictwa te posiadajq duzq wartosc dokumentacyjnq i ulatwiajq 
niepomiernie prowadzenie dalszych badan, zwlaszcza publikacja wynik6w 
wybor6w, b�dqca jednym z powazniejszych osiqgni�c Zakladu w za
kresie zrealizowanych wydawnictw zr6dlowych. 

Pierwsze lata dzialalnosci wroclawskiej plac6wki Instytutu Historii 
PAN nie nalezaly do zbyt obfitych w publikacje naukowe. Poza materia
lami Konferencji Slqskiej przyniosly one przede wszystkim pojawienie 
si� na p61kach ksi�garskich monografii F. Ryszki -i S. Ziemby o najnow
szym dwudziestoleciu huty „Kosciuszko" oraz ukazanie si� szeregu arty
kul6w w czasopismach historycznych pi6ra W. Dlugoborskiego, E. Male
czynskiej, K. Popiolka, F. Ryszki, B. Szerer, H. Zielinskiego 21. Wymie
niam te nazwiska celowo, by przypomniec, kto w pierwszych latach ist
nienia Zakladu stanowil trzon 6wczesnej kadry naukowej. 

Pracownicy Zakladu brali r6wniez udzial w popularyzacji wiedzy 
o Slqsku, i to nie tylko w formie odczyt6w i artykul6w prasowych, ale 
takze opracowan popularnonaukowych dla wydawnictw inicjowanych 
poza plac6wkq "· 

Po 1956 r. liczba publikacji naukowych Zakladu wydatnie wzrosla. 
Byl to wynik poprzednio prowadzonych badan. Kadra pracownik6w 
naukowych bowiem powoli ulegala zmniejszeniu. W latach 1960-1964 
ukazal si� tom I Historii S!a,ska, zlozony z 4 cz�sci 2,_ Powazny udzial 
posiada Zaklad r6wniez w opracowaniu Historii Po!ski 24• 

XIX wieku, opr. i wstt:pem poI)rzedzili W. Dlugoborski i K. Popiolek, t. 1 -II, 
Wroclaw 1957; K. P o p  i o l e k, Stqsk (2r6dla do dziej6w klasy robotniczej na 
ziemiach polskich, pod redakcjcl N. Gijsiorowskiej-Grabowskiej, t. II, Warszawa 
1962, s. 11---440); Ludno§C potska na Dotnym Stqsku w latach 1918-1939 (Docu
menta Silesiae, ,opr. M. Orzechowski, ·wroclaw 1959, z. 1); Wyniki wybor6w parla
meniarnych na Stqsku, opr. M. Orzechowski, J. Pabisz, Z. Surman, pod redakcjq 
A. Galosa i K. Popiolka (Studia i Mat. z Dz. Slijska, t. VII, Wroclaw 1966). 

21 F. R y s z k a, S. z i e m b a, Dwa dziesü:ctolecia Huty Ko§ciuszko, War
szawa 1955. Artykuly wymienionych w tekScie pracownik6w Zakladu ukazaly sii;:: 
na lamach: ,,Sob6tki", ,,Kwartalnika Historycznego", .,Pr'zeglcidu Historycznego", 
,,Materia16w i Studi6w INS" itp. (podajE:: za Z i e 1 i D. s k i m, op. cit., s. 130). 

22 Pracownicy Zakladu brali udzial w takich 1:>ublikacjach ksiqZkowych, jak: 
Dzieje Slqska, pod redakcjct E. Maleczyilskiej i K. Maleczyriskiego, Warszawa 1955; 
Szkice z dziej6w Slqska, pod redakcjcl E. Maleczyflskiej, t. I -Ill, Warszawa 1956; 
Dziewil?C wiek6w Bytomia (Szkice z dziej6w miasta i ziemi bytomskiej), pod re
dakcjcl F. Ryszki, K·atowice 1956; Dzieje Slqska w wypisach, opr. S. Michalkiewicz, 
J. Sydor, Warszawa 1964. 

23 Historia Slqska, pod redakcjcl K. Maleczyilskiego, t. I, cz. 1-4, Wroclaw 
1960--1964. 

24 W zasadzie przez pracownik6w Zakladu opracowane zostaly wszystkie roz
dzialy dotyczclce dziej6w Slqska. Sp0Sr6d autor6w tekstu naleiy wymieniC: W. Dlu
goborskiego, A. Galosa, K. Popiolka i H. Zieliriskiego. OkreSlonych material6w 
dostarczyla r6wnieZ B. Szerer (do rozdzial6w A. Galosa). PoniewaZ niekt6rzy auto-
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Poza opracowaniami syntetycznymi na szczeg6lrn1 uwag� zaslugujq 
prace monograficzne oraz rozprawy i studia publikowane na lamach cza
sopism historycznych i zwlaszcza wydawnictw seryjnych. Wsr6d mono
grafii nalezy wymienic prace H. Zieliiiskiego o polozeniu i walce g6rno
slq5kiego proletariatu, K. J oncy o sytuacji robotnik6w przemyslu g6r
niczo-hutniczego, J. Popkiewicza i F. Ryszki o przemysle ci�ikim G6r
nego Slqska, J. Leszczynskiego o ruchach chlopskich na Pog6rzu Sudec
kim, K. Popiolka o przemysle g6rniczo-hutniczym i okresie okupacji na 
Slq5ku, F. Bialego o Zwiqzku Przemyslowcöw G6rniczo-Hutniczych "· 
Ponadto w latach 1957-1964 ukazalo si� 6 tom6w „Studi6w i Materia-
16w z Dziej6w Slqska", w kt6rych znajduje si� wiele rozpraw pracow
nik6w Zakladu oraz os6b prowadzqcych prace zlecone "· Jest to udzial 
powainy, wskazujqcy na zaawansowanie prac slq5koznawczych. 

„Studia i Materialy z Dziej6w Slqska" poczqtkowo byly wylqcznym 
wydawnictwem Zakladu i sluzyly publikacji do.obku jego pracownik6w. 
Juz od II tomu jednak byly wydawane wsp6lnie ze Slqskim Instytutem 
Naukowym, kt6ry dostarczal przede wszystkim srodk6w finansowych 

od X tomu poczqwszy przejql wydawnictwo wylqcznie w swoje r�ce. 

rzy r6wnoczeSnie byli zatrudnieni na Uniwersytecie Wroclawskim, udzial ten 
w cz�Sci mo:ie byC traktowany takie jako dorobek uczelni. 

2s H. Z i e 1 i il s k i, Poloienie i walka g6rno§lqskiego proletariatu w latach 
1918-1922, W arszawa 1957; J. Pop k i e w i c z, F. R y s z k a ,  Przemysl cil:Zki 
G6rnego Slqska w gospodarce Polski mi�dzywojennej 1922-19391 

Op o le 1959 

(F. Ryszka w ra mach prac Zakladu); K. .fo n c a, Poloienie robotnik6w w prze
mySle -o6rniczo-hutniczym na Stqsku w latach 1889-1914, Wroclaw 1960; K. Po
Pi o l e k, Slqsk w oczach okupanta, wyd. I, Katowice 1958, wyd. II, Katowice 
1960; tenie1 Silesia in German Eyes, Katowice 1964; J. Le s zc z yils k i, Ruchy 
chlopskie na Poo6rZu Sudeckim w drugiej polowie XVII w., Wroclaw 1961; 
F. Bi a l y, G6rn0Stqski Zwiqzek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych 1854-1914, 
Katowice 1963; T. A f e 1 t o w i c z, Studia nad historiq bank6w Slqskich (do roku 
1918), Wroclaw 1963 (praca zlecona, wykonana dla Zakladu). 

26 Op ublikowano na step ujqce artyku ly pracownik6w Zakladu: t. I, Wroclaw 
1957: J. Gi e r  o w s k i, S. Mi c h  a l k i e w i c z, Wystqpienia chlop6w w Nie
modii'nskiem w dwudziestych latach XVIII wieku; J. Chle b o wc z y k, Kszta.lto
wanie si� form i przejaw6w wyzysku ekstensywnego i intensywnego w Zagl�biu 
Ostrawsko-Karwi'nskim na przelomie XIX-XX wieku.; F. Bi a l y, Materialy 
do liibtiografii zagadnieil. narodowo§ciowych na Stqsku w okresie mi�dzywojennym; 
t. II, Wroclaw 1958: K. Pop i o l e k, Koncentracja produkcji w przemySle g6rni
cz.o�hutniczym G6rnego Slqska w drugiej polowie XIX w.; F. Bi a l y, G6rno
Slqski Zwiqzek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych wobec klasy robotniczej w la� 
tach 1890-1914; J. Pa b i s z, Zatrudnianie robotnik6w za rewersem w woj. 
Stqskim w latach trzydziestych XX w.; Z. S u r  m a n, KZer katoticki wobec 
spraw polskich na Stqsku przed „kulturkampfem"; t. III, Wroclaw 1960: J. Ch 1 e
b o w c z y k, R6Znicowanie i poczqtki kapitatistycznego rozwarstwienia wsi cie
szyitskiej u sc.hylku feudatizmu; A. Ga lo s, Przemysl tekstylny w rejonie klodz-
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W latach 1965-1969, a wi�c po odejsciu z Zakladu dotychczasowego 
kierownika K. Popiolka, w zasadzie kontynuowano dotychczasowe ba
dania i w miar� potrzeb podejmowano nowe. Calosc problematyki by!a 
przy tym podporziidkowana gl6wnemu zadaniu - ukonczenia dalszych 
tom6w Historii Slqska. W okresie tym ukaza!a si� cz�sc 1 tomu II oma
wianej syntezy, oddana do druku juz poprzednio 27. Natomiast na ukon
czeniu znajduje si� druk cz�sci 2 tomu II "· Ponadto na p61kach ksi�
garskich pojawilo si� szereg dalszych monografii i studi6w. Podobnie jak 
poprzednio dominowala tematyka gospodarczo-spoleczna. Sposr6d mono
grafii nalezy wymienic 8 pozycji ksiiizkowych pi6ra F. Bialego, J. Chle
bowczyka, S. Michalkiewicza, K. Popiolka i S. Zygi 29• Na uwag� zaslu
gujii r6wniez kolejne tomy „Studi6w I Material6w ... " 30 i udzial Zak!adu 

kim na tle przemyslu Slqska (1849-1914); B. S z er er, Z dziej6w ruchu robotni
czego Wrocla.Wia ostatniego dziesü:ciolecia XIX wieku; K. Po p i o l e k, z dziej6w 
walki zbrojnej z okupantem w bylej rejencji katowickiej w roku 1944; t. IV, Wro

claw 1962: S. Mich a 1 k i e w i c z, Z dziej6w wyka'l'l.czalni tkackiej w Gl'Uszycy 
na Pog6rzu Sudeckimi J. Ch 1 e b o w c z y k, Wplyw reform terezjaiisko-j6zefiii
skich i polityki agrarnej ery Metternicha na sytuacj,: wsi cieszyiiskiej; F. Bi a l y, 

G6rn0Slqskie kola przemyslowo-ha.ndlowe wobec rzqdowych projekt6w rozbudowy 
dr6g wodnych (1850-1914); M. O r z e c h o w s k i, z dziej6w ruchu akademickiego 
i walki o wytworzenie inteUgencji polskiej na S!qsku Opolskim w latach 1922-
1939; J. Pa b i s  z, Z dziej6w walk strajkowych na Slqsku Cieszy'l'iskim (1936); 

t. V, Wroclaw 1963: J. Ch 1 e b o w c z y k, SzalaSnictwo i gospodarka leSna 
w Beskidzie Stqskim w dobrach Komory Cieszyri.skiej u schylku feudalizmu do 
1800 roku; S. Mi c h  a l k i e w i c z, Kwestia chlopska w opinii pubticznej Slqska 
i pierwsze pr6by reform na przelomie XVIII i XIX wieku (1793-1806). Z prac 

zleconych opublikowano na lamach tomöw I-V rozprawy i materialy J. Jarosa, 

A. Jagielskiego, M. Dobroczyllskiego, M. Antonowa, M. Gdyni i S. Poprawskiej, 

Z. Body-Kr�iel i K. Wicitlskiej, A .  Gladysza. 
21 Historia Stqska, t. II, cz. 1, pod redakcjc\ W. Dlugoborskiego, Wroclaw 1966. 
28 Historia Slqska, t. II, cz. 2, pod redakcjl,\ S. Michalkiewicza, ukaie 6i� dru

kiem w pierwszej polowie br .  
2 9  K. P o p  i o l e k,  G6rno5lqski przemysl g6rniczo-hutniczy w drugiej polo

wie XIX wieku, Katowice 1965; J Ch le b o w c z y k, Wybory do organ6w przed
stawicielskich na Slqsku Cieszyri.skim w 1848 r. i w okresie kurialnego systemu 
glosowania, Katowice 1965 (na prawach r� kopisu); t e nie, Gospodarka Komory 
Cieszyri.skiej na Przelomie XVII-XVIII oraz w pierwszej polowie XVIII wieku, 
Wroclaw 1966; F. B i  a l y, G6rn0Slqski Zwiqzek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutni
czych 1914-1932, Wroclaw 1967; S. Mi c h  a l k i e w i c z, G6rnictwo �glowe i po

loienie robotnik6w w Zagl�biu Walbrzysko-Noworudzkim w pierwszej polowie 
XIX wieku, Wroclaw 1965; t e nie, Powstanie chlopskie na G6rnym Slqsku 
w 1811 roku, Wroclaw 1967; t e nie, Gospodarka magnacka na S!qsku w drugiei 
polowie XVIII wieku (na przykladzie majqtku KsiqZ), Wroclaw 1969; S. 2 y g a. 

Polskie banki ludowe na G6rnym Slqsku pod panowaniem niemieckim w latach 
1895-1939, Warszawa 1967 . 

30 T. VII, Wroclaw 1966: dotyczy w caloSci wynik6w wybor6w parlamentarnych, 

zob. przypis 20; t: VIII, Wroclaw 1967: S. Mi c h  a 1 k i e w i c z, Ekonomika g6r-
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w pracach' zbiorowych 31• Niezaleinie od tego w latach szescdziesi,itych 
ukazywa!y si� artykuly i recenzje w „Slq5kim Kwartalniku Historycz
nym Sob6tka" "· ,,Zaraniu Sl,iskim" " oraz w innych czasopismach kra-

nictwa �glowego na Slqsku w latach 1769-1815; J. Ch 1 e b o w c z y k, Swiado
moSC spoleczna na Slqsku Cieszy'nskim w drugiej palowie XIX wieku; B. S z er er, 
Wielki strajk g6rnik6w w 1913 roku na G6rnym_ Slqsku; F. Bi a l y, Przemysl 

g6rniczo-hutniczy na G6rnym Slqsku w latach pierwszej wojny Swiatowej; t e n Z e, 
Z dziej6w przemyslu ci,:Zkiego na Stqsku pod panowaniem niemieckim w latach 
1923-1938; t. IX, Wroclaw 1968: B. S z er er, Klasowe zwiqzki zawodowe na 
Slqsku w przededniu pierwszej wojny Swiatowej; F. Bi a l y, Walka strajkowa 
na Slqsku pod panowaniem niemieckim w latach 1918-1933; J. Pa bis z, Strajki 
okupacyjne na terenie wojew6dztwa Slqskiego w latach 1929-1932. 

31 Prac e redakcyjn e, gl6wnie K. Popiol ek. Udzial aut orski: J. Ch 1 e b o w
c z y k ,  Slqsk Cieszyitski w latach 1742-1920 (G6rny Sl::tsk, t. I, Poznati. 1959, 
s. 30�366); t e n Z e, Rola stosunk6w polsko-niemieckich w dziejach niemieckiego 

Drang nach Osten w latach 1795-1918 (W schod n ia ek spansja Niemiec w Europie 
Srodk ow ej, PoznaI1. 1963, s. 104-182); W. D 1 u g ob o r s k i, Wroclaw w okresie 
rozwoju manufaktury i poczqtk6w rzqd6w pruskich (1741-1806) (W. D l u g o

b o r s k i, J. Gier o w s k i, K. M a I e c z y 11 s k i, Dzieje Wroclawia do roku 
1806, Warszawa 1958, s. 541-890); J. Gier o w s k i, Dzieje Wroclawia w latach 
1618-1741 (ta m:ie, s. 337-540); K. P o p  i o 1 e k, Rozw6j kapitalistycznego prze
myslu oraz poloZenie klasy robotniczej na G6rnym Slqsku (G6rny SI::tsk , s. 190-
210); t e n Z e, Stan i potrzeby badait w zakresie dziej6w PPR na G6rnym Slqsku 
t w Zagl,:biu Dqbrowskim w latach okupacji ( PPR na G6rnym SI::tsku i w ZaglE:biu 
Dijbrowskim, Katowice 1962, t. I, s. 147-174). 

32 F. Bi a l y, Ruch komunistyczny na OpolszczyZnie w pierwszych tygodniach 
rzqd6w hitlerowskich (1962, nr 1-2); J. Ch 1 e b o w c z y k, Place nominalne 
w Zagl,:biu Ostrawsko-Karwiitskim w okresie przechodzenia do kapitalizmu mo
nopolistycznego (na przelomie XIX i XX w.) (195"6, nr 1); ten:ie, Powojenny 
dorobek histortografii polskiej w zakresie stosunk6w polsko-czeskich i slowackich 
w XIX-XX w. (do r. 1945) (1961, nr 1); W. D l u g ob o r s k i, Cztery nieznane 
relacje o powstaniu wroclawskim 1793 r. (1961, nr 3); K. P o p  i o l e k ,  Stan 
i potrzeby bada?i nad d:z.iejami okupacji na Slqsku (1961, nr 3); S. Mich a 1 k i e

w i c z, Ruchy chlopskie na Dolnym Stqsku w latach 1808-1810 (1964, nr 1-2); 
t e n Z e, Pierwsza organizacja chlopska na Slqsku (1848) (1966, nr !); t e n Z e, 
Stanowisko prasy wroclawskiej wobec wydarzen w Rosji w 1917 r. (1968, nr 4); 
J. Pa bis z, Materialy do historii strajku robotnik6w rolnych na Slqsku Cieszyit
skim (1925) (1958, nr 3); t e n Z e, Z historii strajku w kopalni Giesche w Niki

szowcu (1958, nr 1); t e n Z e, Z dzialalnoSci niekt6rych organizacji antyrobotni
czych na Slqsku Cieszy'nskim (1960, nr 4); B. S z er er, Na marginesie 
problematyki narodowej G6rnego Slqska pierwszych lat XX w. (1958, nr 3), t a i:, 
W obronie prawdy czy starych mit6w? (1961, nr 2); t a Z, Polska Partia Robotnicza 
Dolnego Slqska w Swietle uchwal i sprawozdait KW PPR (1962, nr 2a). 

33 F. Bi a l y, Granica na Odrze i Nysie w najnowszych publikacjach NRD 
i NRF (196Ö, nr 4); t e n Z e, Powstanie Slqskie w perspektywie czterdziestolecia 
(1961, nr 4); J. Ch I e b o w c z y k, Ruchy spoleczne na Slqsku Cieszyitskim na 

przelomie XVIII-XIX w. (1959, nr 2); t e n Z e, Tadeusz Reger (1960, nr 3); t e n i: e, 
Z dzialalnoSci podziemia w Beskidzie Slqskim (196,1, nr 4); t e n Z e, Nurt frank
furcki i poczqtki kwestii narodowej na Slqsku Cieszyitskim (1964, nr l); t e n Z e, 
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jowych" i zagranicznych 35• Ponadto oddano do druku kilka' artykul6w 
do X tomu „Studi6w i Material6w ... " oraz „Klasy Robotniczej w · Pol
see" i przygotowano zeszyt „Acta Universitatis Wratislaviensis". J. Pa-

Antydemokratyczny i antyslowia'nski charakter kurialnego systemu wyborczego na 
Slqsku Cieszyfiskim (1964, nr 4); W. D l u g ob o r s k i, Geneza industrializacji 
G6rnego Slqska (1960, nr 2); t e n Z e, Slqsk a powstanie ko§ciuszkowskie (1961, 
nr 1); S. Mic h a 1 k i e w i c z, Walki chlopskie w Sycowskiem w paczqtkach 
XIX w, (1960, nr 4); M. 0 r z e c h o w s k i, Ugoda mi�dzy W. Korfantym i A. Na
pieralskim (1959, nr 3); J. Pa bis z, Przeglqd najnowszych prac z dziej6w ruchu 
robotniczego na 'G. Slqsku 1918-1945 (1961, nr 3); K. Pop i o l e k, Proletariat 
G6rnego Slqska i Zagl�bia Dqbrowskiego W walce z hitterowskim okupantem (1958, 
nr 4); t e n :i e, Z dziej6w eksterminacyjnej polityki hitleryzmu na Slqsku (1939-
1945) (1958, nr 3); t e nie, Z dziej6w tajnego nauczania na Slqsku pod hitlerowskq 
okupacjq (i959, nr la); t e n Z e, Miejsce Slqska w dziejach poZskiego narodu 
w XIX stuleciu (f964, nr 1); B. S z er er , Rola prac Lenina w badaniach spraw 
narodowych na Slqsku (1960, nr 3); S. Z y g a ,  Dzialalno§C spoleczno-narodowa 
po!skich bank6w na G. S!qsku w !atach 1895-1939 (1967, nr 1). •

34 J. Ch 1 e b o w c z y k, Ksztaltowanie sii: SwiadomoSCi narodowej i poczqtk6w 
ruchu narodowego na Slqsku Cieszyiiskim (Kwart. Hist., 1959, nr 2); t e n Z e, 
Z dziej6w rozwoju kultury polskiej na Slqsku Cieszyiiskim na poczqtku XX s. 
(PamiE:tnik Ciesz y6ski, Katowic e 1961); t e n Z e, Niekt6re metodologiczne aspekty 
badaii nad polo.Zeniem klasy robotniczej w okresie mü:dzywojennym (Najnow sz e 
o·zieje Polski, 1964); W. D l u g ob o r s k i, Wystqpienia tkaczy w Dzier.Zoniowskiem 
w latach 1830-1831 (Kwart. Hi st., 1956, nr 6); W. D l u g ob o r s k i, K. P op i o
l e k ,  Z badaii nad dziejami przemyslu i klasy robotniczej na Stqsku (A n na les 
Silesia e, t. I, Wrocla w 1960); S. Mi c h  a 1 k i e w i c z, Poczqtki koksowania wi:gla 
na Slqsku do polowy lat trzydziestych XIX w. (Studia z Dziej6 w G6r nictwa i H ut
nictwa , t. V, 1960); t e n Z e, Nieznany pro je kt zniesienia paiiszczyzny i parcelacji 
ziemi dworskiej na Slqsku z przelomu XVIII/XIX w. (Acta Univ. Wratis la vien sis , 
Historia , t. VI); J. P a  bi s z, 0 niekt6rych zagadnieniach rynku pracy na terenie 
wojew6dztwa Slqskiego (1929-1939) (Najnowsz e Dzieje Polski, Studia i Materialy 
1914-1939, 1964); K. P o p  i o l e k, Koncentracja i centralizacja produkcji w g6r
nicza-hutniczym przemy§le G6rnego Stqska w II polowie XIX w. (Kwart. Hist., 
1956, nr 4-5); t e n Z e, W rocznic� trzeciego powstania §lqskiego (Kwart. Opolski , 
1961, nr 2); t e n Z e, Z dziej6w partyzantki w Beskidzie Slqskim w l. 1943-1944 
(PamiE:tnik Ciesz y6ski, 1961); t e n z e, Slqski Instytut Naukowy w Katowicach 
o§radkiem badaft humanistycznych (Na uka Polska, 1962, nr 1); Z. S ur m a n ,
Opinia Publiczna na Slqsku wobec poczqtk6w sacjalizmu w Polsee (Z pola wa lki, 
1963, nr 1 -2); B. S z er er , 0 wlaSciwq ocen� stanowiska SPD wobec kwestii 
polskiej (tamie, 1964, nr 1); t a Z, W walce o klasowy zwiqzek zawodawy g6rni
k6w na G. Stqsku (tamie, 1966, nr 4). Ponadto op ub likowa no komunikaty w ra
mach ,,Biulety n u  Sl�skiego Jn stytutu Na ukow ego": J. Ch lebowcz yk , Gl6wne pra
blemy i etapy stosunkOw polsko-czeskich na Stqsku Cieszyiiskim w XIX i na 
poczqtku XX w. (1961, nr 22); t e n z e, Wybory da organ6w przedstawicielskich 
na Stqsku Cieszyiiskim w 1848 r. (1964, r;i.r 47); W. D l u g ob o rs k i, Stan 
i potrzeby badaii nad historiq g6rnictwa na Slqsku (1960, nr 16); F. Bi a l y, 
Ziomkostwo „Schlesier6w" w latach 1960-1961 (1963, nr 37). 

35 F. Bi a l y, Oberschlesien in den Jahren 1918-1922 in der neueren polni
schen Historiographie (Zeitschrift f. Geschichts wi s s en schaft, 1964, nr 1); J. Ch 1 e-
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bisz w latach 1957-1964 samodzielnie b,idi: wsp61nie z K. Maleczyn
skim, a p6i:niej tak:ze z R. Gellesem, zestawial biez,ic,i bibliografi,: Sl,i
ska 36. Poza tym Zak!ad i jego pracownicy uczestniczyli w i:yciu nauko
wym kraju przez organizowanie i udzia! w konferencjach. Wsp6lpraco
wali tez z takimi wydawnictwami, jak: Slqski slownik biograficzny, En
cyklopedia ruchu ludowego, Encyklopedia powszechna itp. Wyrazem 
uznania rangi plac6wki jest fakt jej udzialu w pracach nad syntez,i dzie
j6w klasy robo'tniczej w Polsee, przygotowywan,i przez Zaklad Dziej6w 
Klasy Robotniczej IH PAN. 

Oczywiscie, g!6wna uwaga Zak!adu skupia si,: na pracach zwi,izanych 
z przygotowaniem tom6w III i IV Historii Slqska. Cz,:sc pracownik6w 
wchodzi w sklad zespolu autorskiego (S . .Michalkiewicz, B. Szerer, Z. Sur
man), cz,:sc natomiast pelni rol,: pomocnicz,i, gromadz,ic material do po
szczeg6Jnych temat6w opracowania. W przysz!osci b,:d�ie ich mozna wy
zyskac takze do pracy autorskiej. Zaklad korzysta r6wniez z pomocy 
os6b z zewn,itrz i scisle wsp61pracuje z Pracowni,i Atlasu Historycznego, 

b o w c z y k, Hlavni problemy a etapy polsko-Ceskych vstahu v Te.§inskem Slezsku 
v. 19. a na poCatku 20. stoleti (SlezskY Sbornik, 1960, nr 4); t e n z e, Prehled 
vl/sledku pol.ske historiografie v b6.dcini o Ceskoslovanskych de;in<ich a o vl/vo;i 

Cesko-polsk1/ch a slovensko-polsk1/ch vzt<ihu v 19-20 stoleti (tamie, 1964, nr l); 

t e n i e, UCast a struktura voliCu ve volbach do zastupitelskych organu v TeSin
skem Slezsku v obdobi kurialni volebni soustavy (tamZe, 1965, nr 1); t e n z e, 

• Nektere otazky vyvo;e narodniho vedomi a narodniho hnuti na ;azykovem pomezi 

(tamZe, 1965, nr 4); t e n Z e, .Polsk<i historiografie o CeskoslovenskYch de;inach 

a polsko-Ceskych a polsko-slovenskych vztazich v 19. a 20. stoleti (tamie, 1966, 
nr 3); J C h  1 e b o w c z y k, B. Pi t r o n o w a. K otazce osidleni a zalidneni 
Tesinskych Beskyd na priklade Komorni Lhotki (tamZe, 1962, nr 2); c i Z, K otazce 
Salasnictvi v Tesinskych Besk'J)dach na sklonku feudalismu (Radostnä Zeme, 1962, 
nr 3--4); J. C h  1 e b o w c z y k, Rol polsko-germanskich otnoszenij w istorii ger

manskogo Drang nach Osten 1795-1918 godow (Giermanskaja ekspansija w Cen
tralnöj i Wosiocznoj Ewropie, Moskwa 1965); S. M i c h  a 1 k i e w i c z, Les condi
tions de travail dans l'industrie miniere de la Basse-Silesie dans la premie're 

moitie du XIX sie'cte (Revue du Nord, 1966); J. P a b i s z, B. S z e r e r, Neue 

Publikationen polnischer Historiker zur Geschichte der Arbeiterbewegung in 
Schlesien (Beiträge z. Gesch. d. deutschen Arbeiterbewegung, 1961, nr 3); K. P o
Pi o l e k, Ueber die Ausrottungsmassnahmen gegenüber der poln. Bevölkerung 

in Schlesien während des zweiten Weltkrieges (Der deutsche Imperialismus u. der 
zweite Weltkrieg, t. IV, Berlin 1962); t e n Z e, Der Einfluss der Stalingrader 
Niederlage auf die Stimmung in Deutschland im Lichte der polizeilichen Berichte 
(tamZe, t. III); t e n Z e, The „Landmannschaften" and „Ostforschung" the Main 
Revenge-seeking Organisations in the German Federal Republic (European Security 
and the Menace of West German Militarism. Proceedings of the International 
Conference held in Prague from May 23 to 27 1961", Warszawa 1962); to samo 
r6wniei w jE:zyku rosyjskim, Mos'kwa 1962� 

36 Zestawienie Bibliografii Historii Slc1cska zob. R. G e 11 e s, Bibliografia Hi
storii Slqska za lata 1966-1961, Wroclaw 1969, s. 5. 
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kierowarn1 przez T. Ladog6rskiego. Obecnie stan prac nad Historiq 
Slqska wygliida nast�pujiico: tom II, cz. 2 (1807-1849) - druk na ukon
czeniu, tom III, cz. 1 (1850-1890), pod redakcjii S. Michalkiewicza, pra
ce nad cz�sciq pierwszii Sq juz powaznie zaawansowane. Napisane Sq 
w pierwszej redakcji rozdzialy o rolnictwie i stosunkach agrarnych, 
strukturze klasy robotniczej i cz�sciowo o jej polozeniu. Na ukonczeniu 
jest rozdzial o rozwoju przemyslu i.rzemiosla. 0 ile 'nie zawiodii autorzy 
z zewniitrz' Zakladu, nalezy liczyc si�. iz w roku nast�pnym b�dzie 
go mozna oddac do druku. Tom III, cz. 2 (1890-1921) - dotychczas 
opracowano w pierwszej redakcji produkcj� rolnii i stosunki agrarne 
oraz struktur� klasy robotniczej i cz�sciowo ruch robotniczy. Calosc tego 
woluminu powinna zostac ukonczona nie p6zniej niz w grudniu 1971 r. 
Tom IV (1922-1945) - wszystkie prace monograficzne prowadzone 
w Zakladzie dotyczii tego okresu„ Dotychczas zgromadzono podstawowy 
material do produkcji rolnej i ustroju rolnego, jak r6wniez polozenia 
klasy robotniczej i ruchu robotniczego oraz przemyslu. Kwerendy i pra
ce monograficzne zwiiizane z tomem powinny byc zakonczone jeszcze 
w 1974 r., a prace autorskie w 1975 r. 

Prace monograficzne dotyczii bardzo r6znorodnej problematyki. S. Zy
ga gromadzi material do produkcji rolnej na Sliisku w drugiej polowie 
XJX, i pierwszych dziesiiitkach lat XX w. Przemysl w prowincjach slii
skich w okresie mi�dzywojennym jest przedmiotem ·zainteresowan S. Mi
chalkiewicza. J. Pabisz konczy kwerend� do tematu Walka klasy robot
niczej w wojew6dztwie slqskim w latach 1Q22-1928, b�diicego niejako 
wst�pem do ukonczonej pracy doktorskiej na podobny temat w okresie 
1929-1935. B. Szerer aktualnie poza zaangazowaniem autorskim w cz�
sci drugiej tomu III pracuje nad ruchem robotniczym w prowincjach 
sliiskich w okresie mi�dzywojennym. Kapitalny problem partii politycz
nych na Sliisku pod panowaniem niemieckim w latach mi�dzywojennych 
jest przedmiotem studi6w F. Bialego. T. Kulak pracuje nad rewizjoniz
mem niemieckim wobec Sliiska w latach 1922-1939. Natomiast Z. Sur
man - niezaleznie od wykonywanych kwerend - zbiera materialy do 
interesujiicego tematu o roli spoleczno-politycznej kosciola katolickiego 
w prowincjach slqakich w okresie mi�zywojennym. Prace te w swym 
zalozeniu maj,i zgromadzic material niezb�dny do opracowywanej syn
tezy, a r6wnoczesnie stanowic punkt wyjscia opracowan monograficz
nych. 

Dorobek Zakladu nalezy mierzyc nie tylko ilosci,i i jakosciii dotych
czasowych publikacji. Powazne znaczenie posiadajii r6wniez zebrane 
w plac6wce opracowania materialowe, statystyki, wypisy zr6dlowe itp. 
Dotyczii one zagadnien og6lnych, politycznych, narodowosciowych, kul
tury, nauki, szkolnictwa, oswiaty, pismiennictwa i prasy, zagadnien go-
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spodarczych - og6lnych, bankowosci, kredytu i handlu, dziej6w rolnic
twa i wsi, przemyslu, dziej6w klasy robotniczej i bibliografii. W sumie 
znajduje si� w Zakladzie ai 65 tego rodzaju pozycji o r6inej zresztq 
wartosci, w cz�sci jui publikowanych, w cz�sc.i zas stanowiqcych cenny 
material do dalszych analiz i badan 37• 

Kwerendy materialowe poczqtkowo prowadzono nie tylko w opar
ciu o wlasnq kadr� naukowq, ale r6wniei prace zlecone. W miar� zmniej
szania si� liczby os6b zatrudnionych w Zakladzie gl6wny ci�iar z tego 
tytulu spadl na pracownik6w dokumentacji naukowej. Jest to praca nie
zwykle trudna, wymagajqca obok wiedzy duiego wysilku i czasu, nie
zb�dna do kontynuacji prac autorskich nad dalszymi tomami syntezy. 

Bieg prac Zakladu utrudnia szereg czynnik6w. Po pierwsze, ograni
czone moiliwosci w zakresie wyjazd6w archiwalnych, zwlaszcza do NRD, 
bez kt6rych pisanie Historii Slqska jest wr�cz niemoiliwe. Po drugie, 
trudnosci w egzekwowaniu zobowiqzan autorskich os6b spoza Zakladu. 
Po trzecie, tok prac hamujq ograniczone moiliwoSci w zawieraniu um6w 

na prace zlecone, kt6re np. odgrywajq wydatn'I rol� w przyspieszeniu 
ich w Instytucie Slqskim w Opolu. Po czwarte, szczuplosi: kadry nauko
wej. Wszystko to - moim zdaniem - powainie op6:i:nia tok prac nie 
tylko nad poszczeg6lnymi monografiami i kwerendami, ale takie nad 
syntezq, kt6ra nie powinna byi: jedyn'! dziedzin'I dzialalnosci plac6wki. 

W chwili tworzenia Zakladu m6wiono o koniecznosci intensyfikacji 
badan naukowych nad dziejami Slqska. Niejednokrotnie tei postulowano 
i nawet podej"!owano prace nad okresem Polski Ludowej na Slqsku. 
Wydaje si�. ii potrzeba badan regionalnych nie podlega dyskusji. Pro
wadzi si� je nie tylko w Polsee, ale takie za granicq. Na Slqsku dzialajq 
dwa instytuty naukowo-badawcze, w Katowicach i Opolu. Swoj'I dzia
lalnosi: ograniczaj'I one jednak wylqcznie do obszaru G6rnego Slqska. 
Wroclaw, niestety, wlasnego instytutu nie posiada. Jego namiastk'I m6gl
by stai: si� Zaklad Historii.Slqska. Nie trzeba chyba podkr�slai: politycz
nej wymowy istnienia lub braku tego Zakladu na mapie polskich pla
c6wek naukowych, zwlaszcza jeieli zwr6cimy uwag� na fakt, ie wlasnie 
Dolny Slqsk i Pomorze Zachodnie S'! obiektem szczeg61nego zaintereso
wania rewizjonizmu zachodnioniemieckiego. Zmusza to Srodowisko wroc

lawskie do intensyfikacji badan, w kt6rych Zaklad Historii Slqska po
winien odegrai: istotn'I rol�. W tym celu naleiy postulowai: nie tylko 
wzmocnienie pozycji tej plac6wki w ramach Uniwersytetu Wroclaw
skiego, ale i stworzenie jej lepszych warunk6w od tych, kt6re miala jako 
Zaklad IH PAN. Nie ulega bowiem Wqtpliwosci, ii ograniczenie stanu 

37 Pelny zestaw materia16w zob. zal. nr 6. do protokolu zdawczo-odbiorczego 

2 26 VI 1969 r. w aktach Zakladu Historii $I<1ska. 
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kadry do 7 zaledwie os6b nie sprzyjalo szerokiemu rozwojowi badan. 
Tymczasem stojqce przed nami zadania Sq nie tylko powazne, ale posia
dajq duze znaczenie naukowe i polityczne. W zwiqZku z tym nalezy do
magai: si� z jednej strony przyspieszenia biegu prac nad III i I'V tomem 
Historii S!qska, z drugiej - poszerzenia dotychczasowych badan zar6wno 
w sensie chronologicznym, jak i tematycznym. Za najbardziej palqce na
lezy uznai: nast�pujqce zadania: 

1. Podj�cie wydawnictw zr6dlowych. Byly one prowadzone przez 
Zaklad w pierwszych latach jego istnienia i daly powazne osiqgni�cia. 
Mozna by zastanowii: si�, czy nie warto kontynuowai: niekt6rych prze
rwanych wydawnictw i nie podjqi: innych, chociazby np. wydania zr6del 
do dziej6w Zwiqzku Polak6w w Niemczech ze sze'leg6lnym uwzgl�dnie
niem Slqska. 

2. Opracowanie szeregu monografii dotyczqcych bqdz wazniejszych 
osrodk6w przemyslowych i kluczowych zaklad6w (np. Zagl�bie Wal
brzysko-Noworudzkie, Turosz6w, Lubin, Pafawag, okr�g dzierzoniow
ski), bqdz nawet poszczeg6lnych powiat6w i miast. W tym zakresie ist
nieje duze zapotrzebowanie spoleczne. Prowadzi si� je w wielu powaz
nych osrodkach naukowych. Nie S'! one latwe ze wzgl�du na koniecznosi: 
wsp61:pracy r6znych dyscyplin naukowych. Niemniej wlasnie one ro
kujq nadzieje na powazne osiqgni�cia. Sqdz� tez, iz daloby si� wsr6d 
zainteresowanych osrodk6w lokalnych znalezi: okreslone fundusze. Byi: 
moze udaloby si� r6wnoczesnie zmobilizowai: milosnik6w region6w do 
podj�cia odpowiednich prac na ten temat. Wöwczas rola Zakladu mogla
by ograniczyi: si� do opieki naukowej. 

3. Wznowienie prac nad dalszq cz�sciq Historii Wroclawia. Jak wia
domo, swego czasu podj�ta przez K. Maleczynskiego inicjatywa dopro
wadzila jak dotqd do opracowania i publikacji tomu I. Byla�y wielka 
szkoda, gdyby inicjatywa ta nie byla kontynuowana. 

4. Rozszerzenie syntezy Historii Slqska na okres Polski Ludowej. Nie 
byloby to zadanie latwe, ale konieczne, wynikajqce z potrzeb naszego 
spoleczenstwa. Mieszkancy Slqska chcieliby widziei: nie tylko przeszlosi: 
tej ziemi przed wyzwoleniem, ale i jej losy w ramach wolnej ojczyzny, 
by m6c por6wnywai: przesz!osi: z terainiejszosciq. 

5. Podj�cie syntetycznego opracowania dziej6w klasy robotniczej na
Slqsku. Potrzeba taka istnieje. Jak wiadomo, planuje si� wydanie dzie
j6w chlop6w sliiskich. Tym bardziej wi�c nalezaloby zastanowii: si� nad 
dziejami klasy robotniczej. 

Wskazalem na niekt6re tylko problemy. Mozna by je poszerzyi: o kil
ka dalszych pozycji. Ale nie o to tutaj c:hodzi. Wydaje si�, iz z dotychcza
sowych rozwazan wynika niedwuznacznie, ze ze wzgl�d6w naukowych 
i politycznych _nie wolno nie tylko dopuscii: do likwidacji plac6wki, ale 
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nalezy poszerzyc jej zadania, wracajqc do tego zakresu badan, oczywis
cie odpowiednio zmodyfikowanego i zmienionego, kt6ry postulowano 
w okresie powolywania Zakladu Historii Slqska w ramach Instytutu 
Historii PAN. 

DIE WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT DER ABTEILUNG 

FUR DIE GESCHICHTE SCHLESIENS DES HISTORISCHEN INSTITUTS 

DER POLNISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

IN DEN JAHREN 1953-1969 UND DEREN PERSPEKTIVEN 

Die Abteilung f. die Geschichte Schlesiens des Instituts· für Geschichte der 
Poln. Akademie d. Wissenschaften wurde am 1. Januar 1953 auf Anregung wissen
schaftlicher Kreise in Wroclaw gegründet. Die Abteilung ergriff eine Reihe von 
früheren Initiativen, u.a. betreffs des weitreichenden Planes der Ausgabe einer 
mehrbändigen Synthese der Geschichte Schlesiens, wozu sich die deutsche Histo
riographie nicht aufschwingen vermochte. Vorausgesetzt wurde die Notwendigkeit 
einer Intensivierung der Forschungen sowohl in Hinsicht auf die geplante Synthese 
als auch auf die Bearbeitung von monographischen Themen, die Herausgabe von 
Quellenmateria�ien und die Popularisierung der schlesischen Geschichte. Die Lei
tung der Abteilung übernahm anfangs Ewa Maleczyr'lska, später K. Popiolek und 
schliesslich S. Michalkiewicz. In den ersten Jahren zählte die Anstalt von 10 
bis 15 wissenschaftliche Mitarbeiter, in den sechziger J,ahren nur noch 7, sie 
kann sich trotzdem durch beachtliche wissenschaftliche Ergebnisse ausweisen. Es 
erschienen 4 Teile des I. Bandes der Geschichte Schlesiens (zum Grossteil aus
serhalb der Anstalt bearbeitet) und der erste Teil des II. Bandes. Der zweite 
Teil dieses Bandes wird in Kürze gedruckt. Weit fortgeschritten s·ind die Arbeiten 
am III. und IV. Band. Unabhängig davon wurden mehr als 15 Monographien 
sowie eine bedeutend grössere Anzahl von kleineren Studien, Abhandlungen und 
Rezensionen veröffentlicht. Im Bereich der Quellenausgaben verdienen die schlesi
schen Urbarien, Quellen zur Geschichte der Arbeiterklasse in Oberschlesien und 
besonders die Wahlergebnisse. 

Ausserdem verfügt die Abteilung über nicht veröffentlichtes Material, das 
von beauftragten Mitarbeitern der wissenschaftlichen Dokumentation gesammelt 
wurde. Als Aufgabe für die nächste Zukunft sollte die Wiederaufnahme der 
jüngstens eingestellten Ausgaben von Quellenmaterialien angesehen werden, die 
Bearbeitung von Monographien wichtigerer Industriezentren, Städte und Kreise 
sowie die Erweiterung der Synthese der Geschichte Schlesiens auf· die Zeit der 
Volksrepublilc Polen und die Bearbeitung der Geschichte der Arbeiterklasse in 
Schlesien. 
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TADEUSZ LAD0G0RSKI 

SPRA WOZDANIE Z DZIALALNOSCI 

WROCLAWSKIEJ PRACOWNI zAKLADU ATLASU HiSTORYCZNEGO 

IH PAN W LATACH 1953-1969 

Pracownia Zakladu Atlasu Historycznego powstala we Wroclawiu do
piero w kwietniu 1953 r. po wczesniejszej nieco organizacji Instytutu 
Historii PAN w Warszawie. Jej start w wysokim stopniu ulatwil spa
dek przej�ty po zlikwidowanym jednoczesnie sl,iskim oddziale Instytutu 
Zachodniego (zwanym takze Instytutem S!,iskim). Spadek ten skladal 
si� z biblioteki, zbioru map i - ca najwazniejsze - szesciu zatrudnio
nych pracownik6w naukowych, wsr6d kt6rych bylo dw6ch doktor6w 
(S. Golachowski i T. Ladog6rski). Rychlo jednak, bo juz w latach 1956 
i 1957, ilosc etat6w Pracowni zmalala da czterech, a w obecnym jej skla
dzie znajduj,i si�: 1 profesor nadzwyczajny (T. Ladog6rski), 1 doktor 
habilitowany (J. Janczak, zatrudniony ad 1956 r.) 1 i 2 magistr6w (B. 
Kaczmarski i J. Wasch, ten ostatni zatrudniony ad 1957 r.). Podkreslic 
trzeba, ze Pracowni� opuscili na wlasn,i prosb� wartosciowi ludzie, 
a mianowicie S. Golachowski, obecnie profesor nadzwyczajny, kierow
nik Katedry Geografii Gospodarczej Uniwersytetu Wroclawskiego, dr 
M. Komaszynski, docent habilitowany, pracownik WSE w Katowicach 
(doktorat o.\rzymal jeszcze w Instytucie Historii PAN za prac� o rozwoju 
urbanistycznym Wroclawia w pierwszej polowie XIX w.), doktorzy 
H. Szulc6wna i Z. Rzepa, obecnie adiunkci w pracowniach Instytutu 
Geografii PAN w Warszawie i Wroclawiu. Przyczyny „ucieczek" byly 
r6zne, najczP,sciej zamilowanie da pracy dydaktycznej. 

1 T. 'Ladogörski otrzymal stopnie docenta i profesora za ksic1i.ki: Generalne 
tabele statystyczne Slqska 1787 roku, Wroclaw 1954, ss. 328 + mapka, i Studia 
nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wroclaw 1958, ss. 231 + 3 mapy; natomiast 

J. Janczak uzyskal doktorat i habilitacjE: za ksic1Zki: Rozmieszczenie produkcji 
roSUnnej i zwierz�cej na Slqsku na przelomie XVIII ( XIX wieku, Wroclaw 1964, 

ss. 196 + 3 wklejki z tabl. (w tekScie 30 mapek) i Okr�gi rolnicze Polski zachod
niej i p6lnocnej w pierwszej polowie XIX wieku, Wroclaw 1969, ss. 228 + atlas 
26 map. 
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Do podstawowych zadan Pracowni Wroclawskiej nalezii: po pierw
sze, przygotowanie do druku obszernego At!asu historycznego Slqska 
z konca XVIII wieku, po wt6re, sukcesywne opracowania ilustracji kar
tograficznej kolejnych tom6w Historii Slqska, a wsp6lnie z Pracownii. 

Warszawski. - Historii Polski. Niemale, a z biegiem czasu mnozi.ce si� 
zam6wienia wplywaji.ce od autor6w i redaktor6w obu wymienionych 
fundamenta!nych wydawnictw historycznych musialy byc realizowane 
szybko i w okreslonych terminach, w wysokim wi�c stopniu ograniczaly 
produkcj� szczuplego grona wroclawskich kartograf6w historycznych 
w zakresie ich pierwszego zadania. 

Plan szczeg61owego i obszernego Atlasu historycznego Slqska ·z kon
ca XVIII wieku powstal w zwii.zku z og6lnopolski. koncepcjq Atlasu hi
storycznego Polski X'VI wieku, opracowani. i realizowani. przez pierw
szego kierownika ZAH, prof. S. Herbsta. Jej owocami byly publikowane 
juz (w 1958 r.) atlas historyczny wojew6dztwa plockiego, opracowany 
w Warszawie pod osobistym kierunkiem inicjatora, i atlas Prus Kr6lew
skich M. Biskupa (wydany w 1961 r.). Brak odpowiednich zr6del do 
Sli.ska XVI stulecia nie pozwolil Pracowni Wroclawskiej wykonac po
dobnego atlasu historycznego tej samej epoki. Po dyskusji zdecydowano 
si� na wyb6r przekroju p6zniejszego, a mianowicie konca XiVIII w. Prze
mawialy za nim: program przedwojennej Komisji Atlasu Historycznego 
Polski PAU, kierowanej przez prof. W. Semkowicza, i wydana w 1930 r. 
mapa wojew6dztwa krakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego, opraco
wana przez K. Buczka, najwi�cej jednak - bogactwo sli.skich zr6del 
tego czasu, kt6re stwarzaji. geografowi historycznemu szczeg6lnie ko
rzystne warunki pracy. Do najcenniejszych nalezi.: znany juz <lose sze
roko wielotomowy opis geograficzno-statystyczny Sli.ska pi6ra F. A. 
Zimmermanna i niedawno odkryte tabele statystyczne Sliiska z 1787 r. 
Zgodnie z og6lnopolski. koncepcji. prof. Herbsta przygotowywany atlas 
sli.ski b�dzie skladac si� z trzechocz�sci: 1. tzw. mapy podstawowej (topo
graficznej), zawieraji.cej dokladny obraz (w podzialce 1 : 200 000 w dru
ku} fizjografii kraju, jego osadnictwa, dr6g i granic · administracyjnych, 
2. ponad 40 map i mapek problemowych (publikowanych w r6zriych po
dzialkach), ilustruji.cych rozmieszczenie r6znych zjawisk demograficz
nych, spolecznych i gospodarczych, oraz 3. komentarza map uzupelnio
nego täblicami statystycznymi i skorowidzami. 

W ciiigu kilkunastoletniej pracy wykonano wszystkie mapy proble
mowe atlasu sli.skiego; pozostaji. do opracowania mapa podstawowa i ko
mentarz. �rzewazna cz�sc sporzi.dzonych map bY.la juz publikowana 
i omawiana bqdz to w Historii S!qska, t. II, cz. 1 (1763-1806), bi.dz to 
w cytowanej ksii.zce J anczaka o produkcji rolniczej na Sli.sku, biidz tez 
w rozprawach Ladog6rskiego i Kaczmarskiego. Opracowanie atlasu wy-



Wrocl. Pracownia Zakladu Atlasu Hist. IH PAN 203 

magalo prac wst<:pnych i analitycznych opracowan cz<:sciowych. Nale
zaly do nich w pierwszym rz<:dzie: publikacja podstawowego zr6dla, ja
kim S'1 tabele statystyczne 1787 r., i krytyczne analizy zr6dloznawcze, 
kt6re z reguly musialy wykraczac poza ustalone ramy chronologiczne 
atlasu i obejmowac cal'I epok<i. Szczeg6lnie pozyteczne okazaly si<i kry
tyczne oceny wartosci rejestr6w ludnosci wykonywanych w drugiej po
lowie XVIII i pierwszej polowie XIX w.2 Kartograficzne opracowania 
niekt6rych zagadnien, jak produkcja rolnicza i wlasnosc feudalna, wy
magaly bardzo szerokiej archiwalnej kwerendy zr6dlowej. Koniecznosci'I 
bylo tez gruntowne zapoznanie si<: z metodologi'I nowoczesnej geografii, 
a zwlaszcza tak interesuj'lcych, ale trudnych problem6w, jak wyznacza
nie funkcji gospodarczych miast i granic region6w zjawisk zycia gospo
darczego '· Opracowania kartograficzno-historyczne wi'lzaly si<: wi<:c ze 
studiami zr6dloznawczo-metodologicznymi i badaniami szeregu proble
m6w, jak rozw6j ludnosci, g<:stosc zaludnienia i rozmieszczenie miast, 
stosunki narodowosciowe i wyznaniowe, ilosc i wielkosc posiadlosci feu
dalnych, rozmieszczenie produkcj i roslinnej i zwierz<:cej, podzial $J'lska 
na strefowe okr<:gi produkcji rolniczej, rozmieszczenie produkcji rze
mieslniczej i przemyslowej, okr,:gi tej produkcj i, a zwlaszcza sudecki 
okr,:g przemyslowy, funkcje gospodarcze miast i tworzenie si,: zespo-
16w miejskich o okreslonych funkcjach. Przewain'I cz<:sc tych badan 
opublikowano w formie ksi'liek lub rozpraw i rozdzial6w Historii 8lqska' 

2 W Generalnych ta·belach ... rozprawa T. Lad o g 6 r s k i e g o pt. Specjalne 
uj�cie ludnoSci Slqska 1787 r. na tle innych statystyk Slqskich doby OSwiecenia; 
B. K a c z m a r s k i, Ocena spis6w ludno§ci na Slqsku z pierwszej polowy XIX 
wieku (PrzeszloSC Demogr. Polski, t. I, 1967); T. Lad o g 6 r s k i, Zludzenia 
pruskiej statystyki ludnoSci pierwszej polowy XIX wieku i pr6by jej korekty na 
Stqsku (tam:Ze, t. III, 1969); t e n Z e, Uwai}i o ir6dlach dotyczqcych zasi�gu mowy 
polskiei na Dolnym Slqsku (1780-1840) (Studia Sl'lskie, t. X, 1966). 
-

,3 T. Lad o g 6 r s k i, Atlas historyczny Slqska z koiica XVIII wieku i regiony 
spoleczno-gospodarcze tego kraju (l{wart. Hist. K.M., R. XV, 1967). Problemy 
metodologiCZne poruszyl r6wnieZ J. Janczak w rozdzialach wst�pnych obu cyto
wanych wyiej ksiqi.ek., 

4 T. Lad o g 6 r s k i, LudnoSC i narodowoSci (Historia Slqska, t. II, cz. l, 

t. II, cz. 2); t e nie, Rozmieszczenie ludnoSci i miast na Slqsku w koil.cu XVII� 
wieku (Przeszl. Demogr. Polski, t. H, 1968); J. J a n  c z a k, Rozmieszczenie wy
zna1i na Stqsku w pierwszej polowie XIX wieku (tamie, t. I, 1967); Z. R z e p a, 

WlasnoSC ·feudalna na Slqsku pod koniec XVIII w. Metoda badan statystycznych 
(Sob6tka, R. IX, 1956); J. W o  s c h, Miejska wlasnoSC ziemska na G6rnym Slqsku 
w 1782 roku i jej pochodzenie (Studia SI4skie, ser. nowa, t. X'11II, Opale 1968); 
Caloksztalt zagadniell Slqskiej produ kcji rolniczej przedstawil Janczak w rozpra

wie doktorsk.iej; t e n Z e, Wie§ i rolnictwo (Historia Slqska, t. II, cz. 2); J. J a n
c z a k, J. D z i e Z y c, Zmiany w strukturze i rozmieszczeniu produkcji roSlinnej 
na Slqsku od koiica XVIII wieku do czas6w wsp6lczesnych (Studia z Dziejöw 
Gosp. Wiejsk., t. VIII, 1966); J. Ja n c z a k, Problem sily pociqgowej na Slqsku 
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i w ten spos6b przygotowano opracowanie planowanego, syntetycznego 
kamen tarza atlasu sliiskiego. 

Ale droga tego kierunku pracy nie byla prosta. Na wrzesniowej kon
ferencji 1964 r. zorganizowanej w Instytucie Historii poddano krytycz
nej ocenie koncepcj� Atlasu historycznego Polski realizowanii od 11 lat; 
nast�pstwem zas tej krytyki byly zarziidzenia polecajiice rezygnacj� 
z map problemowych i ograniczenie prac zakladowych do przygotowania 
map podstawowych w skali 1 : 200 000 lub 1 : 250 000. Tak zasadnicze 
zmiany nie zamkn�ly dy�kusji, ale przeniosly jq na lamy czasopism. 
Wzi�li w niej udzial: prof. Herbst, nowy kierownik ZAH doc. W. Pa
lucki, I. Gieysztorowa, prof. S. Hoszowski, prof. M. Kielczewska-Zale
ska, T. Ladog6rski i H. Rutkowski 5• Przewazna cz�si: dyskutant6w bro
nila koncepcji problemowego atlasu spoleczno-gospodarczego, dlatego 
ostatecznie pozwolono Pracowni Wroc!awskiej kontynuowai: prace nad 
slqskim atlasem problemowym XVIII w. Nildal jednak dyskusyjnii pozo
stala chronologia slqskiej mapy podstawowej. Domagano si� mianowicie 
opracowania takiej mapy dla XVI w. zgodnie z prograrnem og6lnopol
skim. W 1968 r. Pracownia Wroclawska ponownie uzasadni!a swoje sta
nowisko, wskazujiic na brak potrzebnych zr6de! w sliiskich zasobach ma
teria!owych �VI w. oraz potrzeb� scislego powiqzania sliiskiej mapy 
podstawowej z pracami nad atlasem problemowym XVIII stulecia. Po
parla iii w tej sprawie znakomita wi�kszosi: 24 uczestnik6w specjalnej 
ankiety ZAH, kt6rzy jednoczesnie wypowiedzieli si� w trudnej do roz
wiiizania kwestii nazewnictwa podstawowych map ziem zachodnich i p6!
nocnych. Zastanawiano si� mianowicie, czy nazwy osad majq byi: poda
wane na mapach wy!iicznie w brzmieniu dzisiejszym - ze wzgl�du na 
specyficzny charakter cz�sciowo zgermanizowanego dawnego nazewnic
twa Ziem Odzyskanych, czy tez nalezy dqzyi: do rekonstrukcji polskich, 
niemieckich i innych nazw historycznych. Poklosie ankiety bylo przed-

pod koniec XVIII i w pierwszej polowie XIX wieku (Sob6tka, R. �I, 1966); 
t e n Z e, Okr�gi sadownicze na Slqsku pod koniec XVIII wieku (Zesz. Nau k. UWr., 

Historia, t. V, 1961); B. K a c z m a r s k i, Rozmieszczenie hutnictwa Zelaznego na 

Slqsku w okresie 1740-1806 (Zaranie Slctskie, 1961); t e n Z e, Charakter funkcjo
nalny miast Slqskich w ko1icu XVIII wieku (Kwart. Hist. K.M., R. XllV, 1966); 

J. Ja n c z a  k, Po-lqczenia pocztowe na Siqsku pod koniec XVIII wieku (Acta 

Univ. Wratis., Historia, t. X, Wroclaw 1965). 

s S. H e r b s t, Atlas na rozdroZu (Studia Historyczne. Ksi�ga jubileuszowa ... 

Stanislawa Arnolda, Warszawa 1965); T. Lad o g 6 r s k i, Uwagi o nowej kon

cepcji „Atlasu historycznego Polski" (Kwart. Hist., R. LXXIV, z. 1, 1967); W. Pa
l u c k i, Atlas historyczny ziem polskich drugiej polowy XVI wieku (tamZe, 

R. LXXIV, z. 1, 1967); T. L ad o g 6 r s k i, Od.powiedZ doc. Wl. Paluckiemu 

(tamZe, z. 2); inne wypowiedzi w „Kwart. Hist. K. M.", R. XIV, z. 4, 1966, oraz 
R. XV, z. 2 i 3, 1967. 
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miotem rozwai:an specjalnej narady zorganizowanej w Warszawie w ma
ju 1969 r. przez kierownika ZAH doc. Paluckiego, ä. zagajonej obszerniej
sz11 wypowiedziq T. Ladog6rskiego. Postanowiono wtedy, i:e wykonany 
jui: komplet sl11skich map i mapek problemowych z konca XVIII w. 
zostanie w najblii:szych latach uzupelniony przegl11dow11 (uproszczon11) 
map11 podstawow11 w skali 1 : 500 000 (w druku) oraz odpowiednim synte
tycznym komentarzem, a uzyskana w ten spos6b zwarta calosc ukai:e si,: 
jako jeden z tom6w seryjnej publikacji Atlas historyczny Polski. Nato
miast opracowanie i wydanle szczeg61owej mapy podstawowej w skali 
1 : 200 000 zdecydowano przeloi:yc na nieco p6i:niejsze lata. 

Dyskutujqc jednoczesnie trudny problem nazewnictwa map histo
rycznych, zwlaszcza podstawowych map ziem zachodnich i p6!nocnych, 
uznano, i:e obecnym potrzebom i stosunkom najbardziej odpowiada roz
wi11zanie proponowane przez j,:zykoznawc,: prof. W. Taszyckiego, uzupel
nione i przystosowane do potrzeb atlasu historycznego Polski przez 
T. Ladog6rskiego. Zdaniem prof. Taszyckiego podstawowe mapy histo
ryczne powinny posiadac w zasadzie polskie nazwy historyczne, w wy
padkach zas braku takich nazw - dzisiejsze nazwy miejscowosci. Mapy 
bowiem historyczne powinny zachowac charakter map polskich, a wi,:c 
taki:e polskq toponimi,:, zgodnie z praktykq ustalon11 w literaturze hau
kowej. Opracowuj11c pod tym k11tem widzenia nazewnictwo ziem za
chodnich i p61nocnych napotykamy co najmniej cztery grupy nazw miej
scowych. Do pierwszej nalei:11 osiedla o nazwach odwiecznie polskich, 
wyst,:puj11cych w formach nie zmienionych od sredniowiecza po dzien 
dzisiejszy. Do drugiej miejscowosci, kt6re w XVIII w. mialy jeszcze 
historyczne nazwy polskie, ale po drugiej wojnie swiatowej otrzymaly 
inne nazwy polskie, niekiedy urabiane od nazwisk r6i:nych os6b. Na 
mapach historycznych takim osiedlom nalei:y przywr6cic dawne nazwy, 
ale w nawiasach lub innq czcionk11 trzeba dodac - jako cbjasnienie -
dzisiejsze polskie. Trzeci11 grup,: tworzq osiedla, kt6re w :>QVIII w. mialy 
tylko niemieckie nazwy. Osiedla takie powinny otrzymac wsp6lczesne 
nazwy polskie, ale wpisane i drukowane r6wniei: w nawiasach lub innit 
czcionkq. Wreszcie do czwartej grupy zaliczamy nazwy tych starszych 
osiedli, kt6re p6zniej opustosza!y lu b zostaly wl11czone do s11·siednich 
wi,:kszych wsi lub miast, a kt6re w przeszlosci nigdy nie mialy i dzis tei. 
nie maj11 nazw polskich. Wyjqtkowo tym miejscowosciom - nielicznym 
zreszt11 - nalei:y pozostawic ich nazwy niemieckie, rezygnuj11c z tworze
nia sztucznych form polskich. Do tak opi�anych polskich map podstawo
wych, przeznaczonych dla szerszego grona ui:ytkownik6w, trzeba dol11-
czac dodatkowe oleaty o identycznej podzialce z nazwami wyst.:puj11cymi 
powszechnie w i:r6dlach historycznych, a wi,:c niemieckimi lub polskimi 
w formach zgermanizowanych. Dodatkowe oleaty zast11pi11 tak bardzo 
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poiqdane przez badaczy tzw. mapy warsztatowe, ulatwiajqce znakomicie 

lokalizacj,: miejscowosci wyst,:pujqcych w toku prowadzonych badan. 
Konczqc om6wienie problematyki Atlasu historycznego Slqslw. z konca 

XVIII wieku dodac trzeba, ie wedlug pierwotnego planu !qcznie z nim 
mia! powstac podobny problemowy atlas Wroclawia i jego strefy pod
mif>jskiej na przelomie XVIII i XIX w. Prace te, wykonywane przez 
S. Golachowskiego i H. Szulc6wn,:, po ich odejsciu zostaly przeniesione 
do Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wroc!awskiego •. 

Dorobek· Pracowni Wroc!awskiej w zakresie dr_ugiego dzialu jej za
dan - tzn. ilustracji kartograficznej - w liczbach przedstawia si,: na
st,:pujqco. Opublikowane tomy Historii Polski (I, II, III, cz. 1, IV, cz. 1, 
i makiety tom6w III, cz. 2, i IV) zawierajq w sumie 17 wi,:kszych i ko
lorowych map tzw. zalqcznikowych oraz 14 mniejszych tekstowych 
(czarno-bialych) wykonanych przez pracownik6w wroclawskich. Do dal
szych cz,:sci Historii Polski przygotowano czystorysy lub pierworysy 6 
dalszych map za!qcznikowych i 1 tekstowq. Bogatsza byla ilustracja .kar
tograficzna Historii Slqslw., wykonana w ca!osci przez Pracowni,: Wroc
lawskq. W wydanych tomach I i ·II cz. 1 znajduje si,: 16 map zalqczniko
wych i 17 tekstowych, do aktualnie drukowanej cz. 2 t. II w!qczono 5 
map wi,:kszych i 10 mapek tekstowych, a do cz. 3 t. II przygotowano juz 
3 mapy zalqcznikowe. W sumie zatem w zakresie podstawowej ilustra
cji kartograficznej Pracownia Wroclawska wykonala 47 map zalqczni
kowych i 42 mapki tekstowe. Redakcje obu publikacji (zwlaszcza t. I 
Historii Slqska) g!6wnie ze wzgl,:d6w oszcz,:dnosciowych zrezygnowaly 
z druku kilku zam6wionych i wykonanych map, kt6re nie mieszczq si,: 
w przytoczonych liczbach, ale liczq si,: w og6lnym obrazie wysilku Pra
cowni i o nich trzeba wspomniec. 

Trud w!ozony w opracowanie ilustracji kartograficznej niejednokrot
nie nie jest w!asciwie doceniany. Trzeba wi,:c na tym miejscu podkreslic, 
ie w bardzo znacznej cz,:sci SI\ to prace zmudne i trudne, wymagajqce 
niejednokrotnie rozleglej kwerendy zr6dlowej, krytycznej analizy zebra
nych informacji i nielatwych ocen szacunkowych, wreszcie opanowania 

6 S. Go 1 a ch o w s k i, Studia historiJczno-geograficzne nad Wroclawiem na 

przelomie XVIII i XIX wieku (Sprawozdania Wrocl. Tow. Nauk., Ser. A, t. XiIII, 
1958); H. S zu 1 c 6 w n a, Wsie warzywnicze pod Wroclawiem w pierioszej polo
wie XIX w. (Kwart. Hist. K.M., R. V, nr 3/4, 1957); t a Z, Osiedla podwroclawskie 
na poczqtku XIX wieku, Wroclaw 1963; M. K o mas z y n. s k i, z zagadn·ie1i 
mieszkaniowych proletariatu wroclawskiego w pierwszej palowie XIX wieku (So
b6tka, R. X, 1955); t e n Z e, Kazamaty Bramy Fryderyka we Wroclawiu (tamZe, 
R. XIII, 1958); t e n Z e, Budownictwo wroclawskich drukani perkalu (Kwart. 
Hist. K.M., R. II, 1954); t e n Z e, Wroclawskie drukarnie perkalu w okresie prze
wrotu przemyslowego (Zesz. Nauk. WSE Katowice, nr 19, 1963);· t e n z e, Zaopa
trzenie Wroclawia w wod� w ubieglym wieku (Rocznik Wrocl., t. II, 1958). 
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literatury ilustrowanych problem6w. Przykladami takich opracowar\. -
poza mapami dotyczqcymi historii $iqska w drugiej polowie XiVIII 

i pierwszej polowie XIX w. (specjalizacja Pracowni Wroclawskiej) - sq: 
mapa j�zykowa S!qska drugiej polowy XVII w. (Ladog6rski), mapy roz
mieszczenia przemyslu g6rnoslqskiego w latach 1860, 1882 i 1897 (Gola
chowski, Kaczmarski, Szulc6wna, Wosch), przemyslu slqskiego w latach 
1840 i 1882 (Janczak, Kaczmarski i Wosch), mapki strajk6w szkolnych 
w Kr6lestwie Polskim i walki o j�zyk polski w urz�dach gminnych Kr6-
lestwa w latach 1905-1907 (Janczak i Kaczmarski), trzy mapy przedsta
wiajqce szczeg6lowo rozmieszczenie narodowosci II Rzeczypospolitej 
w 1921 r. (Janczak, Ladog6rski i Wosch). Drug'I grup� pracochlonnych 
dziel kartograficznych tworzq mapy-syntezy, ilustrujqce problematyk� 
pewnych epok, jak Si'lsk na przelomie wiek6w XVI i XVII (Janczak) 1, 
Polska w dobie Kazimierza Wielkiego (Kaczmarski), Polska w czasie 
rozbior6w (Rzepa), odbudowa par\.stwa polskiego w latach 1918-1921 
(Kaczmarski). W naszych wi�c warunkach kartograf historyczny nie mo
ze ani specjalizowac si� wyl11cznie w historii jednego okresu, ani w za
kresie wybranej problematyki. Obowi11zkowa i\ustracja kartograficzna 
zmusza go do rozwi11zywania r6znych problem6w - politycznych, wo
j ennych, demograficznych i gospodarczych - dw6ch tysiqcleci, od osad
mctwa later\.skiego ·i wczesnohistorycznego do spraw II Rzeczypospolitej. 
Zadania te, ani proste, ani latwe, wykonui'I tzw. dokumentalisci, pra
'cownicy jakby drugiej klasy, pozbawieni niekt6rych uprawnier\. pra
cownrk6w naukowych. 

Pracownia Wrociawska oczywiscie stale wsp61pracowa:la z Pracowni11 
Warszawsk11 i kierownikami Zakladu Atlasu Historycznego, prof. Herb
stem, a p6zniej doc. Paluckim, wymieniajqc doswiadczenia na wsp6lnych 
konferencjach i spotkaniach oraz wykonuj11c polecenia kierownictwa. 
Podobnie trwala i scisla byla wsp6lpraca z Zakladem Hiatorii $J11ska 
IH PAN i jego kierownikami, prof. K. Popiolkiem i doc. S. Michalkie- · 
wiczem. W porozumieniu z nimi i autorami Historii Slqska wykonywano 
ilustracj� kaFtograficznq tej pu blikacji, opracowano tez kilka rozdzial6w 
t. II, cz. 1 i 2 (ludnoSC, narodow0Sci

1 
stosunki wyznaniowe, miasta, pro

dukcja rolnicza). Do owocnych i trwalych trzeba zaliczyc takze kontakty 
z profesorami Uniwersytetu Wroclawskiego, a zwlaszcza z Katedrq Hi
storii Gospodarczej prof. S. Inglota i Katedr11 Geografii Gospodarczej 
prof. J. Wqsowicza i jego nast�pcy Golachowskiego. Uc,zestniczqc w po
siedzeniach seminarium doktorant6w prof. Inglota pogl�biali studia mgr 
Kaczmarski i dr hab. Janczak. Ten ostatni opracowuje dla redagowanej 

7 W zwiqzku z tq mapq autor napisal artykul: Mikolaj Henelius jako geograf. 

Slqska (Sob6tka, R. XIII, 1958, z. 2). 
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przez prof. Inglota 3-tomowej Historii chlop6w polskich rozw6j histo
ryczny srodowiska geograficznego Polski oraz dzieje osadnictwa. Prace 
zakladowe byly referowane i omawiane na posiedzeniach Instytutu Geo
graficznego Uniwersytetu Wroclawskiego i Polskiego Towarzystwa Geo
graficznego, co mialo niemale znaczenie w doskonaleniu metod opracowan 
geograficzno-historycznych. Dia kilku profesor6w i adiunkt6w Uniwer
sytetu wykonano og6lem 22 mapy i mapki publikowane w ich pracach. 
Wsp6lnie z prof. W. Czaplinskim redagowano Atlas historyczny Polski 

(o czym nizej}. 
Do okresowo kr6tszych kontakt6w nalezy wsp6lpraca z wroclawsk'l 

Pracowni'l Konserwacji Zabytk6w, dla kt6rej wykonano 6 zarys6w hi
stotycznego rozwoju przestrzennego pi<:ciu miast sl,.skich i G6rnosl'!
skiego- Okr<:gu Przemyslowego. Od kilku lat nawiqzano scisl'! wsp6lpraci: 
z Sekcj'l Demografü Historycznej (przy Komitecie Nauk Demograficz
nych PAN) i opublikowano w jej organie „Przesz!osc Demograficzna 
Polski" 5 cytowanych rozpraw (Ladog6rskiego, Janczaka i Kaczmarskie
go}, kt6re powstaly w zwi„zku z pracami nad sl'!skim atlasem historycz
nym. Powolanie do iycia osrodka badan historyczno-demograficznych 
szczeg6lne znaczenie posiada dla T. Ladog6rskiego, kt6ry od dawna inte
resuje sii: t'! gal<:zi'l wiedzy '· Niekt6re z prac wlasnych referowano na 
posiedzeniach Sekcji Demografii Historycznej, Komisji Koordynacji Ba
dari nad Histori'l Wsi, Oddzial6w Polskiego Towarzystwa Historycznego 
w Krakowie i Wroclawiu oraz Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego. 
Dwaj pracownicy S'! czlonkami Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, 
jeden Instytutu Zachodniego i Instytutu SI„skiego w Opolu, trzej Pol
skiego Towarzystwa Historycznego. Zapocz„tkowano scislejsz'l wsp6lpraci: 
z Instytutem Opolskim przyjmujqc wsp61udzial w opracowaniu historii 
G6rnego S1„ska w XIX i XX w. 

Stosunkowo slabe byly bezposrednie kontakty z uczonymi kraj6w 
osciennych i zagranicznymi plac6wkami naukowymi. Tylko raz uzyskano 
jednomiesi<:czny wyjazd zagraniczny do Niemieckiej Republiki Demo
kratycznej (dla T. Ladog6rskiego w 1963 r.), chociaz zbiory merseburskie 

berlinskie zawieraj'l materialy niezmiernie wazne do badan nad dzie-

8 Pr6cz wymienionych juZ rozpraw i ksi&Zki o zaludnieniu Polski X•IV w. 
T. Ladog6rski opublikowal: K'Olonizacja fryderycjaitska na Slqsku (Przeglijd Zach., 
R. V, 1949); LudnoSC Slqska i jej struktura spoleczna w drugiej polowie XVIII 

wieku (tamZe, R. VI, 1950); Ocena statystyk Slqskich w dobie absolutyzmu Swiatlego 
(1741-1805) (tamZe, R. VI'II, 1952); Demograficzny obraz G6rnega Stqska w epoce 
feu.dalnej (G6rny Slijsk. Prace i materialy. geograficzne, pod red. A. Wrzoska

„ 

Kraköw 1955); Rozw6j demograficzny Opolszczyzny w epoce feudalnej (Kwart. 
Opol-ski, R. XI'I, 1966); Pr6ba oceny rejestr6w ludnoSci okrt:ou siewiersko-pileckiego 

z lat 1787-1806 (PrzeszloSC Demogr. Polski, t. I, 1967). Ponadto 4 artykuly i wy
powiedzi polemiczne. 
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jami Sl<1ska. Jako sukces mo:i:na odnotowac berlinskq publikacj� arty
ku!u J. Janczaka o ukrainskim powstaniu S. Paleja •. Natomiast sporo 
uczonych radzieckich, slowackich, czeskich, serbolu:i:yckich, jugosfowian
kich, niemieckich (z obu panstw niemieckich) i zachodnioeuropejskich 
odwiedzilo Pracowni� Wroc!awsk'l, zapoznajqc si� przy tym z jej opra
cowaniami historyczno-kartografkznymi. 

Do po:i:ytecznych osiqgni�c Pracowni Wroc!awskiej nale:i:<1 kartogra
ficzne publikacje naukowopopularne, kt6re powsta!y przy scislej wsp6l
pracy z Panstwowym Przedsi�biorstwem Wydawnictw Kartograficznych, 
Wydzial Produkcyjny we Wroc!awiu, w okresie, gdy jego kierownikiem 
byl L. Czy:i:ewski. Publikacje te sk!adajq si� z serii map sciennych i atla
su historycznego Polski. W sumie 27 du:i:ych map sciennych (w przewa:i:
nej cz�sci z!o:i:onych z karty g!6wnej i 2 mniejszych map aneksowych} 
przygotowali Janczak, Ladog6rski, Kaczmarski, Komaszynski i Rzepa. 
Mapy te tworzq jakby specjalny atlas - uzupe!niony opracowaniami 
trzech profesor6w krakowskich - i s!u:i:<1 jako pomoce naukowe do nau
czania historii Polski i dziej6w powszechnych w szkolach srednich i na 
wy:i:szych uczelniach. Cz�sc map dotyczqca dziej6w XX w. by!a opraco
wywana po raz pierwszy w Polsee. 0 du:i:ym powodzeniu tych pomocy 
naukowych swiadcz,i liczne wznowienia; spora cz�sc map mia!a po trzy, 
nawet cztery wydania. 

Obszerny i nowoczesny Atlas historyczny Polski wydano we Wroc!a
wiu w 1967 r. pod redakcj,i W. Czaplinskiego i T. Ladog6rskiego. Atlas 
ten liczy 54 strony map oraz 51 stron komentarza i skorowidza miejsco
wosci. Recenzenci i nauczyciele przyj�li atlas z uznaniem. Po bardzo 
szybkiej rozprzeda:i:y I wydania (50 tys. egzemplarzy) obecnie przyst,i
piono do druku II wydania, poprawionego i uzupelnionego. W opracowa
niu atlasu wzi�li udzial pracownicy obu Pracowni ZAH - Wroc!awskiej 
(wymienieni wy:i:ej autorzy map sciennych) i Warszawskiej (Gieysztoro
wa, Humnicki, Pa!ucki, Rutkowski, Zaboklicka), oraz dwaj profesorowie 
krakowscy R. Jamka i J. Mitkowski. Udzial �roc!awian obejmuje -
pr6cz prac redakcyjnych .- 28 stron mapowych i ca lose kamen tarza. 

Brano te:i: udzial w konferencjach metodycznych nauczycieli historii 
szk61 srednich wyg!aszaj,ic referaty. 

Podsumowuj,ic zwi�zle trzeba powiedziec, :i:e na 17-letni dorobek 
Wroclawskiej Pracowni ZAH sk!adaj,i si�: 101 publikowanych map i ma
pek zal,icznikowych i· tekstowych, 45 ksi,i:i:ek i rozpraw, 1 atlas popu
larnonaukowy i 27 map sciennych, og6lem 174 powa:i:niejsze pozycje 

9 J. Jan c z a k, Der Palej-Aufstand von 1702 bis 1704 in der Ukraine und 

die Haltung der Rzeczpospotita zum Nordischen Krieg (Um die polni sche Krone, 

Berlin 1962); tegoZ autora po dobna praca polska pt. Powstanie Paleja (Zesz. Nauk. 

UWr., Historia, t. III, 1960). 



210 T. Ladogörski 

bibliograficzne, publikowane w latach 1953-1969 i aktualnie b,:diice 

w druku (po korektach). Zaawansowane zas prace nad Atlasem histo
rycznym Slqska z konca XVII( wieku (mapy _problemowe) pozwalajq 

spodziewac si,:, ze dzie!o to zostanie przygotowane do druku w 1972 r. 

ANSTALT FUR HISTORISCHE ATLANTE]ll DES HISTORISCHEN INSTITUTS 

DER POLNISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

Die kleine, vier Mitarbeiter zählende Wroclawer Arbeitsgruppe der Anstalt 

für Historische Atlanten der Polnischen Akademie der Wissenschaften hat in 

den Jahren 1953-1969 zwei Hauptaufgaben erfüllt, mit welchen von den Be

hörden beauftragt wurde: 1. kartographische Illustrierung fundamentaler Publika

tionen des Historischen Instituts, dh. der Geschichte Polens und der Geschichte 

Schlesiens (es wurden im ganzen 89 Karten), 2. Historischer Atlas Schlesiens 

vom Ende des XVIII. Jh. Für diesen Atlas wurden über 40 Landkarten und 

Problemkarten ausgeführt, welche die Lage verschiedener demographischer, gesell

schaftlicher und wirtschaftlicher Erscheinungen darstellen. Es muss noch eine 

eingehende topographische Karte mit voller Besiedelung hergestellt werden. Im 

Zusammenhang mit den kartographischen Arbeiten sind 25 Abhandlungen und 

3 Buchveröffentlichungen entstanden. Der Anteil an der Popularisierung des 

geschichtlichen 1Wissens beträgt 27 grosse Schullandkarten und ein Historischer 

Atlas Polens, der in Zusammenarb�it mit der Warschauer Arbeitsgruppe ausge

führt wurde. 



Sob6tka 1970 2 

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. 
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WACLAW KORTA 

WROCLAWSKIE TOWARZYSTWO MIWSNIKOW HISTORII 

W PIERWSZYM 25-LECIU SWEGO ISTNIENIA 

Odzyskanie Siqska w wyniku kl,:ski hitlerowskich Niemiec w 1945 r. 
postawilo przed spoleczenstwem polskim biorqcym po wiekach t,: ziemi,: 
w swoje posiadanie epokowe zadania. Chodzilo bowiem nie tylko o za
gospodarowanie zniszczonych przez wojn,: miast i wsi slqskich, o uru
chomienie przemyslu, transportu, komunikacji, sluiby zdrowia i innych 
dzial6w iycia, lecz takie o przeszczepienie na ten teren kultury polskiej 
i ugrun towanie w swiadomosci spolecznej przekonania o historycznych 
prawach powrotu Polski Ludowej nad Odr,: i Nys,: Luiyck,i. 

Szczeg6lrn1 rol,: mieli w tych przemianach odegrac przybywajqcy na 
Dolny SI„sk zawodowi historycy, pracownicy nauki, nauczyciele i dzia
lacze kulturalno-oswiatowi. Wroclaw stal si,: szybko miastem przyci'l
gajqcym najlepsze sily. Tu miescila si,: bowiem ·siedziba wladz admini
stracyjnych wojew6dztwa, wznowil dzialalnosc i rozwijal si<i w szybkim 
tempie Uniwersytet Wroclawski, tu wreszcie ulokowaly si'l liczne insty
tucje i plac6wki, jak Biblioteka Uniwersytecka, Ossolineum, Wojew6dz
kie Archiwum Panstwowe, Muzeum S!,iskie i inne, stanowiqce miejsce 
pracy inteligencji humanistycznej, ch,:tnej do sumiennego wykonania 
pionierskiej misji. Ale by zapal ten zostal naleiycie zuiytkowany, trzeba 
bylo nadai: temu dzialaniu pewne formy organizacyjne, skoordynowai: 
jego poczynania i wytyczyi: kierunki pracy. Badania historii regionalnej, 
popularyzacja ich wynik6w i wydobywanie polskosci SI„ska wysun<ily 
si,: na czolo jako pierwszoplanowe cele. 

Haslo do zorganizowania iycia historycznego we Wroclawiu i na 
S!qsku wyszlo od najbardziej oddanych sprawie dzialaczy, wsr6d kt6rych 
znalezli si,: zar6wno osiedlajqcy si,: we W roclawiu historycy I wowscy, 
jak i przybysze z innych srodowisk uniwersyteckich. Po pracach przy
gotowawczych i indywidualnych kontaktach mi,:dzy historykami i mi
losnikami historii sprawa wnet dojrzala do zwolania na dzien 16 I 1946 r. 
zgromadzenia konstytucyjnego, kt6re otworzyl jeden z najbardziej za-
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sluzonych organizator6w nauki historycznej we Wroclawiu, inicjator 
zrzeszenia historyk6w sh1skich, prof. K. Maleczyriski. Zebrani nadali 
swej organizacji nazw�: Wroclawskie Towarzystwo Milosnik6w Historii, 
i wybrali pierwszy Zarzqd w nast�pujqcym skladzie: prezes - prof. 
K. Maleczyriski, wiceprezesi - prof. B. Olszewicz i dr J. W. Opatrny, 
sekretarz - mgr A. Ursel, skarbnik - mgr A. Jochelson. 

Opracowany i zatwierdzony przez wladze statut Towarzystwa w cz�
sci I, § 2 wylozy! program dzialania w nast�puj,icych slowach: ,,Zada
niem Towarzystwa jest szerzenie wiedzy historycznej, w szczeg6lnosci 
o Ziemi Slqskiej, oraz popieranie badari naukowych i zrzeszenie w tym 
celu historyk6w oraz milosnik6w historii na Dolnym Slqsku". § 3 tegoz 
statutu wymienia srodki maj,ice doprowadzic do spelnienia tego zadania, 
a wsr6d nich jako najwazniejsze: a) wydawnictwo pism periodycznych 
poswi�conych dziejom Slqska, b) posiedzenia naukowe i administracyjne, 
c) urz,idzanie odczyt6w publicznych. 

Zadania te mimo zaistnia!ych w niedlugim czasie zmian organizacyj
nych pozostaly po dzis dzieri dewizq Towarzystwa. 

14 VI 1947 r. Wroclawskie Towarzystwo Milosnik6w Historii w wy
niku umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Historycznym stalo si� 
jego oddzialem, zachowujqc nadal samodzielnosc prawnq i dotychczasowq 
nazw�. Dopiero w dziewi�c lat p6zniej w zwi,izku z uchwalami Walnego 
Zgromadzenia PTH i .wpr'owadzeniem w zycie jego nowego statutu 
odbyte w dniu 16 XI 1956 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie WTMH 
uchwali!o swoje rozwiqzanie i utworzenie oddzialu PTH pod nomenkla
turq: Wroclawskie Towarzystwo Milosnik6w Historii, Oddzial PTH we 
Wroclawiu. 

Cz!onkiem zwyczajnym Towarzystwa, jak to okresla jego pierwotny 
statut, a powtarza z nieistotnymi zmianami obowi,izuj,icy po dzis dzieri 
statut PTH z 21 X 1956 r., ,,moze byc kazdy obywatel polski, kt6remu 
cel Towarzystwa lezy na sercu, oraz osoby prawne, instytucje publiczne 
i prywatne, reprezentowane wobec Towarzystwa przez upe!nomocnio
nych delegat6w". Zas �.cz!onkiem honorowym moze byc kazdy, kto na 
polu nauk historycznych lub kolo rozwoju Towarzystwa znaczne polozyl 
zaslugi". 

Czlonkowie zwyczajni Towarzystwa rekrutujq si� przewaznie z Wro
clawia i Dolnego Slqska, ale nie brak wsr6d nich ludzi z bardzo odle
glych zakqtk6w Polski. Co do skladu osobowego, kt6ry ulega zresztq 
stale pewnym zmianom, to przewazaj,i tu historycy zawodowi, reprezen
tanci nauki historycznej na Uniwersytecie Wroclawskim, dalej dopiero 
nauczyciele, archiwisci, bibliotekarze i r6znego rodzaju amatorzy historii. 
Pewn,i grup� czlonk6w stanowi,i osoby prawne, jak archiwa i towarzy
stwa naukowe. 
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Rozw6j stanu liczbowego Towarzystwa jest dla pierwszych lat jego 
dzialalnosci nieuchwytny. W sprawozdaniach z dzialalnosci rocznej Za
rz,id6w najwczesniejsze dane na ten temat zamieszczono dopiero dla 
1949 r., pod koniec kt6rego Towarzystwo liczylo 86 czlonk6w. W szesciu 
kolejnych latach dokonal si� nieznaczny przyrost czlonk6w, na kt6ry 
wskazuje ich liczba 113 os6b w 1955 r. Powainiejsze zasilenie Towarzy
stwa nast,ipilo dopiero w 1959 r., kiedy to liczba cz!onk6w podniosla si� 
do 147. Przyrost ten okazal si� jednak bardzo plynny, nast�pne bowiem 
dwa lata przyniosly dosi: raptowne ubytki osobowe, tak ie w 1961 r. ze 
112 czlonkami Towarzystwo wr6cilo zn6w do stanu z 1955 i 1958 r. 

Dopiero rok 1962 przyni6s! tu radykalne zmiany na lepsze. Dzi�ki 
zabiegom Zarz,idu i podj�tej przez jego dzialaczy _agitacji, przede wszyst
kim wsr6d student6w zaocznych historii na Uniwersytecie Wroclawskim, 
pozyskano okolo 70 nowych czlonk6w, eo podnioslo stan liczbowy Towa
rzystwa do 182 os6b. 0d tego czasu trwa dalszy jego rozw6j. by w szczy
towym momencie przypadaj,icym na 1967 r. osi,ign,ii: liczb� rekordow,i 

222 cz!onk6w. 
Byl to jednak tylko polowiczny sukces. Zwerbowani do Towarzystwa 

w pewnych okresach masowo uczestnicy studium zaocznego historii oka
zali si� elementem nieustabilizowanym. Spora · ich liczba po uzyskaniu 
·dyplom6w magisterskich lub zmuszona do przerwania nauki uniwersy
teckiej nie interesuje si� sprawami Towarzystwa i zalegaj,ic ze sklad
kami sama si� niejako eliminuje z jego szereg6w. Tak wi�c obok nowych 
przyj�i: kolejne wladze Towarzystwa musialy dokonai: weryfikacji listy 
swych czlonk6w i skreslai: z niej stopniowo martwe dusze. Z takich to 
wzgl�d6w wykaz cz!onk6w Towarzystwa w 1970 r. skurczyl si� do okolo 
170 os6b. 

Zasi�g dzialalnosci Towarzystwa nie ograniczal si� tylko do Wrocla
wia. J ego trosk,i bylo rozbudzenie historycznych zainteresowan w terenie 
i stworzenie tarn, gdzie byly ku teinu odpowiednie warunki, afiliowa
nych do Towarzystwa k61 regionalnych. Uwag� skierowano w pierwszym 
rz�dzie na wi�ksze osrodki miejskie na Dolnym Sl,isku, jak Walbrzych, 
Klodzko, Swidnica, Legnica, kt6re posiadaly liczn,i kadr� nauczaj,ic,i, 
a wsr6d niej takie historyk6w szk61 podstawowych, zawodowych i og61-
noksztalc,icych. Nie wsz�dzie jednak intencje Towarzystwa spotykaly 
si� z naleiytym zrozumieniem i poparciem najbardziej - wydawaloby 
si� - zainteresowanych os6b. Brakowalo niejednokrotnie ludzi ch�tnych 
do wsp61pracy i posiadaj,icych zmysl organizacyjny. Chlubny wyj,itek 
stanowi jedynie Walbrzych, gdzie dzi�ki energii tej miary spolecznika, 
eo dr A. Szyperski, moglo powstai: 9 XI 1956 r. licz,ice 14 czlonk6w kolo 
terenowe jako filia Towarzystwa. Za kilkuletniej prezesury dra A. Szy
perskiego kolo walbrzyski"e rozwin�lo szerok,i akcj� popularyzatorsk,i 
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w Zag!�biu Wa!brzyskim poprzez odczyty i drobne publikacje. Po kil
kuletniej, owocnej dzia!alnosci ko!o wa!brzyskie zacz�!o niespodziewanie 
tracic sw6j rozmach i zmniejszac SWf! aktywnosc, az w koncu przesta!o 
w og6Je istniec. 

W styczniu 1957 r. powstalo takze ko!o w Jeleniej G6rze, Jecz w prze
ciwienstwie do wa!brzyskiego nie wykazywa!o od poczqtku ani inicja
tywy, ani zywotnosci i szybko slad po nirn zaginq!. 

Wydaje si�, ze by!oby rzeczq pozytecznq zbadac zr6dla niepowodzen 
podejmowanych przez Towarzystwo prob tworzenia prowincjonalnych 
osrodk6w krzewienia wiedzy historycznej. Byc moze, ze wykrycie tych 
przyczyn pozwoliloby usunf!C z drogi niejednf! przeszkod� i tchnqc no
wego ducha w zycie intelektualne wi�kszych dolnoslqskich miast przez 
stworzenie w nich nowych, silnych ognisk mysli historycznej. 

Zgodnie z za!ozeniami statutowymi jednf! z gl6wnych wytycznych 
dzia!alnosci Towarzystwa mialy byc posiedzenia naukowe s!uzqce refe
rowaniu wynik6w indywidualnych prac badawczych, ocenie bieiqcej 
literatury historycznej i szeroko poj�tej wymianie mysli naukowej mi�
dzy specjalistami. Jesli spojrzec na osiqgni�cia w tej dziedzinie, stwier
dzic wypadnie, ze Towarzystwo wywiqza!o si� chwalebnie ze swego 
zadania. Przemawia za tym nie tylko liczba okolo 240 odczyt6w wyglo
szonych w okresie 25-lecia istnienia tej organizacji w jej siedzibie we 
Wroclawiu przy ul. Szewskiej 49, ale takze ich szeroki wachlarz tema
tyczny, odzwierciedlajf!CY wszechstronnosc zainteresowan od archeologii 
poczynajf!C, a na czasach wsp6!czesnych konczljc. 

W poczljtkowym okresie ze wzgl�d6w zrozumialych koncentrowano 
si� prawie wy!ljcznie na problematyce Slf!skoznawczej, kt6ra otwiera!a 
przed badaczami szerokie i niezwykle atrakcyjne pole do dzia!ania. 
Wzgl�dy czysto poznawcze splata!y si� tu z pobudkami patr.iotycznymi, 
typowymi dla tej generacji historyk6w, kt6ra bezposrednio po wojnie 
osiedli!a si� na 8]1jsku i swiadom'ie przystljpi!a do jego kulturalnego 
zagospodarowywania. 

Z odczytami wyst�powali g16wnie historycy zatrudnieni na Uniwer
sytecie Wroclawskim, zar6wno profesorowie, jak i mlodzi pracownicy 
naukowi, dla kt6rych publiczne wystljpienia byly nieraz doskonallj szkoll\ 
rozwijajl\CI\ badawcze i dydaktyczne umiej�tnosci. Wiele tez z przedsta
wionych temu audytorium prac ukazalo si� p6zniej drukiem. 

W miar� rozwoju wroclawskiego srodowiska historycznego i prowa
dzonych w jego obr�bie badan naukowych, obejmujqcych coraz szersze 
zagadnienia z dziej6w narodowych i powszechnych, zmieniala si� i tema
tyka odczyt6w naukowych. Dzieje SJl\ska zajmowaly jednak i zajmujf! 
w niej po dzis dzien dominujljce miejsce. 

Rozszerzanie si� zainteresowan historycznych nie pozostawalo bez 
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wplywu na dob6r autor6w- odczyt6w. Nowym osii1gni�ciem w tej dzie
dzinie by!o zapoczqtkowanie w 1951 r. mi�dzysrodowiskowej wymiany 
prelegent6w, dzi�ki kt6rej uczestnicy posiedzen naukowych Towarzystwa 
mogli si� zetknqc z szeregiem najwybitniejszych historyk6w polskich 
r6znych specjalnosci (m. in. W. Konopczynski, J. Pajewski, K. Tymie
niecki, A. Vetulani). 

Starano siE: takze nawiqzac kontakty z przebywajqcymi czasowo 
w Polsee historykami zagranicznymi, zapraszajqc ich jako prelegent6w 
na doraznie zorganizowane publiczne zebrania. Dzi�ki tego rodzaju akcji 
wystqpili na forum Towarzystwa tacy np. uczeni, jak Miller z ZSRR, 
Novotny z NRD czy Koi'alkova z Czechoslowacji. 

Posiedzenia naukowe Towarzystwa cieszyly si� na og6! wysokq fre� 
kwencjq, wahajqc'l si� od kilkunastu do kilkudziesi�ciu os6b na kazdym 
odczycie. Zalezalo to od atrakcyjnosci tematu, a cz�sto takze od osobo
wosci i rangi naukowej prelegenta. Wielkim powodzeniem cieszyly si� 
zawsze odczyty recenzyjne, zwlaszcza zas te, kt6re odbywaly si� z udzia
lem autor6w omawianych prac. Na ·ten typ prelekcji zwr6cono wiE:kszq 
uwag� w ostatnich latach i uczyniono na pewno slusznie. Stworzyly one 
bowiem dobrq okazj� do szerokiej wymiany zdan na tematy nowych, 
nieraz kontrowersyjnych uj�c w�zlowych zagadnien historycznych. Na
lezy tylko dbac o to, by tego rodzaju posiedzenia sluzyly przede wszyst
kim prezentacji dorobku naukowego b�dqcego zdobyczq wroc!awskiego 
srodowiska historycznego. 

Osobny ust�p nalezy si� dzialalnosci popularyzacyjnej Towarzystwa 
i jego roli w rozwijaniu kultury historycznej wsr6d mieszkanc6w Dol
nego Slqska. Wychodzono bowiem z zalozenia, ze nauka winna sluzyc 
calemu spoleczenstwu, podnosic jego swiadomosc i zaspokajac potrzeby 
duchowe i intelektualne wszystkich ludzi pracy. 

Coraz scislejszemu powiqzaniu Towarzystwa z zyciem s!uzyc mialy 
w pierwszym rz�dzie odczyty popularne, przygotowywane i wyg!aszane 
na kazde zam6wienie przez cz!onk6w Towarzystwa na tereriie ca!ego 
Slqska. W pierwszych latach powojennych Towarzystwo bylo jednq 
z nielicznych organizacji kulturalnych na terenie Wroc!awia i Dolnego 
Slqska prowadzqcych szerokim frontem t� akcj�. Nalezalo do jej gl6w
nych inicjator6w i realizator6w. Smialo rzec mozna, ze nie bylo takich 
srodk6w masowego przekazu, gdzie by Towarzystwo nie wnioslo swego 
wkladu w popularyzacj� historii Slqska. Samych odczyt6w przeznaczo
nych dla srodowisk robotniczych, inteligenckich i mlodziezowych wy
gloszonych przez czlonk6w Towarzystwa w 25-leciu jego istnienia liczyc 
mozna na kilka tysi�cy. Bardzo korzystnie ukladala si� tu poczqtkowo 
wsp6lpraca Towarzystwa z takimi organizacjami, jak TWP, TRZZ, FJN, 
kt6re zajmowa!y si� stronq organizacyjnq, Towarzystwo zas dbalo o kom-
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petentnych prelegentöw, gwarantujiicych rzetelnosc naukowii i odpo
wiedni poziom wykladöw. Dia TWP opracowano m. in. tekst odczytu 
o polskosci Sliiska (prof. K. Maleczyitski), stanowiiicy po dzis dzieit nie
zastiipionii pomoc dla prelegentöw tej tematyki. Czlonkowie Towarzy
stwa obsluzyli takze wiele turnusöw szkoleniowych dla dzia!aczy kultu
ralnych z calej Polski, urziidzanych przez podlegly TWP Osrodek Wiedzy 
o Ziemiach Zachodnich w Bolkowie. 

Z uplywem czasu dokonywala si,: monopolizacja calej dzia!alnosci 
pppularyzatorskiej przez TWP, ktöre ze szkodii dla wspölnej sprawy 
zerwa!o jednostronnie d!ugotrwale wi<;zi liicziice je z naszym stowarzy
szeniem, stawiajiic na „etatowych" prelegentöw powielajiicych przewaz
nie centralnie ustalony i opracowany zestaw tematöw. Fakt, ze znalezli 
si� wSröd nich i czlonkowie Towarzystwa, nie zmienia naszej opinii, Ze 

powröt do dawniejszych zwyczajöw scislejszej wspölpracy TWP z Wro
c!awskim Towarzystwem Milosniköw Historii bylby jak najbardziej 
wskazany. Sii zresztii w ostatnich czasach widoczne ku temu tendencje, 
ktörych inicjatorem jest m. in. nasz dlugoletni czlonek, röwnoczesnie za
s!uzony dzialacz TWP, prof. E. Konik. 

0 pomoc do Towarzystwa zwracaly si,: niegdys i inne instytucje 
oswiatowe z Wroclawia i terenöw Dolnego Slqska. Dia PTTK i Biura 
Podrözy Orbis szkolono mlodziezowych przewodniköw po Wroc!awiu, 
ktörzy oprowadzili dziesiqtki wycieczek po tym miescie. Prowadzone 
by!y wyklady z historii Polski dla Zarziidu Wojewödzkiego ZMP. Udzie
lano konsultacji prelegentom Muzeum Slq.skiego, a takze teatrowi ama
torskiemu w Bielawie oraz zespolowi artystycznemu Wojska Polskiego 
na temat realiöw historycznych wystawianych przez nie sztuk i insceni
zacji, jak Tkacze, Popiel i Piast czy widowisko z okresu Wiosny Ludöw. 

Czlonkowie Towarzystwa byli wreszcie w dziedzinie zywego slowa 
dostarczycielami wielu historycznych audycji dla Polskiego Radia i Te
lewizji. Bardzo dobre stosunki i wspö!praca !iiczyly Towarzystwo z co
dziennii prasii wroclawskii. Na jej lamach drukowano okolicznosciowe 
artykuly z dziejöw Wroclawia i Dolnego Sliiska. Przybieraly one nie
kiedy postac planowych cykli opracowywanych i wydawanych nast,:pnie 
takze zbiorowo w formie broszur, jak Dokumenty polskosci Slqska, Lu
dzie dawnego Wroclawia czy Fakty m6wiq, ktöre odegra!y m. in. wielk& 
rol,: _propagandowii w kampaniach wyborczych Frontu Jednosci Narodu. 

Nawiiizano takze wspö!prac,: z Wydawnictwem Wiedza Powszechna, 
dla ktörego przygotowano zbiorowe opracowanie popularnego obrazu 
dziej 6w Sliiska. Ksiiizka ta, poprzedzaj iica w pelni naukowe,' wieloto
mowe wydawnictwo historii Sliiska PAN, sluzy!a przede wszystkim dzia
laczom oswiatowym i nauczycielom nie tylko jako zbiör najwazniejszych 
fakt6w z przeszlosci Sl!jska, lecz takze, a nawet przede wszystkim, jako 
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nawa z palskiega punktu widzenia uj�ta i na materializmie histarycz
nym aparta skr6tawa synteza histarii tej ziemi. 

Tawarzystwa traszczyla si� nie tylka a upaws-zechnianie wiedzy hista
rycznej padawanej sluchaczam i czytelnikam w formie gatawych wykla
d6w, artyku!6w i innych publikacji. Zabiegala tez ad pacz„tku swega 
istni.enia a wciljganie do czynnega uprawiania histarii jak najszerszych 
rzesz mieszkanc6w ziemi sl„skiej. W tym tez celu rozpisa!a w 1949 r. 
kankurs na pami�tniki rabatnik6w wraclawskich z lat 1945-1948. Chai: 
plan tega przedsi�wzi�cia by! niewielki (nades!ana tylka 3 pami�tniki), 
ta przeciez w swych intencjach byla ta akcja i nawatarska, i na pewnq 
pazyteczna. 

Jej jakby kantynuacj'l w innej nieca wersji byl razpisany przez Za
rzljd Gl6wny PTH w 1961 r. og6lnopalski konkurs mi!osnik6w ksiljzki 
historycznej. Towarzystwo z pelnym zaangazawaniem wl„czy!a si� w t�· 
akcj� i jaka cz!anek Wajew6dzkiej Kamisji Kankursawej zaj�la si� pra
pagand'l kankursu na terenie Dalnega Sl1jska, kt6rej efektem byla zgla
szenie ki!kudziesi�ciu prac napisanych przez ludzi z r6znych srodawisk 
i zawad6w, uczni6w szkalnych, robotnik6w, nauczycieli i innych. Ocena 
merytaryczna nadeslanych elabarat6w spacz�la na wytypawanych w tym 
celu czlankach Tawarzystwa, pracawnikach naukawych Uniwersytetu 
Wraclawskiega, kt6rzy mieli maznasi: zaprapanawai: Wajew6dzkiej Ka
misji Kankursawej i Zarzljdawi Gl6wnemu PTH kilka wyr6znien, wsr6d 
nich takze I stapnia, przyznanych nast�pnie i uraczyscie wr�czanych. 
uczestnikom konkursu w Warszawie. 

Ma wreszcie Tawarzystwa sw6j udzial w arganizawaniu i przygata
wywaniu papularnych sesji naukawych, urzljdzanych przy wsp61udziale 
z takimi instytucjami, jak TRZZ, FJN i Rady Naradawe. Imprezy takie 
adbyly si� w Niemczy, Legnicy, Sradzie Slljskiej, Lw6wku, Glagawie 
i Trzebnicy. Czlankawie Towarzystwa brali w nich zawsze aktywny 
udzial paprzez swoje referaty specjalnie na ten cel przyga-towywane araz 
wystljpienia w dyskusji. 

J ednym z najwazniejszych odcink6w dzia!alnasci naukawej Tawarzy
stwa, akreslanej przez jega statut, miala byi: akcja wydawnicza. W tym 
celu r6wnoczeSnie z zawüizaniem si� Towarzystwa podj�to starania o po

wolanie da i:ycia wlasnego czasopisma naukowego i umoi:liwienie w ten

spas6b histarykam dalnast„skim ag!aszania drukiem ich darabku nauka
wega, wymiany pag!ljd6w, a spa!eczenstwu dalnas!ljskiemu zapaznanie 
si� z przeszlasci'l Sl1jska na kazdym palu jega zycia. Zabiegi te uwien
czone zastaly pelnym sukcesem i juz w 1946 r. m6gl si� ukazac pierwszy 
numer periadyku pad nazw'l „Sab6tka", paczljtkawa jakö racznik, w la
tach 1947-1954 jaka p6lracznik, a od 1955 r. i obecnie jaka „sI„ski 
Kwartalnik Histaryczny Sab6tka". Funkcje redaktar6w sprawawali ka-
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lejno: A. Knot do 1950 r., potem E. Maleczynska jednoosobowo, a od 
1953 r. przy udziale J .. Gierowskiego (do 1964 r.) i J. Leszczynskiego. 

Wyb6r nazwy czasopisma nie byl przypadkowy, nawiiizuje bowiem 
do g6ry i:;J�zy-Sob6tki, pradawnego osrodka osadnictwa polskiego i kultu 
poganskiego plemienia Sl�zan, od kt6rych wywodzi si� nazwa Slqska. 
Jakimi zresztii motywami kierowali si� zalozyciele „Sob6tki", dowii, si� 
czytelnik ze slowa wst�pnego do jej pierwszego numeru z 1946 r., pod
pisanego przez 6wczesnego prezesa Towarzystwa, prof. K. Maleczynskie
go, i redaktora A. Knota. ,,Bronic Ziemi Slq5kiej przed zakusami Niemiec 
musimy na wszelkich polach. Do nieostatnich nalezec musi obrona jej 
na polu kulturalnym przez udowodnienie, ;i;e teren ten potrafimy opa
nowac nie tylko populacyjnie i ekonomicznie, ale i kulturalnie, ze nie 
damy si� i na tym odcinku zdystansowac Niemcom, ze histori� tych 
ziem znamy dokladnie i wydobywamy z niej szczeg6ly zamilczane wsty
dliwie przez okupanta ... Ce! przy tym przyswieca mu [tj. Towarzystwu 
- W. K.J przede wszystkim, jak najszybciej wyrugowac potop literatury 
niemieckiej, kt6ra w spos6b tendencyjny przedstawiala udzial zywiolu 
niemieckiego w »kulturalnej« pracy na Slqsku, a wylowic skrz�tnie z za
pomnienia prawdziwe oblicze przeszlosci". 

Przeglqdajqc 25 kolejnych rocznik6w „Sob6tki" stwierdzic wypadnie, 
ze wylozone w powyzszej deklaracji ideowej pisma cele byly konse
kwentnie realizowane i przynios!y osiiigni�ia stawiajiice Towarzystwo 
w rz�dzie najbardziej zas!uzonych organizacji naukowych na polu roz
wijania, popierania i koordynowania badan historycznych. ,,Sob6tka" 
jest czasopismem o wyraznie zarysowanym profilu sliiskoznawczym. Jej 
najlepiej postawionym dzialem Sq „Artykuly i Rozprawy". Wiele wsr6d 
nich ma charakter nowatorski zar6wno pod wzgl�dem merytorycznym, 
jak i metodologicznym i wzbogacilo na trwale dorobek polskiej powojen
nej historiografii. Na jej lamach pojawily si� takze dziesiqtki prac zwal
czajiicych odwaznie i skutecznie nacjonalistyczno-szowinistyczne tezy 
historyk6w niemieckich na tematy przesz!osci Slqska i wydobywajiicych 
polskie tradycje tej ziemi. .,Sob6tka" stala si� prawdziwq trybunii nau
kowii. Wsr6d jej wsp61pracownik6w przewin�ly si� w okresie 25-lecia 
istnienia czasopisma najglosniejsze nazwiska. Pisali w „Sob6tce" autorzy 
zagraniczni, czechoslowaccy i niemieccy. Stworzyla ona takze szans� 
dla historyk6w pocziitkuj11cych, stawiaj11cych pierwsze kroki na polu 
naukowym, specjalizujqcych si� w problematyce regionalnej. Wielu spo
sr6d nich wyplyn�lo dzi</ki „Sob6tce" na szersze wody i zdobylo uznanie · 
w swiecie naukowym. 

Mimo dobrego przyj�cia, z jakim spotkaly si� pierwsze roczniki „So
b6tki" w srodowiskach historyk6w zar6wno w kraju, jak i za granic'l, 
Towarzystwo dq;i;ylo do stalego podnoszenia poziomu czasopisma i lep-
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szega dastasawania ga da patrzeb dyktawanych przez zycie i paziam 
pismiennictwa histarycznega w skali ag6lnakrajawej. Kierujqc si� tymi 
zalazeniami zwalana w 1956 r. specjalnq sesj� paswi�canq wszechstran
nej analizie, krytyce jej niedaciqgni�c i brak6w araz wytyczeniu dalszych 
dr6g razwaj u tega czasapisma. 

Na lamach „Sab6tki" zgadnie z wysuni�tym pastulatem zacz�ly caraz 
cz�sciej pajawiac si� pazycje datyczqce najnawszej histarii Sl,iska. Zwr6-
cana baczniejszq uwag� na stran� metadalagicznq nadsylanych da Re
dakcji prac, na wi�kszq r6znarodnasc tematycznq tresci paszczeg6lnych 
zeszyt6w. Nie zdalana jednak zaradzii: slabym stranam czasapisma, da 
jakich nalezal i nadal nalezy niedastatek artykul6w z histarii lakalnej, 
gruntawnych recenzji krytycznych i artykul6w recenzyjnych. Tu mima 
najlepszych ch�ci i staran Redakcja jest cz�sta bezsilna, gdyz jej wplyw 
na uprawianie tega typu pradukcji naukawej histaryk6w, zwlaszcza pa
zawraclawskich, jest agraniczany. Najwi�ksze wysilki nie pamagq, gdy 
autarzy nie dapiszq. 

Dia upami�tnienia racznic histarycznych, nawiqzania mi�dzynaradawej 
wsp6lpracy histaryk6w czy wreszcie uczczenia jubileusz6w pracy nauka
wej swych najbardziej zasluzanych czlank6w Tawarzystwa wprawadzila 
zwyczaj wydawania specjalnych lub akalicznasciawych numer6w „Sab6t
ki". I tak numerami specjalnymi uczczana 20-lecie PPR na Dalnym Slqsku 
(nr 2a, 1962) araz 20-lecie pawratu Slqska da Macierzy (nr la, 1965). 
Z akazji innych waznych wydarzen histarycznych, naukawych i racznic 
ukazaly si� nast�pujqce zeszyty „Sab6tki" a jednalitym prafilu trescia
wym: p61racznik I, 1948, paswi�cany Wiasnie Lud6w na Slqsku; racznik 
V, 1950, zawiera referaty i dyskusje z kanferencji wraclawskiej na te

mat stasunk6w palska-niemieckich; racznik VI, 1951, sklada si� wylqcz
nie z prac histaryk6w czechaslowackich; racznik VIII, 1953, zajmuje si� 
prablematykq adradzeniawq; racznrk I.X, nr 2, 1954, paswi�cany jest 
kanspektowi histarii Slqska; nr 3, 1955, parusza zagadnienia ruchu rnbau
niczega na Sl,isku; nr 3, 1960, zamieszcza prace na. temat Slqska w Pol
see Ludawej; nr 4, 11969, nawiqzuje da Wielkiej Rewa!ucji Pazdziernika
wej, padabnie jak cz�sciawa dzieje wladzy ludawej we Wraclawiu i na 
Slqsku wypelniajq tresi: nr 3 i 4, ,1969. Czterdzies4alecie pracy naukawej 
prezesa Tawarzystwa, praf. K. Maleczynskiega, i wic.eprezesa, praf. S. In
glota, uczczana wydaniem akalic�nasciawych numer6w zaiwierajqcych 
prace ich uczni6w i wsp61pracawnik6w (nr 1-2, 1964, i nr 1, 1966). 

Miarq paziomu naukowega „Sab6tki" i jej paczytnasci jest wzrasta
jqce zapatrzebawanie na ta czasapisma zar6wna ze strany indywidual
nych czytelnik6w, jak i r6znych instytucji kulturalna-aswiatawych. Cie
szy si� tez wysak,i acenq za granic,i, spelniajqc tarn ral� ambasadara 
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polskiej nauki historyc.znej i propagatora wynik6w badan sl,iskoznaw
czych. Swiadcz,i o tym zar6wno artykuly autor6w obcych drukowane 
w „Sob6tce", jak i recenzje zamieszczanych w niej prac historyk6w pol
skich, jak wreszcie popyt na „Sob6tk,:" na mi,:dzynarodowym rynku 
wydawniczym. 

W ramach wymiany czasopismo to dociera do kilkudziesi,:ciu kraj6w 
europejskich i do obu Ameryk. W wi,:kszosci wypadk6w inicjatorami 
transakcji sii nasi kontrahenci, kt6rych liczba stale wzrasta i obejmuje 
w tej chwili 64 adresy zagraniczne. W zamian. za „Sob6tk,:" Towarzystwo 
otrzymuje szereg cennych wydawnictw obcokrajowych, zar6wno zwar
tych, jak i czasopism o mi,:dzynarodowej marce, nieraz nieosiiigalnych 
innq drogq. Nabytki te trafiajii nast,:pnie na zasadzie odplatnosci do 
Biblioteki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego i sluiq 
pracownikom naukowym i studiujiicej mlodziezy. 

Jakkolwiek Towarzystwo gl6wny nacisk kladlo na pismo periodyczne, 
to jednak nie pomiq,:lo w swej dzialalnosci i innych wydawnictw, kt6rych 
przeznaczeniem bylo upowszechnianie wynik6w badan nad historiii Slq
ska i sluienie pomoeq szkolom, nauczycielom historii oraz r6inego ro
dzaju dzialaczom kultury stykajqcym si,: w swej pracy z problematykq 
sliiskq. W tym celu w 1950 r. powolano do iycia odr,:bnii seri,: ,,Sob6t
ki" B, kt6rej pierwszy numer pod redakcjii A. Knota i E. Maleczynskiej 
przyni6sl kilka popularnych, zbiorowo opracowanych szkic6w Z dziej6w 
klasy pracujqcej Slqska. W niedlugim czasie ulegla radykalnej zmianie 
pocziitkowa koncepcja „Sob6tki" B, kt6ra odt,id stac si,: miala popular
nym wydawnictwem zr6dlowym. Jui w 1951 r. nr 2 „Sob6tki" B po
swi,:cony zostal Tekstom zr6dlowym do historii Wroclawia (do konca 
X.VIII w.), pod redakcjii K. Maleczynskiego, w jego zestawieniu i J. Rei
tera. Patern ukazaly si,: jako kolejne numery: 3 (1955) Teksty zr6dlowe 
do historii Wroclawia (ciqg dalszy do konca XIX w.), przygotowane pod 
redakcjii K. Maleczynskiego przez W. Dlugoborskiego, A. Galosa i J. Rei
tera; 4 (1950) Teksty ir6dlowe do dziej6w chlopa slqskiego, pod redakcjii 
J. Gierowskiego i J. Leszczynskiego w opracowaniu z. Kwasnego, J. Le
szczynskiego, M. Patera i A. Skowronskiej; 5 (1958) Teksty zr6dlowe do
historii Swidnicy i okr�gu, pod redakcj,i K. Maleczynskiego, wydane 
przez T. Bied,:, K. Fiedora i S. Kotelk,:; nr 6 do tej pory nie ukazal si,:; 
7 (1964) Teksty ir6dlowe do historii Jeleniej G6ry, pod redakcj,i S. In
glota, wydal Z. Kwasny; 8 (1966) zawiera Indeks zawartosci ,,Slqskiego 

Kwartalnika Historycznego Sob6tka" za lata 1946-1965 w zestawieniu 
L. Matusik, K. Matwijowskiego i J. Pabisza pod redakcjq K. Maleczyn
skiego. 

Wyb6r zr6del, ich tlumaczenie na j,:zyk polski, opracowanie i redak
cja znalazly si,: wi,:c w r,:kach historyk6w zawodowych, eo gwaranto-
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walo odpowiedni poziom poszczeg6lnych pozycji. Niestety, ta ze wszech 
miar pozyteczna inicjatywa, mogqca takie wplynqi: wydatnie na rozw6j 
badan w terenie, nie zostala w pelni wykorzystana i zakonczyla si<,, jak 
to widai: z wyzej podanego zestawienia, wlasciwie jui w 1964 r. na si6d
mym numerze „Sob6tki" B. Nie jest to tylko wina Towarzystwa, lecz 
takze, a moie nawet przede wszystkim, konsekwencja zanikajqcej na 
naszym terenie aktywnosci inteligencji humanistycznej, zwlaszcza nau
czycieli historii w szkolach prowincjonalnych i braku z ich strony za
interesowan praeq tw6rczq. 

Osobne osiqgni<,cie wydawnicze Towarzystwa stanowi Bibliografia 
historii Slqska, rejestrujqca na bieiqco polskie i obce pismiennictwo 
historyczne na ten temat od 1939 r. Inicjatorem i autorem pierwszych 
zestawien bibliograficznych byl prof. K. Maleczynski. Potem przej"li to 
zadanie bqdz jako wsp61pracownicy, bqdz jako samodzielni autorowie 
J. Pabisz i R. Geiles. 

Mimo ukazujqcej si" Bibliografii historii Polski J. Baumgarta i r6w
nolegle opracowywanej przez osrodek katowicki regionalnej Bibliografii 
Slqska, wydawana pozycja pod firmq Wroclawskiego Towarzystwa Mi
losnik6w Historii ze wzgl�u na swoje walory uznana zostala przez rze
czoznawc6w za pozycj" wart'! dalszej kontynuacji jako cennej i rzetelnej 
pomocy w badaniach slqskoznawczych. 

Towarzystwo bylo wreszcie inicjatorem nowego, obcoj"zycznego wy
dawnictwa seryjnego pt. ,,Documenta Silesiae". Byla to reakcja srodo
wiska wroclawskiego na rozwijajqCq si" w Niemczech zachodnich rewi
zjonistycznq kampani<, skierowanq przeciw polskim ziemiom zachodnim, 
poslugujqC'I si<, cz"sto pseudonaukowymi argumentami natury histo
rycznej, przedstawiajqcymi rzeczywistosi: w krzywym zwierciadle. Za
szla wi"c potrzeba zdecydowanego przeciwstawienia si" wrogiej nam 
propagandzie poprzez sumienne informowanie opinii publicznej na Za
chodzie o polskich badaniach nad najnowszymi dziejami Slqska i uka
zanie pewnych problem<iw w swietle wymowy swiadectw pisanych za
r6wpo polskiego, jak i niemieckiego pochodzenia. 

Do tej pory ukazaly si" nast<,puj qCe zeszyty j ednotematyczne: 1. 
Ludnosc polska na Dolnym Slqsku w latach 1918-1939 w opracowaniu 
M. Orzechowskiego, Wroclaw 1959; 2. Dolny Slqsk w swietle dokumen
t6w niemieckich z lat 1926-1939 w opracowaniu K. Fiedora, Wroclaw 
1963; 3. Materialy do dziej6w polskiego szkolnictwa na Slqsku Opolskim 
w mi�dzywojennym dwudziestoleciu w opracowaniu K. Orzechowskiego, 
Wroclaw 1965; 4. Walka z nazewnictwem polskim na Slqsku w ·okresie 
hitlerowskirri 1933-1939 w opracowaniu K. Fiedora, Wroclaw 1966; 5. 
Obraz gospodarczy rejencji opolskiej w przededniu drugiej wojny swia
towej w opracowaniu A. Brozka, Wroclaw 1968; 6. Antypolska polityka 
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wladz hitlerowskich na Slqsku Opolskim w latach 1933-1939 w swietle 
raport6w konsul6w polskich w opracowaniu W. Wrzesinskiego (w druku). 

Tak wi�c choi: ,,Documenta Silesiae" S'l pod wzgl�dem czysto wy
dawniczym wlasnosciq Ossolineum, to jednak Towarzystwo ma sluszny 
tytul do ich traktowania jako wlasnego dorobku, tym bardziej ze wklad 
jego nie skonczyl si� na inicjatywie. Towarzystwo troszczy si� bowiem 
o odpowiedni dob6r temat6w, sprawuje nad calosciq naukowy patronat 
poprze21 oddanie redaktorstwa serii w r�ce dlugoletniego dzialacza To
warzystwa i j ego obecnego wiceprezesa, prof. A. Galosa. 

Miarq aktywnosci spolecznej i naukowej Towarzystwa jest jego udzial 
w wielu zjazdach i konferencjach naukowych o zasi�gu krajowym i mi�
dzynarodowym. Swojq zywotnosi: i sprawnosi: organizacyjnq udokumen
towalo juz w 1948 r., kiedy to wraz z Zarzqdem Gl6wnym PTH podj�lo 
si� roli gospodarza pierwszego po wojnie, a VII z kolei Powszechnego 
Zjazdu Historyk6w Polskich we Wroclawiu, wnoszqc wiele pracy w od
powiednie przygotowanie tej wielkiej imprezy. 

W marcu i grudniu 1949 r. z inicjatywy Towarzystwa i z jego aktyw
nym udzialem odbyly si� trzy posiedzenia delegat6w wroclawskich to

·warzystw naukowych majqce na celu skoordynowanie prac nad dziejami 
Siqska oraz opracowanie planu w zakresie wydawnictw zr6dlowych. 

Wraz z umacnianiem si� zorganizowanego zycia historycznego we 
Wroclawiu rosla szybko ranga tutejszego srodowiska naukowego w skali 
og6lnokrajowej. Dowodzi tego wielka sesja naukowa, jaka odbyla si�. za 
sprawq Towarzystwa w 1950 r. na tematy niemcoznawcze. Zgromadzila 
ona specjalist6w z calej Polski. Towarzystwo zaj�lo si� nie tylko spra
wami organizacyjnymi konferencji, Jecz wnioslo takze sw6j wielki udzial 
w wysoki poziom naukowy obrad, dostarczajqc poprzez swych czlonk6w 
gl6wne referaty i konstruktywne glosy w dyskusji. Padlo tu wiele kry
tycznych uwag pod adresem dotychczasowych uj�c problematyki nie
mieckiej i zgloszono szereg interesujqcych postulat6w badawczych oraz 
konkretnych zadan mogqcych przyczynic si� �o lepszego zrozumienia 
stosunk6w polsko-niemieckich w przeszlosci. 

W listopadzie 1951 r. zorganizowalo Towarzystwo we Wroc!awiu 
kolejnq dyskusj� naukowq, tym razem poswi�conq zywo obchodzqcej 
w6wczas historyk6w periodyzacji dziej6w Polski. R6wnoczesnie przygo
towywano indywidualne i zbiorowe wyst11pienie szeregu historyk6w 
wroclawskich na pierwszq metodologiczn11 konferencj� w Otwocku, 
kt6ra odbyla si� w dniach 28 XII 1951-12 I 1952 r. Glosy wroc!awskie 
dotyczyly m. in. udzialu Slqska w procesie ksztaltowania si� narodu pol
skiego i innych poruszanych w czasie obrad problem6w. 

Post�p w prowadzonych szerokim frontem badaniach nad dziejami 
Siq5ka, maj11cych w niedalekiej przyszlosci doprowadzic do ich pelnej 



Wroclawskie Towarzystwo Mil0Snik6w Historii 233 

syntezy, wymagal wszechstronnej wymiany pogl'ld6w mit;dzy specjali
stami i wyjasnienia wielu problem6w, uzgodnienia h'ldz tez zbliienia 
stanowisk. Mys! zorganizowania tego rodzaju spotkania wyszla od Towa
rzystwa juz w czasie konferencji otwockiej i uzyskala aprobat<; Instytutu 
Historii PAN, kt6ry tei postanowil patronowai: tej sprawie. Caly jednak 

- cit;iar poczynan organizacyjnych do konferencji, jak i przygotowanie 
referat6w spocz'll na Towarzystwie, zaangazowanym r6wnoczesnie 
w urz'ldzanie wielkiej ekspozycji w salach Muzeum $11\skiego pt. Dzie
si�c wiek6w Slqska, otwartej w 1954 r. 

Konferencja, trwaj'lca od 28 VI da 1 VII 1953 r., zgromadzila liczne 
grono pracownik6w nauki ze wszystkich znaczniejszych osrodk6w histo
rycznych w kraju, a takie miejscowych dzialaczy kultury, nauczycieli 
i reprezentant6w spoleczenstwa wroclawskiego. Stala sit; wielkim wy
darzeniem naukowym w skali og6lnokrajowej i ukazala imponuj'lcy 
rozmach badan sl'lskoznawczych, kt6rych inicjatorem bylo Towarzystwo, 
podsumowala osi'lgnit;cia i wskazala drogi dalszego ic,1 rozwoju. Mate
rialy konferencji, zawieraj'lce zar6wno referaty, jak i glosy w dyskusji, 
zostaly opublikowane w dwutomowym wydawnictwie w 1954 r., oraz 
spopularyzowane poprzez specjalnie przygotowan'I na zam6wienie FJN 
broszurt; pt. Poznanie dziej6w Slqska or�zem walki o realizacj� cel6w 
Frontu Narodowego. 

Konferencja wywolala takie wielkie zainteresowanie wsr6d history
k6w kraj6w Sl\siaduj'lcych z Polski\, zwlaszcza zas czechoslowackich, 
kt6rzy za posrednictwem Slezskeho Studijneho Ustavu w Opawie przy 
wsp6lpracy Towarzystwa opublikowali gl6wne referaty z sesji wroclaw
skiej we wsp6lnym wydawnictwie historyk6w polskich i czechoslowac
kich pt. Cesko-polsky Sbornik Vedeckych Praci (t. I, 1955). 

W grudniu 1955 r. zorganizowalo Towarzystwo wsp6lnie z Uniwersy
tetem Wroclawskim, Zakladem Historii Sl'lska PAN uraz Zarz'ldem 
Okr<;gu Wroclawskiego ZNP konferencj<; naukow'I poswi<;con'I 50 rocz
nicy rewolucji 1905-1907. Tematem obrad byly echa tych wydarzen 
na S!'lsku, kt6re om6wione zostaly w ki!ku referatach i glosach w dy
skusji. 

Od Towarzystwa wyszla wreszcie mysl nawi'lzania bliiszej wsp61-
pracy z historykami czechoslowackimi, kt6rych zainteresowania dziejami 
Sl'lska z uwagi na zwi'lzki polityczne tej ziemi w przeszlosci z Czechami 
byly zawsze zywe. Rozpocz<;to wi<;c wnet po konferencji sl,iskiej przy
gotowania do pierwszej polsko-czechoslowackiej sesji naukowej, kt6rej 
organizacyjny porz'ldek wzi<;lo na siebie po stronie polskiej Towarzy
stwo przy wsp6ludziale Zakladu Historii Sl,iska PAN, po stronie czeskiej 
zas Slezsky Ustav w Opawie i Slovansky Ustav w Pradze. Na miejsce 
spotkania, do kt6rego doszlo w dniacfi 14-15 VI 1957 r., wyznaczono 
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palski i czeski Cieszyn. Na kanferencj" przybyla kilkudziesi„ciu hista
ryk6w palskich i czechaslawackich zajmuj,icych si" prablematyk,i sl,isk,i 

i stasunkami palska-czeskimi ad wczesnega sredniowiecza po czasy 
wsp6lczesne. Nadarzyla si" wi„c dobra akazja da wymiany informacji 
i pagl,id6w na wiele interesuj,icych abu partner6w kwestii araz nawi,i
zania scislejszych asabistych kantakt6w i wsp61pracy naukawej, k.t6rej 
trwalym pamnikiem stala si<, powalanie da zycia stalej Palska-Czeskiej 
Kamisji Historycznej. Na kanferencji zaakceptawana tez wsp6lne wydaw
nictwa pt. Studia z dziejow palskich i czechoslowackich, w kt6rym zna
lezc si<, mialy zgloszone wczesniej i przedyskutowane w Cieszynie prace 
historyk6w polskich i czechoslowackich. W r<,kach Towarzystwa spacz<,ly 
sprawy techniczne publikacji maj,icej w pierwszym tamie pomiescic 
opracowania tycz,ice si<, epoki feudalnej. Na p61kach ksi„garskich uka
zaly si<, Studia w 1960 r. I choc w latach nast„pnych wsp61praca mi<,dzy 
historykami polskimi i czechoslowackimi zacz<,la zatracac cechy zorga
nizowanego dzianmia i nabierac bardziej charakteru indywidualnego, to 
przeciez konferencja cieszynska przeszla do historii jako pi<,kny i pazy

.teczny przyklad wsp61dzialania uczoqych zaprzyjaznianych z sob,i nara
d6w. 

Towarzystwo jako w pierwszym rz<,dzie arganizacja skupiaj,ica 
w swym gronie zawadawych historyk6w abchodzily iywo sprawy naucza
nia historii w szkolac.h r6znych typ6w. W tym tez celu powolano Sekcj<, 
Dydaktykj, kt6r,i od pacz,itku kieruje prof. R. Heck. J ednakie ze wzgl<,
du na nikly udzial nauczycieli w pracach Towarzystwa na tym polu nie
wiele stosunkowo zdzialano. Towarzystwo bylo jednak zawsze gotowe 
sluzyc wladzom oswiatowym i pedagogam pamoc,i, jak to mia!o np. 
miejsce z konsultowaniem przez czlonk6w Tawarzystwa apracowywanych 
przez nauczycieli kilku wkladek do podr-,cznik6w historii czy dostarcza
niem prelegent6w na konferencje pedagog6_w urz,idzane przez r6zne in
stytucje aswiatawe. 

Gospodarka finansowa Towarzystwa opiera si<, na dotacjach Zarz,idu 
Gl6wnego PTH oraz wlasnych dochodach uzyskiwanych ze sprzedaiy 
wydawnictw zar6wna wlasnych, jak i otrzymywanych w drodze wymiany. 

W wydatkach najwainiejsz,i pozycj<, stanowi,i koszty druku „Sob6t
ki", kt6re wa'.haj,i si<, w granicach okalo 250 tys. zl rocznie. Od kilku 
lat subwencje otrzymywane z centrali ulegly znacznemu obci<,ciu i si<,
gaj,i sumy wystarczaj,icej zaledwie na pokrycie koszt6w druku 2-3 nu
mer6w czasopisma. Zagrazilo to powaznie rytmice plan6w wydawniczych 
Tawarzystwa i postawilo w nader klapotliwej sytuacji. Aby nie dopuscic 
da agraniczenia.obj„tasci calego racznika „Sab6tki" i wykorzystac przy
dzielany na ten cel limit papiern w wysokosci 50 arkuszy druku rocznie, 
Tawarzystwo podj<,lo starania w· Wydzialach Kultury Rady Naradowej 
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m. Wroc!awia i Wojew6dzkiej Rady Narodowej we Wroc!awiu o dotacje 
pieni�zne na „Sob6tk�". Z uznaniem trzeba stwierdzic, i,e nasze dezyde
raty spotka!y si� z pelnym zrozumieniem wladz miejskich i terenowych 
i dzi�ki ich pomocy finansowej udzielanej nam systematycznie ad 1968 r. 
,,Sob6tka" ukazuje si� terminowo i w pelnej obj�tosci. 

Przedstawiony w skr6towym z koniecznosci zarysie obraz dzia!alnos
ci i osi'lgni�c Towarzys'twa bylby niepe!ny, gdyby nie znala'Zla si� w nim 
choc kr6tka wzmianka o tych jego czlonkach, kt6rzy dzwigali na sobie 
g!6wny ci�zar odpowiedzialnosci za losy calej organizacji i wniesli w niq 
wielki wklad pracy. A byla to praca w pelni bezinteresowna, pe!na nie� 
raz osobistych wyrzeczen. Ale w tym wlasnie tkwi ca!y sens i urok do
brze poj �tej pracy spolecznej. 

Chodzi tu o Zarzqd Towarzystwa, kierujqcy sprawami na ca dzien. 
W okresie 25-lecia przewin�!o si� przez ten aktyw kilkadziesiqt os6b. 
Wymienmy tu chocby tylko tych, kt6rzy pe!nili najbardziej odpowie
dzialne stanowiska. A wi�c prezesi: K. Maleczynski, R. Heck. Wicepre
zesi: J. W. Opatrny, B. Olszewicz, W. Czapliitski, B. Kocowski, A. Wl\so
wicz, S. Inglot, A. Deren, R. Heck, A. Galos. Sekretarze: A. Ursel, A. Ga
los, H. Wereszycki, H. Zielinski, R. Heck, W. Korta, L. Tyszkiewicz. 
Skarbnicy: A. Jochelson, A. Ursel, A. Galos, J. Gierowski, A. Fastnacht, 
J. Demel, Z. Kwasny, J. Sydor. Zdobywajqc sobie szacunek, uznanie 
i zaufanie ze strony og61u czlonk6w niekt6rzy sposr6d wymienionych 
os6b sprawowali swe funkcje kierownicze przez kilka lub kilkanascie lat 
z rz�u. 

Nalezal wlasnie da nich jeden z najbardziej zasluzonych dzialaczy 
Towarzystwa, dlugoletni prezes (1946-1968), prof. dr Karo! Maleczynski. 
By! to cz!owi�k bez reszty oddany sprawom Towarzystwa. Dzi�ki niemu 
Towarzystwo nigdy nie przezywa!o zalamania, choc wypadlo mu dzia
!ac w trudnych nieraz warunkach. Dzi�ki autorytetowi i osobistym sto
sunkom potrafi! prof. K. Maleczynski zapewnic Towarzystwu egzysten
cj� w najgorszych sytuacjach. Umial nawi,izac kontakt ze spoleczenst
wem. W ci,igu dziesi�cioletniej wsp6lpracy jako sekretarz Towarzystwa 
mia!em moznosc sledzic, jak niezwykle powaznie traktowa! swe zadania 
i obowi,izki prezesa. Choc byl wielk,i indywidualnosci,i, nie narzuca! ni
komu swego zdania, lecz staral si� kierowac sprawami kolektywnie, li
cz,ic si� zawsze ze zdaniem innych cz!onk6w Zarz,idu, z kt6rymi regu
larnie odbywal cotygodniowe zebrania. Zdola! wi�c skupic wok6! siebie 
i zjednac da wsp6lnej sprawy wielu ludzi gotowych za jego przykla
dem da wcielania w zycie zalozen ideowych Towarzystwa. Moze dlatego 
smierc prof. K. Maleczynskiego 20 VII 1968 r. nie spowodowala kryzysu 
organizacji. J ej ster obj,il prof. R. Heck, dlugoletni czlonek scislego Za
rzljdu Towarzystwa i uczen prof. K. Maleczynskiego. Zapewniona zostala 
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tym sposobem ciqglosc pracy, kt6ra przyniesc powinna da!szy rozwoJ 
Towarzystwa i dobry start w nowe 25-lecie. Oby i tym razem w kronice 
zycia kulturalnego Wroclawia i Dolnego Slqska Towarzystwo zapisalo 
r6wnie pi�knq kart�. 

DIE GESELLSCHAFT DER GESCHICHTEFREUNDE IN WROCMW 

Wll:HREND DER ERSTEN 25 JAHRE fflRES BESTEHENS 

Die Wroclawer Gesellschaft der Geschichtefreunde (Wroclawskie Towarzystwo 
Mil0Snik6w Historii) entstand am 16.11.1946 als Vereinigung von Berufshistorikern 
und Laienforschern in Niederschlesien. Sie setzte sich folgende Ziele: Entwicklung 
der wissenschaftlichen F()rschungen über die Geschichte dieser Region sowie 
Verbreitung und Pflege der Geschichtekenntnis unter der niederschlesischen Be
völkerung. Ihre Aufgaben verwirklicht die Gesellschaft auf dreifache Weise: 
1. sie organisiert regelmässig wissenschaftliche Sitzungen mit Referaten von Mitglie
dern der Gesellschaft und eingeladener Gäste, 2. sie gibt eigene Publikationen 
heraus, wobei an erster Stelle die Zeitschrift „Slijski Kwartalnik Historyczny" zu 
nennen ist; 3. sie führt eine rege populär-wissenschaftliche Tätigkeit - Vorträge 
für verschiedene Bevölkerungs·schichten, Beiträge in der Tagespresse, Rundfunk
und Fernsehsendungen usw. 

Ihre bIBherigen beachtlichen Erfolge verdankt die Gesells'chaft der opferwilli
gen Arbeit zahlreicher Mitglieder. 
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JAN TRZYNADLOWSKI 

WROCLAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 

1946-1970 

Towarzystwa naukowe w Polsee, wywodzqce si� faktycznie z daw

nych juz tradycji wieku Oswiecenia, przeszly na naszym terenie dlug'l 

drog� rozwoju, przezywajqc okresy niewqtpliwej swietnosci oraz czaso

wego zastoju. R6znorodne na to skladaly si� przyczyny: zewn�trzne, gdy 

organizacja zycia spolecznego i naukowego wyznaczala im wi�ksze lub 

mniejsze zadania, gdy mialy one byc organizmami kompensujqcymi braki 

instytucjonalnych form nauki i oswiaty, oraz wewn�trzne, wynikajqce 

z przyj�tego programu dzialania o r6znym stopniu dynamizmu i aktual

nosci. W tym drugim wypadku nie nalezy zapominac o czynniku ludz

kim, o tym mianowicie, jakie indywidualnosci naukowe i organizacyjne 

dochodzily do glosu w poszczeg6lnych towarzystwach nadajqc kierunek 

i ton poczynaniom naukowym. 

W XIX w., ujmujqc rzecz generalnie, r6znorodne towarzystwa nauko

we (,,przyjaci6l" czy „milosnik6w" nauki), w scislejszym czy tez dosc 

szerokim, nawet umownym tego slowa znaczeniu, posiadaly nader roz

maite funkcje. Grupowaly ludzi o podobnych zainteresowaniach, byly 

dogodnym forum do dyskusji i wymiany poglqd6w o charakterze spec

jalistycznym, niejednokrotnie zast�powaly nie istniejqce lub tez funkcjo

nujqce na ograniczonych zasadach oficjalne, panstwowe instytucje na

ukowe, wreszcie w sporadycznych wypadkach zamienialy si� w rodzaj 

lokalnych akademii nauk. Najbardziej klasycznym przykladem tej ewo

lucji ku formom programowo i organizacyjnie najbardziej wyspecjalizo

wanym i najwyzszym Sq dzieje krakowskiej Akademii Umiej�tnosci (p6z

niej Polskiej Akademii Umiej�tnosci). 

Mi�dzywojenne dwudziestolecie, okres wlasnej, polskiej panstwo

wosci, to dla towarzystw naukowych nowa karta dziej6w. Sprecyzowaniu 

ulegaj'! wypracowane juz wczesniej w niejednym programy i sfery dzia

lania towarzystw specjalistycznych (okreslenie i obecnie funkcjonujqce, 

choc niezupelnie scisle i poprawne - chodzi tu o towarzystwa specjali-
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zujqce si" w okreslonych dyscyplinach naukowych lub zakresach zainte

resowari. naukowych). Pierwsze, grupujqce fachowc6w o identycznym 
kierunku zainteresowari., acz o roznym stopniu aktywnosci naukowej, 

majq na celu pogl"bianie danej specjalizacji bez prowadzenia badari. pod
stawowych w danych dziedzinach, drugie, wielokierunkowe, nastawione 

Sq przede wszystkim na poczynania scisle naukowe, ze szczeg6lnym na

ciskiem na podstawowe. Stqd tez inny program prac, odmienne kryteria 

doboru cz!onk6w. W!asnie w mi"dzywojennym dwudziestoleciu, nie tyl

ko zresztq w Polsee, ukszta!towa! si" zar6wno w praktyce, j ak i w swia

domosci spolecznej model og6lnego towarzystwa naukowego jako orga

nizacji charakteru akademickiego. Terenowe og6lne towarzystwo nauko

we - lokalna akademia nauk, to okreslenie uzywane wymiennie, choi: 

w wypowiedziach oficjalnych nie zalegalizowane. Hermetycznosi: tych or

ganizm6w naukowych bywa!a rozumiana w r6wnym niemal stopniu jako 
zr6dlo tej akademicznosci, jak i jej naturalne nast"pstwo. 

Te uwagi wst"pne, w sposob nader uog6lniajqcy odniesione do cha

rakteru i pozycji towarzystw naukowych w przeszlosci, wydawaly si" tu 

wskazane dla podmalowania tla, na kt6rym powolano do zycia Wroc!aw

skie Towarzystwo Naukowe. Chodzi tu naturalnie o tlo w pierwszym rz"
dzie „SwiadomoSciowe": jak rozumiano istote i zasadnicze zadania towa

rzystwa naukowego, w jakim kr"gu ludzi zakie!kowa! pomys! zorganizo

wania takiego towarzystwa we Wroc!awiu. 

I chociaz owe prymarne przes!anki istnialy i funkcjonowa!y od po

czqtku, zaraz dodai: nalezy, ie we Wroc!awiu po 1945 r. zaistnia!y prze

slanki jeszcze inne, w 6wczesnej sytuacji polskiego, odzyskanego Wroc

lawia z ca!q pewnosciq wazniejsze i decydujqce. Sprawa ta nie wymaga 

w tym miejscu zbyt szczeg61owej analizy i argumentacji. W odzyskanym 

miescie, zniszczonym gruntownie, szybko formowai: si" zacz"!o srodo

wisko naukowe wok6! Uniwersytetu i Politechniki; formowalo si" z en

tuzjazmem r6wnym 6wczesnym trudnosciom wobec braku mieszkari., po

mieszczeri. naukowych i dydaktycznych, zbior6w i bibliotek, urz,idzeri. i po

trzebnej ilosci kadry naukowej. Ale zycie naukowo-dydaktyczne ruszylo 

szybko z miejsca dzi"ki niewyczerpanej energii i inicjatywie pierwszego 

rektora personalnie po!,iczonych z sob,i wyiszych uczelni, Uniwersytetu 

i Politechniki, bylego rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 

prof. Stanis!awa Kulczyri.skiego (tak jak ruszy!o zycie literackie i kul

turalne inspirowane przez niestrudzonego Tadeusza Mikulskiego -

,,czwartki literackie"). Znamion historycznych nabral dzieri. 15 XI 1945 r., 

dzieri., w kt6rym nie zyj,icy juz dzisiaj prof. Idaszewski wyg!osi! na Poli

technice po wojnie pierwszy programowy wyk!ad w j"zyku polskim. 

W atmosferze pionierskiego wysi!ku naukowego i organizacyjnego, 

gdy koncentracja dzia!ari. i zbiorowy program pracy naukowej mog!y byi: 
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dodatkowym, ale nader waznym warunkiem powodzenia podejmowanych 
przedsi,:wzi,:c, gdy bezposrednia wymiana informacji naukowych, wsp61-
ne dyskutowanie interesuj,icych zagadnien badawczych i inspiracje do 
nowych poczynan mogly byc i faktycznie byly waznym zdynamizowa
niem 6wczesnego zycia naukowego, w takiej wlasnie atmosferze i w ta
kich warunkach utworzenie ogölnego, ,,akademickiego" towarzystwa na
ukowego bylo nie tylko bardzo wskazane, ale po prostu konieczne. Istnie
nie takiego towarzystwa nie bylo ani mechanicznym powtarzaniem 
i utrwalaniem tradycji, ani tym bardziej aktem naukowego, srodowisko
wego snobizmu. Towarzystwo naukowe w sytuacji pierwszych powojen
nych lat Wroclawia, eo wi,:cej - w sytuacji 6wczesnego spoleczenstwa 
w og6le ·- bylo zorganizowanym, merytorycznym dopelnieniem innych 
form instytucjonalnych o charakterze panstwowym. 

Tradycja, W' najlepszym tego slowa znaczeniu, lezala u pcicz,itköw 
Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego. Bylo ni,i )Jawi,izanie do zaslu
zonego, o powaznym dorobku badawczym i wydawniczym, Towarzystwa 
Naukowego we Lwowie, dzialaj,icego w osrodku, z ktörego wylonila si,: 

powazna liczba pracownik6w nauki osiadlych i prowadz,icych swe prace 
po 1945 r. we Wroclawiu. Tak przeto dla jednych Wroclawskie Towarzy
stwo Naukowe mialo byc kontynuacj,i towarzystwa lwowskiego (aspekt 
nieoboj,:tny po niedawno zakonczonej niszcz,icej wojnie, kt6ra wbrew 
zamiarom okupanta nie przerwala ci,iglosci polskiego zycia umyslowego), 
dla drugich zas mialo byc czyms zupelnie nowym, czerpi,icym nie tylko 
z cennego dorobku przeszlosci. I w jednym, i w drugim wypadku, wobec 
zgodnie uznanej celowosci pracy naukowej we wlasciwym stowarzysze
niu, nastroje byly analogiczne, ·zamierzenia zaS i cele - wspölne. 

Dyskusje i prace wst,:pne nad powolaniem do zycia Wroclawskiego 
Towarzystwa Naukowego faktycznie trwaly od jesierri 1945 r.; duz,i ini
cjatyw,: przejmowal tu Stanislaw Kulczynski, przy pim zas stalo grono 
powaznych ludzi nauki, bardzo czynnych przy realizacji tego zamierze
nia: Kamil Stefko, Hugo Steinhaus, Ludwik Hirszfeld, Karo! Maleczyn
ski, Edward Sucharda i in. Niebawem doszli do nich inni o utrwalonych 
w nauce nazwiskach i ten zespöl okreSliC moi:na mianem czlonköw zalo

zycieli. Uformowano pierwszy Zarz,id 7 III 1946 r., zatwie,-dzony p6zniej 
na pierwszym og6lnym zebraniu administracyjnym w dniu 30 V 1946 r. 

Kieruj,ic si,: wypr6bowan,i praktyk,i og6lnych towarzystw nauko
wych, utworzono cztery Wydzialy: Nauk Filologicznyc,h (przewodn. Jerzy 
Kowalski), Nauk Historyczno-Filozoficznych (przewodn. Karo! Maleczyn
ski), Nauk Spolecznyc.h (przewodn. Tadeusz Bigo), Nauk Matematycznych 
i Przyrodniczych (przewodn. Kazimierz Sembrat). Dwa dalsze Wydzialy 
postanowiono zorganizowac; Wydzial Nauk Lekarskich organizowal Lud
wik Hirszfeld, Wydzial Nauk Technicznych Edward Sucharda. 

6 - Sobötka, 1970, z. 2 



240 J. Trzynadlowski 

Wydzialy rozpocz�!y swe prace JUZ w marcu 1946 r. A oto godne 
przypomnienia daty inauguracyjnych posiedzen naukowych Wydzial6w: 
Wydzial Nauk Historyczno-Filozoficznych - 28 III 1946 r. fpierwsze 
odczyty naukowe wyg!oszono na tym Wydziale na posiedzeniu w dniu 16 
maja tegoz roku - Ewa Maleczynska, Spoleczenstwo po!skie pierwszej 

polowy XV w. wobec zagadnien zachodnich; Karol MMeczynski, W spra

wie autentycznosci buZZi gnieinienskiej z r. 1136); Wydzia! Nauk Mate
matycznych i Pr·zyrodniczych liicznie z Wydzialami b�diicymi w organi
zacji - 28 III 1946 r. (Stanislaw Kulczynski, 0 wlozeniach, jakie lezq 
u podstaw morfo!ogii por6wnawczej); Wydzial Nauk Filologicznych -
21 V 1946 r. (Jerzy Kowalski, wydanie krytyczne Hermogenesa De stati

bus, Stanislaw Rospond, Wit Stwosz, ana!iza nazwiska i imienia); Wy
dzia! Nauk Spo!ecznych - 8 VII 1946 r. (Wincenty Stys, Drogi post�pu 

gospodarczego wsi, studium na przykladzie zbiorowosci pr6bnej wsi Hu-· 

sowa). Pierwszych przewodnicziicych Wydzia16w powolano w dniu ufor
mowania pierwszego zarziidu (tymczasowego), tj. 7 III 1946 r. 

Wydzialy kontynuowaly swe prace naukowe i organizacyjne, m. in. 
dyskutowa!y one kandydatury nowych czlonk6w. Kandydatury te zosta
ly przyj�te na pierwszym og6lnym zebraniu Towarzystwa dnia 30 maja 
tego roku. Doroczne og6lne zebrania administracyjne byly i zgodnie ze 
statutem sii nadal najwyzsz11 wladzq Towarzystwa, powo!ujqCq prezydia 
zarz11d6w i wytyczaj11c11 kierunek dzialania WTN. 

Pierwsze inauguracyjne og61ne, publiczne zebranie Towarzystwa od
bylo si� dnia 10 VI 1946 r. w auli Politechniki. Aula Uniwersytetu (aula 
Leopoldina), pi�kny zabytek barokowej sztuki architektonicznej i deko
racyjnej, bardzo powaznie uszkodzona podczas dzialan wojennych, pod
dana pieczo!owitym zabiegom rekonstrukcyjnym i konserwatorskim, nie 
nadawala si� do uzytku. 

Og6lne zebranie publiczne WTN odbylo si� podczas wroclawskich 
,,Dni Kultury" i mialo szczeg6lnie uroczysty charakter. Bylo ono mani
festacjq odrad�ajiicego si� polskief;lO zycia naukowego we Wroclawiu, wy
razem ci11glosci polskiej mysli badawczej. Zebranie to zgromadzilo licz
ne rzesze obywateli miasta; obecni byli r6wniez m. in. wiceminister kul
tury i sztuki L. Kruczkowski i wojewoda wroclawski S. Piaskowski. Za
gajenie wyglosil prezes Towarzystwa S. Kulczynski, zas prof. T. Lehr-· 
-Splawinski zlozyl serdeczne zyczenia nowo powstalemu Towarzystwu 
w imieniu Polskiej Akademii Umiej�tnosci w Krakowie. Podstawy orga
nizacyjne i zadania Towarzystwa przedstawi! wiceprezes Kamil Stefko, 
plan najblizszych prac oraz nazwiska czlonk6w - sekretarz generalny 
Hugo Steinhaus. W cz�sci naukowej Jerzy Kowalski wyglosil odczyt 
o autonomii zjawisk swiata duchowego. Na zakonczenie odczytana zo-
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sta!a przyj,:ta przez Towarzystwo rezolucja wzywajljca do otoczenia opie
klj i do odbudowy zabytk6w wroc!awskich z czas6w piastowskich. 

Og6lne pobliczne (doroczne) zebrania Wroc!awskiego Towarzystwa 
Naukowego uzyskaly podstawy statutowe. Zwo!ywane w maju, w dniach 
tradycyjnych „Dni. Wroc!awia", prezentujlj 'Spoleczenstwu dorobek To
warzystwa w minionym roku i przynoszlj odczyt naukowy na temat spo
lecznie waimy i aktualny. 

Sk!ad pierwszego Zarzljdu WTN przedstawia! si,: nast,:pujljCO: pre
zes - Stanislaw Kulczynski, wiceprezes - Kami! Stefko, sekretarz ge
neralny - Hugo Steinhaus, skarbnik - Wincenty Stys, ponadto zas 
przewodnicz11cy Wydzial6w (nazwiska podano uprzednio). By nie roz
bijac toku zawartych tu informacji, zaznaczyc nalezy, ze z biegiem cza
su dokonano zmian w sk!adzi"e prezydium Towarzystwa. Powo!ano dru
giego wiceprezesa oraz dw6ch zast,:pc6w sekretarza generalnego, wresz
cie trzech cz!onk6w (,,bez teki") sposr6d zas!uzonych i ciesz11cych si,: 
autorytetem dawniejszych czlonk6w Zarz11du, wreszcie zlikwidowano sta
nowisko skarbnika. Przewodniczljcy Wydzial6w wchodzili do Zarz11du 
z urz'ldu (powo!ywali ich drog11 wybor6w tajnych czlorrkowie danego 
Wydzialu). Zmiany te, zalegalizowane w!asciwymi zmianami statutowy
mi, podyktowane zostaly odmienn11 sytuacj11 znacznie powi'lkszonego To
warzystwa, rozbudowaniem jego agend i wzrostem zadan naukowych 
i spo!ecznych. 

Sk!ad osobowy Wroc!awskiego Towarzystwa Naukowego w 1946 r. 
przedstawia! si,: nasl'lpUjljco: 

Wydzial I (wg kolejnosci podanej uprzednio): Edmund Bulanda, Jerzy 
Kowalski, Tadeusz Mikulski, Leszek Ossowski, Stanislaw Rospond, Ana
niasz Zajljczkowski. Wydzia! II: Roman Ingarden, Antoni Knot, Mieczy
slaw Kreutz, Kazimierz Majewski, Ewa Maleczynska, Karo! Maleczynski, 
Teofi! Emil Modelski, Boleslaw Olszewicz. Wydzial III: 'l'adeusz Bigo, 
Iwo Jaworski, Waclaw Osuchowski, Kamil Stefko, Wincenty Stys. Wy
dzial IV: Bronis!aw Knaster, Stanis!aw Kulczynski, Helena Krzemieniew
ska, Stanislaw Loria, Gustaw Poluszynski, Eugeniusz Romer, Eugeniusz 
Rybka, Kazimierz Sembrat, Hugo Steinhaus. Wydzial V: Ludwik Hirsz
feld, Andrzej Klisiecki. Wydzial VI: Edward Sucharda. 

W dalszej ewolucji Towarzystwa zwi11zanej z rozwojem wroclawskie
go srodowiska naukowego zaznaczyla si,: naturalna tendencja do przysto
s9wania istniej11cych Wydzia!6w 'do aktualnych potrzeb i zadan oraz do 
powolywania nowych. Tak zatem Wydzial Nauk Spo!ecznych przeksztal
cono na Wydzial Nauk Prawnych i Ekonomicznych, ponadto zas utwo
rzono Wydzial VII Nauk Rolniczych (styczen 1957 r.). 

Uchwalony w 1946 r. pierwszy statut Wroc!awskiego Towarzystwa 
Naukowego sformulowal w pi,:ciu rozdzialach charakter, zalozenia i cele 
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Towarzystwa. WTN, zgodnie z tradycjami tego rodzaju stowarzyszeit 
oraz wytyczonymi planami pracy, mialo byc organizac.j& zamkni"t'l, po
wolujqcq na swych czlonk6w „tylko osoby pracujqce naukowo i posiada
jqce znaczniejszy dorobek naukowy". Ce! Towarzystwa to „popieranie 
rozwoju nauki polskiej i ruchu naukowego we wszystkich gal<,ziach wie
dzy". Urzeczywistnieniu tego celu mialo sluzyc wspieranie prac nauko
wych przez udzielanie zasilk6w, og!aszanie konkurs6w na prace naukowe 
i przyznawanie nagr6d, organizowanie zespolowej pracy naukowej (bi
bliotek, czytelni, archiw6w, muze6w, pracowni badawczych itd.) oraz in
nymi l;posobami. Dalej celowi temu sluzq posiedzenia naukowe i zebra
nia dyskusyjne, og!aszanie drukiem prac naukowych oraz utrzymywa
nie zwi&zk6w z innymi towarzystwami naukowymi w kraju i za gra
nicq. Pierwszy statut WTN zatwierdzony zosta! przez Urz&d Wojew6dzki 
Wroclawski na zasadzie postanowienia wojewody wroc!awskiego z dnia 
12 VIII 1947 r. (pismem z dnia 6 IX 1947 r.). 

Jak wskazujq podane wyzej sformulowania, i cele, i zadania WTN za
kreslono nader szeroko. Ekskluzywnosc Towarzystwa, ustabilizowanq 
statutowo (p6zniej niejednokrotnie kwestionowanq, czemu wypadnie jesz
cze poswi<,cic nieco uwagi), podyktowal nie nacisk tradycji, lecz 6wczes
na sytuacja w nauce polskiej, a tym samym i zadania przyj<,te przez To
warzystwo. Nauka polska po ostatniej wojnie, kt6ra zada!a jej bolesne 
ciosy i spowodowala olbrzymie straty zar6wno w stanie osobowym, jak 
i w substancji materialnej (budynki, biblidteki, laboratoria), wymagala 
odbudowy we wszelkich dziedzinach - st&d w statucie „organizowanie 
pracy naukowej" rozumiane jako tworzenie wlasciwych warsztat6w ba
dawczych - wymagala koncentracji umysl6w i doswiadczenia naukowe
go, naukowej aktywnosci i autorytetu. W tej sytuacji otwarte towarzy
stwo naukowe, grupujqce ludzi o r6znym stopniu zaangazowania nauko
wego, z calq pewnosciq nie mogloby spelnic swego zadania, zwlaszcza 
w srodowisku akademickim. 

Dodac nalezy, ze we Wroclawiu, gdzie zycie naukowe musiano budo
wac od podstaw, sprawa tak rozumianego towarzystwa nie dala si<, po 
prostu inaczej rozwi&zac. Zagadnienia luzniejszych lub czysto profesjo
nalnych zwiqzk6w z nauk&, technikii, praktykq zawodowq i spolecznq 
pozostawiono stowarzyszeniom jednokierunkowym, otwartym, kt6re po
wstawaly bardzo szybko jedno po drugim r6wniez w samym Wroclawiu, 
jak i na terenie Dolnego Slqska. 

Organizowanie i autonomiczne prowadzenie badait naukowych, cha
rakterystyczne i wlasciwe dla towarzystw typu akademickiego, zostaly 

uznane za powazne zadania WTN, kt6rym wypadlo poswi<,cic wiele uwa
gi i wysilku. Od powolania do zycia Polskiej Ali:ademii Nauk (1952) or
ganizacja nauki w Polsee (niezaleznie od kompetencji odpowiednich re-
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sart6w) wpisana zastala w pragram zatian tej naczelnej palskiej insty
tucji naukawej. Przej,:cie tawarzystw naukawych przez PAN wyznaczylo 
röwniez zakres i charakter badati. WTN, finansawanych adtqd z budzetu 
Akademii. Na tym adcinku pracy adnatowac nalezy prowadzane przez 
kilka lat przez zesp61 pracawniköw naukawych r6znych specjalnasci ba
dania nad suszq na Dalnym S111sku, uwieti.czane pawamymi wynikami, 
zawartymi w addzielnej publikacji (Z badaii nad wp1ywem pasuchy na 
rolnictwa na Dolnym Slqsku. Zbi6r prac pad kierunkiem Baleslawa Swi,:
tachawskiega, red. B. Knaster). 

lnnq pracq padj,:tq przez WTN (w zmieniajqcym si� z czasem zespa
le) byla przedsi�wzi,:cie naukowa-edytorskie majqce na celu pamnikawe 
wydanie Optyki Witelana w wersji aryginalnej araz w palskim przekla
dzie. Nad pracami wst,:pnymi czuwali E. Marczewski, R. S. Ingarden 
i J. Lanawski. Chadzilo nie tylko o zreprodukawanie renesansawega wy
dania dziela Witelana, ale a wzi,:cie pad uwag� istniejqcych, a rozprasza
nych r,:kapis6w araz a wlasciwy kamentarz naukawy skanstruawany ze 
stanawiska nauki wsp6lczesnej. Prace nad redakcyjnym przygatowaniem 
tekstu palskiego i kamentarza trwajq nadal. 

Z uwagi na ta, ze badania naukawe 'zastaly skancentrawane w plac6w
kach Palskiej Akademii Nauk, wyzszych uczelni palskich araz w resar
tawych instytutach naukawa-badawczych, tawarzystwa afiliawane przy 
PAN, w tym röwniez i Wroclawskie Towarzystwa Naukawe, skancentro
waly swe wysilki na innych adcinkach pracy, o czym b�dzie mawa ad
dzielnie. 

Zgadnie z cytawanymi pastanawieniami statutu WTN prowadzila 
i nadal prawadzi nader ozywionq dzialalnosc na posiedzeniach nauka
wych Wydzial6w, a w akresie od 1949 r. paczqwszy (a w latach nast,:p
nych w stapniu stale si,: nasilajqcym) i na pasiedzeniach komisji spec
jalistycznych. 

Wydawane ad 1947 r. ,,Sprawazdania Wraclawskiega Taw. Naukawe
ga" dajq dokladny przeglqd arganizawanych na Wydzialach i kamisjach 
pasiedzeti. i prowadzanych dyskusji. Na kazdym pasiedzeniu (z wyjqtkiem 
tzw. administracyjnych, paswi,:canych sprawam organizacyjnym: plany. 
pracy, arganizacje imprez naukawych, zagadnienia wydawnicze, dyskusje 
nad kandydaturami na nowych czlank6w i wsp6lpracownik6w) cz!anek 
Tawarzystwa lub wprawadzany przezeti. gase referuje w!asnq prac,: nauko
Wq zakati.czanq lub znajdujqCq si,: w taku apracawania, wyg!asza kamu
nikat o wybranym zagadnieniu naukawym lezqcym w kr�gu aktualnego 
zainteresawania autara lub tez inicjuje dyskusj� nad prablemem wyma
gaj11cym przemyslenia przez grana ludzi kampetentnych i wypawiedzenia 
przez nich wlasnega sqdu na ten temat. Na padkreslenie zasluguje pa
nadta jeszcze jeden fakt ugruntawany w praktyce Tawarzystwa. Oto na 
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posiedzeniach wyst!)pujq z referatami wlasnych prac nie tylko czlonko
wie lub zaproszeni goscie z powaznym i uznanym dorobkiem naukowym, 
lecz röwniez mlodzi pracownicy nauki, niejednokrotnie zaczynajqcy po
wazne wlasne badania. W takich wypadkach posiedzenie· nabiera charak
teru sympozjum, na ktörym mlodszy pracownik nauki moze poddac wla
sne tezy i wprowadzonq metod!) osqdowi starszych kolegöw, dzi!)ki czemu 
przedstawione przezeri poglqdy naukowe uzyskujq warunki do pelniejszej 
krystalizacji, weryfikacji i poglE:bienia. Ten wlasnie' udzial Towarzystwa 
w procesie rozwijania badari naukowych i kolezenska opieka nad m!od
szq kadr'l naukow'l nalezy bezspornie do osiqgni!)c zasl(1gujqcych na za
pisanie na dobro WTN. Ta sluszna praktyka stosowana jest nadal i uzna
wana przez ogöl cz!onköw. 

Pröcz Wydzialöw dzialajq w obr!)bie Towarzystwa komisje specjali
styczne, ktörych celem jest (zgodnie z doswiadczeniami innych podobnych 
stowarzyszen naukowych - z akademiami wlqcznie) koncentracja i in
tensyfikacja badari jednokierunkowych przez koncentracj!) ludzi i srod
köw. Komisje te uformowaly si!) w WTN w latach 1948-1957 jako jed
nostki wydzialowe i mi!)dzywydzialowe. Oto one: Komisja Historii Sztu
ki, JE)zykowa, Brbliografii i Bibliotekoznawstwa, Slowiano:l!naw�za. Komi
sje te rozwijajq ozywionq dzialalnosc. Komisja Slqska oraz Dielektryköw 
(przy Wydziale VI) dzialaly w pewnych tylko okresach: Mi!)dzywydzialo
wa Komisja Slq5ka pod kierunkiem S. Wysloucha w latach 1948-1952, 
pod kierunkiem J. Czyzewskiego w latach 1957-1962, Dielektryköw 
w okresie 1956-1961. Pierwsza zawiesila swe czynnosci w sytuacji, gdy 
badania nad Slqskiem nabraly charakteru bardziej wszechstronnego 
w r6znych wyspecjalizowanych dziedzinach badari (od historii po geolo
giEl i chemiE:), druga wobec rozwini!)cia badan szczeg61owych w jednost
kach organizacyjnych Politechniki Wroc!awskiej. 

W pracach komisji pr6cz czlonk6w Towarzystwa biorq aktywny udzial 
wsp61pracownicy powolywani przez komisje i zatwierdzani przez Zarzqd 
Towarzystwa. Rekrutujq si!) oni z grona fachowc6w spoza WTN, dzi!)ki 
czemu prace naukowe nabierajq dynamicznosci i aktywizujq znacznie 
szersze kr!)gi zainteresowanych: W ten spos6b naukowe oddzialywanie 
WTN nabiera dodatkowego aspektu spolecznego. 

Statystycznie rzecz biorqc, od czasu powstania VII Wydzialu, gdy 
odpowiednio wzrosla liczba czlonk6w Towarzystwa (w 1946 r. 31 os6b, 
w 1970 r. 339 os6b), srednio odbywalo siEl lqcznie od 60 do 85 posiedzen 
naukowych Wydzia16w i komisji, na kt6rych wyglaszano od 75 do 100 
odczyt6w, referat6w i komunikat6w rocznie. Liczba ta w pewnym stop
niu ilustruje wewn!)trznq aktywnosc Towarzystwa. 

Zgodnie z podstawowymi zadaniami WTN, programowo sformulowa
nymi w statucie, pr6cz posiedzen naukowych scisle w obr!)bie Wydzia16w 
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i komisji podejmowano i inne formy dzialalnosci naukowej i naukowo
-spolecznej, gdy TowaTZystwo wyst�powalo na zewrnitrz, wprowadzajqc 
w krqg zainteresowai:t naukowych <lose szerokie rzesze spoleczei:tstwa 
wroclawskiego. Do form tych, praktykowanych nadal, naleiq nast�pu
j,ice: 

a) mi�dzywydzialowe posiedzenia naukowe, 
b) posiedzenia i sesje organizowane przez poszczeg6lne Wydzialy 

wsp6lnie z innymi organizacjami naukowymi, 
c) sesje organizowane przez Towarzystwo wesp61 z innymi instytucja-

mi (np. wyiszymi uczelniami Wroc!awia), 
d) wlasne, miejscowe sesje naukowe, 
e) czwartki naukowe, 
f) wyjazdowe sesje naukowe wynikaj,ice ze zwi,izku prac podejmo

wanych przez Towarzystwo z przemyslem dolnosl,iskim. 
Mi�dzywydzialowe posiedzenia naukowe maj,i w WTN <lose dlugie 

i dobre tradycje, szczeg6lnie we wsp61pracy Wydzial6w Matematyczno
-Przyrodniczego i Lekarskiego. Kooperacja tych jednostek organizacyj
nych i wsp6lne dyskusje daj,i dobre wyniki i cieszii si� duiym powodze
niem. 

Posiedzenia i sesje organizowane wsp6lnie przez Wydzialy i inne sto
warzyszenia naukowe faktycznie, choc naturalnie z r6znym nasileniem, 
praktykowane s,i w WTN <lose powszechnie przez wszystkie Wydzialy. 
Zjawiskiem najcz�stszym sii one na Wydziale Nauk Lekarskich; np. sesja 
purkyniowska wsp6lnie z Polskim Tow. Fizjologicznym (arg. Z. Wiktor, 
1965), na temat leczenia bodzcowego w okulistyce wspolnie z Katedrii 
Chor6b Ocznych A.M. we Wroclawiu (arg. J. Kapuscii:tski, 1968), na te
mat krzepliwosci krwi wsp6lnie z Polskim Tow. Hematologicznym (arg. 
H. Kowarzyk, 1969). Wydzial Nauk Matematyczno-Przyrodniczych WTN 
wsp6lnie z Polskim Tow. Matematycznym zorganizowa! sesj� historii 
matematyki w Polsee w 600-lecie Uniwersytetu Jagielloi:tskiego (arg. 
E. Marczewski, 1964). Wydzial Nauk Technicznych wsp6lnie z zaintere
sowanymi katedrami Politechniki Wroc!awskiej zorganizowa! w 1957 r. 
sesj� poswi�con,i zagadnieniu izotop6w. 

Do wielkich imprez o powainym znaczeniu politycznym, spolecznym, 
naukowym i kulturalnym nalezaly obchody 20-lecia nauki i szkolnictwa 
polskiego typu akademickiego na ziemiach zachodnich i p61nocnych, zor
ganizowane w 1965 r. przez wyzsze uczelnie Wroclawia przy wsp61pracy 
Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego. Powazny udzial Towarzystwa 
jako instytucji oraz jego czlonk6w w organizowaniu przede wszystkim 
sesji naukowych na Uniwersytecie i Politechnice Wroc!awskiej byl nie
ma!ym wkladem w uroczystosci jubileuszowe. Wkladem trwalym bylo 
wydanie w tymze roku opracowanej przez Wydzialy Towarzystwa ksi,iz-
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ki zbiarowej o dorobku nauki polskiej na Dolnym Siiisku w m1monym 
20-leciu (Nauka polska we Wrac!awiu w latach 1945-1965 i jej znacze

nie spo!eczne, Wroclaw 1965, red. J. Trzynadlowski). Wsp6lnie z Uniwer
sytetem Wroclawskim zarganizowano sesj,: w 50-lecie Wielkiej Socjali
stycznej Rewalucji Pazdziernikowej (1967). 

Wlasne sesje naukowe organizowane sii zazwyczaj ze wzgl,:du na 
waine akolicznasci i akazje w iyciu spolecznym i naukawym. W takich 
sytuacjach inicjatywa Towarzystwa zmierza do sformulowania poglii
du i stanawiska naukowega na wydarzenia zachadziice w iyciu i w dzie
jach mysli wsp6lczesnej. W tym zakresie przypamniec naleiy nast,:pu

iiice przedsi,:wzi,:cia: sesj,: poswi,:conii sprawie odzyskania arras6w i in, 
nych skarb6w kultury naradawej (arg. M. Morelowski, 1955), Pami�tni

kom J. Ch. Paska (arg. W. Czapliriski, 1963), badaniam nad lku'lturii wsp6l
czesnii (arg. S. Pietraszka, 1967; w sesji tej braly udzial r6wniei niekt6re 
Katedry Uniwersytetu Wroclawskiega). Materialy tej sesji agloszono dru
kiem jako dadatek da „Sprawozdari WTN", Seria A, za rok 1967 (i w nad
bitce). 25-leciu Palskiej Rzeczypaspalitej Ludowej paswi,:cana byla sesja 
urziidzana w maju 1969 r. (arg. W. Czapliriski), z nast,:pujiicymi refera
tami: M. Orzechawski i W. Wrzesiriski, Przemiany terytarialne Polski 

po drugiej wajnie swiatawej w swiadamasci spaleczenstwa; S. Pietrasz
ka, 0 przeabrazeniach kultury w 25-leciu PRL; J. Trajak, Energetyka 

a przemys! i kultura. 

Oddzielnie adnatawac naleiy sesje naukawe arganizawane w trady
cyjnych jui „Dniach Wraclaw'ia" (maj) w latach 1959-1960, 1962. Sesje 
te mialy charakter wielakierunkawega sp.ajrzenia r6znych nauk na prze
szlosc i wsp6lczesnasc Dalnega S!iiska (histaria, antropalagia, socjalagia, 

· geagrafia, gealagia, demagrafia, technika, lingwistyka i in.). Z czasem sesje 
sliiskie zastiipiana atwartymi pasiedzeniami naukawymi z adczytami na 
najbardziej aktualne tematy, przede wszystkim prawne, histaryczne i pa
lityczne. 

,,Czwartki naukawe" Wraclawskiega Tawarzystwa Naukawega pasia
dajii juz swe tradycje. Padj,:te z inicjatywy W. Czapliriskiega, E. Mar
czewskiega i J. Lanawskiega w 1961 r., mialy na celu upawszechnianie 
wiedzy na najwyzszym paziamie w sradawisku pracawnik6w nauki 
w dziedzinach wyspecjalizawanych, a wi,:c uprawianych przez w,:zszy 
kriig badaczy, dzialania integracyjne paprzez naswietlanie wybranych 
zagadnieri przez przedstawicieli r6inych dziedzin wiedzy araz paprzez 
mi,:dzydyscyplinarne upawszechnianie metad badawczych, wreszcie -
inicjawanie dyskusji na wybrane aktualne ,tematy naukowe i spaleczne. 
W latach 1961-1969 zarganizawana liicznie 35 „czwartk6w naukawych". 

Tematyka „czwartk6w" byla bardza r6znaradna i abejmawala pad
stawawe dziedziny wiedzy wsp6lczesnej: histari,:, medycyn,:, technik,: 
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i przemysl, prawo i ekonomi�, archeologi� i etnologi�, urbanistyk� i ar
chitektur�. filologi� i literatur�. geografi� i rolnictwo, astronomi� i astro
nautyk�, jak r6wniez zagadnienia spoleczne oraz problematyk� popula
ryzacji i upowszechniania wiedzy. Z duzym zainteresowaniem spotkaly 
si� np. takie odczyty, jak W�zlowe problemy wsp6lczesnej kardiologii 

i kardiochirurgii (W. Bross, A. Falkiewicz, E. Szczeklik), Przemyslowe 

zagospodarowanie Legnicko-Glogowskiego Okr�gu Miedziowego (T. Za
stawnik), Dawne i nowe koncepcje polskiej granicy zachodniej (H. Zie
linski), Sztuczne satelity telekomunikacyjne (M. Suski). Szeroki oddzwi�k 
w prasie znalazla dyskusja zwiljzana z odczytem E. Marczewskiego Mi

strzowie i uczniowie na temat stosunk6w "starszych i mlodszych" na 

wsp61czesnych wyiszych uczelniach (odpowiednik ctyskusji w prasie pod 
has!em „feudalowie i wasale"). Duie grono sluchaczy i dyskutant6w 
skupi! dwuglos E. Marczewskiego i J. Lanowskiego (matematyka i filo
loga klasycznego) wok61 wiersza C. Norwida Plato i Archita. Oba te wy
stqpienia oraz dyskusj� wydano w bibliofilskiej publikacji (Ossolineum) 
poszukiwanej przez zbieraczy wydawniczych cymeli6w. 

Na temat charakteru „czwartk6w" trwa dyskusja, wszakie wedlug 
powszechnego mniemania sama impreza z uwagi na swe powaine walory 
poznawcze winna byc rozwijana i kontynuowana. 

Do najpowainiejszych imprez naukowych, organizowarlych duzym 
nakladem sil i srodk6w, a b�dqcych wyrazem zywych zw'iqzk6w Towa
rzystwa z przemyslem, S'! tzw. wyjazdowe sesje naukowe w wielkich 
osrodkach przemyslowych Dolnego 8lqska. Dotychczas zorganizowano 
dwie 'tego rodzaju sesje, trzecia, przewidziana na 1970 r., znajduje si� 
w koncowej fazie prac badawczych i przygotowawczych. 

Pierwsza, pod haslem 11zagadnienia Turowa", zorganizowana z inicja

tywy Jerzego Skowronskiego wesp61 z Kombinatem G6rniczo-Energetycz
nym Tur6w, odbyla si� w dniach 11-12 VI 1962 r. w Zatcniu, siedzibie 
dyrekcji Kombinatu. Gl6wne problemy zagl�bia w�gla brunatnego, ol
brzymiej inwestycji g6rniczej i energetycznej, przedsi�wzi�cia na nie 
spotykanq dotychczas w Polsee skal�. problemy waine i wymagajqce po
waznych rozstrzygni�c naukowych, leialy w centrum programu sesji. 
Sprawy te naj!epiej ilustruje tematyka wygloszonych referat6w i zwüi
zanej z nimi dyskusji. Referaty przygotowane zostaly przez przedstawi
cieli Kombinatu oraz przez czlonk6w WTN. Pierwsi (W. Bugajski, J. Kraj
czyk, J. Zabokrzycki, K. Wr6bel) przedstawili podstawowq problematyk� 
Kombinatu, drudzy - naukowe uwagi, konstatacje i propozycje. A oto 
tematy niekt6rych wystqpien: Jan Kozuchowski, Znaczenie elektrowni 

w Turowie dla krajowego systemu energetycznego; Kazimierz Tomk6w, 
Charakterystyka chemiczna i u:i:ytkowanie w�gla brunatnego z kopalni 

,,Tui·6w"; Boleslaw Swi�tochowski i Bronis!aw Jablonski, Rekultywacja. 
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teren6w poeksploatacyjnych w kopalnictwie w�gla brunatnego; Aleksan
der Kleczenski, Niekt6re problemy medyczne zagl�bia turoszowskiego; 
Krzysztof Jeiowski, Wplyw rozwoju kombinatu turoszowskiego na gos
podark� regionu. Wnioski wysuniE:te w tych referatach oraz w obszernej, 
rzeczowej dyskusji zloiyly siE: na zesp61 powaznych tez naukowych o du
zej wadze praktycznej, aktualnych r6wniez i dla ihnych analogicznych 
przedsiE:WZiE:C g6rniczych. 

W trzy lata p6iniej z inicjatywy 6wczesnego prezesa WTN, Wiktora 
Brossa, zorganizowano drugii sesjE: wyjazdowii, w Lubinie, na temat pro
blem6w Legnicko-Glogowskiego OkrE:gu Miedziowego, w dniach 3 i 4 
VI 1965 r. 

Podobnie jak na' sesji poprzedniej, przedstawiciele kierownictwa 
kombinatu lubinskiego zadernonstrowali uczestnikom tej sesji WE:Zlowe 
problemy OkrE:gu (T. Zastawnik, W. Teleszynski). Ze strony zespolu 
naukowego przedstawiono nastE:pujiice referaty: Stefan Golachowski, Ba
dania geograficzno-gospodarcze nad Legnicko-Glogowskim Okr�giem 
Miedzi; J6zef Januszeski, Rola czynnik6w demograficznych i spolecz
nych w uzytkowaniu ziemi; Irena Czarnecka, Codzienne dojazdy pracow
nicze na obszarze LGOM; Antoni Zagozdzon, Przemiany sieci osadniczej 
LGOM pod wplywem industrializacj1; Bohdan Jalowiecki, Socjologiczne 
aspekty zarzqdzania regionem uprzemyslowionym; Aleksander Kleczen
ski (z zespolern), Niekt6re zagadnienia medyczne LGOM. I na tej sesji 
sformulowano szereg konkretnych wniosk6w badawczych i praktycznych, 
inicjujiic dalsze kontakty naukowe miE:dzy kombinatem a instytutami 
naukowo-badawczymi Wroclawia. 

Organizacjii naukowii obu se.sji kierowal Igor Kisiel. Materialy tych 
sesji Towarzystwo oglosilo drukiem (Tur6w 1963, Lubin 1966). 

Trzeciii sesjE: wyjazdowii (z inicjatywy przezesa WTN, Jerzego Sko
wronskiego) organizuje siE: pod haslem „nietechniczne problemy wsp61-
czesnego zakladu przemyslowego" - na przykladzie Dolnosliiskich Za
klad6w Maszyn Elektrycznych „Dolmel". 

Na sesjE: (przewidzianii na 1970 r.) prowadzi siE: prace przygotowawcze 
i µaukowo-badawcze w szesciu sekcjach specjalistycznyc.h: zdrowia (kier. 
W. Jankowski), organizacji pracy w pTzernysle (kier. B. Pilawski), socjo
logii (kier. Z. Galdzicki), psychologii (kier. M. Kulczycki), kultury (kier. 
S. Pietraszko), ustawodawstwa pracy (kier. T.· Bartmanski). Celem tak 
zorganizowanej i zaplanowanej sesji jest przebadanie problemu czlowieka 
i spraw spolecznych w procesie produkcji. Badania zrnierzajii do sformu
lowania konkretnych wniosk6w praktycznych, ponadto zas imprezie tej 
przyswieca ambicja wypracowania optymalnego modelu badan nad za
gadnieniami spolecznymi w krE:gu zjawisk technicznych. 

Specjalnym dzialem pracy i naukowego dorobku Wroclawskiego To-



Wroclawskie Towarzystwo Naukowe 249 

warzystwa Naukowego jest od pocz'ltku jego istnienia statutowo umoco
wany program wydawniczy. W tym zakresie Towarzystwo ma do odno
towania wcale powazne osi'lgni�cia w postaci pokaznej ilosci dziel na
ukowych ze wszystkich reprezentowanych u siebie dziedzin wiedzy. 

Wydawnictwa WTN podzielic mozna na kilka grup z uwagi na cha
rakter danych publikacji, termin wydania, dziedzin� naukow'I oraz postac 
gatunkow'I. Traktuj'lc rzecz z tego punktu widzenia wymienic nalei.y 
wydawnictwa kontynualne o charakterze czasopism, wydawnictwa zwar
te wydzialowe, zwarte pozawydzialowe oraz seryjne (zwiijzane z praca�i 
naukowymi poszczeg6lnych komisji WTN). 

Do wydawnictw kontynualnych (ci'lglych) nalei.'I przede wszystkim 
„Sprawozdania Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego", wychodz'lce 
nieprzerwanie od 1947 r. ,,Sprawozdania", zgodnie z utrwalon'I tradycj'I 
tego typu publikacji, S!\ szczeg61ow'I i peln'I kronik'I i.ycia naukowego, 
organizacyjnego i spolecznego Towarzystwa (streszczenia referowanych 
na posiedzeniach prac i komunikaty, pr�ebieg posiedzen, wykaz zebran 
naukowych i administracyjnych, spisy czlonk6w, sprawozdania z podsta
wowej dzialalnosci Towarzystwa, wykazy publikacji, Monika, nekrologi). 
Do numeru 10 wl'lcznie „Sprawozdania" ukazywaly si� jako publikacja 
wsp6lna dla wszystkich Wydzia!6w; dalsze numery ukazywaly si� w dwu 
seriach: A - dla Wydzia!6w humanistycznych (I-III), B - dla Wydzia-
16w nauk eksperymentalnych. ,,Sprawozdania" redagowali B. Knaster 
i B. Olszewicz (1-4), ciz z udzia!em W. Floryana i F. Longchampsa 
(5-10); od numeru 11 dzia! A prowadzili J. Gierowski, F. Longchamps, 
dzial B B. Knaster (do numeru 20 za 1965 r.). Z biegiem czasu utrwalil 
si� zwyczaj kolejnego redagowania „Sprawozdan" przez przedstawicieli 
Wydzial6w pod kierunkiem sekretarza genera!lnego. 

W latach 1947-1956 ukazywa! si� organ informujijcy o pracach nauko
wych Towarzystwa, ,,Comptes rendus de Ja Societe des Sciences et des 
Lettres de Wroclaw" (pod red. F. Langchamps), przeznaczony przede 
wszystkim dla zagranicy. 

Celem szerokiego informowania zagranicznej opinii publicznej o na
ukowym, kulturalnym, gospodarczym i spolecznym dorobku polskim na 
Dolnym Slqsku po 1945 r. powo!ano do i.ycia w 1960 r. organ kwartalny 
w j�zyku angielskim pt. ,,Annales Silesiae", pod naczeln'I redakcj'I Sta
nis!awa Huberta, a od 1968 r. pod red. Jana Trzynadlowskiego. Trudnosci 
organizacyjne i techniczne sprawily, Ze „Annales Si1esiae11 zmieniono 

w rocznik. 

Gl6wnym nurtem dzialalnosci wydawniczej Towarzystwa sq wydzia
lowe publikacje zwarte ukazujqce si� od 1947 r. w dwu dzialach: Prace 
Wroclawskiego Tow. Naukowego A i B, wedlug podanego uprzednio roz
graniczenia. Do 1956 r. dzial A redagowal B. Olszewicz, p6zniej redakto-
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rzy wyznaczani do wlasciwych prac przez Wydzialy hurnanistyczne. Dziat 
B redagowal B. Knaster; redakcj,: wydawnictw lekarskich prowadzit 
w latach 1965-1969 Z. Wiktor (zmarly w styczniu 1970 r.). W zakresie· 
prac redakcyjnych szczeg6lne zaslugi polozyl Bronislaw Knaster, fak
tyczny tw6rca wzoru wroclawskiej ksü1zki naukowej z dziedzin scislych. 
W zakresie publikacji humanistycznych i spolecznych Wroclawskie To
warzystwo Naukowe najwi,:cej zawdzi,:cza kompetentnym pracom re
dlkcyjnym F. Longchan,psa (zmarlego w 1969 r.) oraz W. Floryana. 
Dotychczasowy katalog prac WTN obejmuje 140 pozycji w dziale A i 159 
pozycji w dziale B (stan na koniec 1969 r.). 

Charakterystyka tego typu wydawnictw WTN z koniecznosci musi 
si,: sprowadzic do kilku rys6w og6Inych. Zakresowo i problemowo publi
kacje te obejmuj11 w zasadzie wszystkie dziedziny wiedzy reprezentowa
ne w Towarzystwie. W okresie pierwszego dzies1,:ciolecia zaobserwowac 
bylo mozna wzgl,:dn11 proporcjonalnosc wydawnictw w poszczeg6Inych 
dziedzinach. Z biegiem czasu proporcja ta zacz,:la ulegac zmianom na 
ilosciow11 korzysc prac z zakresu nauk humanistycznych i spolecznych. 
Bylo to naturalnym nast,:pstwem lokowania prac matematycznych i przy
rodniczych (obj,:tosciowo szczuplych) w powstaj11cych i rozwijaj11cych si,: 
czasopismach, biuletynach i organach specjalnie dla tych dyscyplin po
wolanych, eo zapewnilo im wi,:ksz11 „droznosc" specjalistyczn11. Klinicy
styczne prace lekarskie kierowano do organ6w fachowych, eksperymen
talne zas i badawcze ukazywaly si,: i nadal ukazuj11 w WTN. Podobnie 
ma si,: sprawa z pracami z zakresu przyrodoznawstwa, techniki i rol
nictwa. 

Pr6cz prac czlonk6w Towarzystwa w planach WTN znajduj11 swe 
miejsce prace mlodszych pracownik6w nauki, wykonywane pod kierun
kiem czlonk6w WTN. Ten bezsporny mecenat naukowy, badawczy i wy
dawniczy ocenic nalezy niew11tpliwie pozytywnie. 

W dziale prac seryjnych odnotowac nalezy publikacje komisji Towa
rzystwa. A oto owe serie: SI11skie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznaw
cze (red. Antoni Knot), t. 1 (1955) - t. 14 (1968); Rozprawy Komisji Hi
storii Sztuki (red. Tadeusz Broniewski), t. 1 (1956) - t. 5 (1967); Rozpra
wy Komisji J,:zykowej (red. Stanislaw Rospond), t. 1 (1959) - t. 7 (1969). 
Ponadto Archiwum Historyczne (red. Stefan Inglot), t. 1 (1957) - t. 4 
(1963). W pocz11tkowym okresie dzialalnosci WTN wydano seri,: tekst6w 
zr6dlowych Orbis Polonicus (red. Boleslaw Olszewicz). 

Prace naukowe czlonk6w Towarzystwa znajdowaly wysok11 ocen,: 
w swiecie nauki (powolywanie na czlonk6w PAN oraz naukowych towa
rzystw krajowych i zagranicznych, nagrody panstwowe, odznaczenia). 
Prac,: naukow11 i spoleczn11 wysoko ocenialo r6wniez srodowisko wroc
lawskie. Znalazlo to wyraz w przyznawanych czlonkom WTN dorocznych 
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nagr6d naukowych miasta Wroclawia. Nagrody te dotychczas otrzymali: 
�arol Maleczynski 1958, Marian Morelowski 1959, Hugo Steinhaus 1960, 
Wiktor Bross· 1961, Seweryn Wyslouch 1962, Wladyslaw Slebodzinski 
1964, Andrzej Klisiecki i Wladyslaw Czaplinski 1965, Bronislaw Knaster 
i Henryk Kuczynski 1966, Jerzy Skowronski 1967, Antoni Falkiewicz 
j Zygmunt Szparkowski 1969, Antoni Knot i Kazimierz Urbanik 1970. 

Warto w tym miejscu przypomniec nazwiska prezes6w WTN, kt6rzy 
kierowali pracami i dzialalnoscüi Towarzystwa i nadawali im kierunek 
zgodny z dobrze poj�tym interesem nauki, narodu i regionu. Najwi�cej 
na tym polu zasluiyl si� prof. Stanislaw Ku!czynski, pierwszy rektor 
Uniwersytetu i Politechniki Wroclawskiej, organizator wroclawskiego 
:srodowiska naukowego, wsp6ltw6rca Towarzystwa i jego wieloletni pre
zes w latach 1946-1956. Po nim funkcje te sprawowali: Hugo Steinhaus 
(1956-1958 i 1960-1961), Edward Marczewski (1958-1959 i 1961- 1964), 
Dionizy Smolenski (1959-1960), Wiktor Bross (1964-1968), Jerzy Sko
wronski (od 1968 r.). Sekretarzami generalnymi byli: Hugo Steinhaus 
(1946-1947), Boleslaw Olszewicz (1947-1955), Dion'izy Smolenski (1955-
-1956), Witold Swida (1956-1958), Tadeusz Marciniak (1958-1961), Je
rzy Lanowski (1961-1964), Jan Trzynadlowski (od 1964 r.). 

Zgodnie z zapowiedzi11 powr6cmy na chwil� do wst�pu. Nakreslony 
tarn obraz towarzystwa naukowego o charakterze scisle akademickim 
stal si� przedmiotem obszernej dyskusji dotycz11cej charakteru i istoty 
towarzystw naukowych w og6le, nie tylko w skali krajowej. Dyskusj� 
t� podejmowano w imi� reform zwi11zanych ze zmianami zachodz11cymi 
w Swiecie wsp6kzesnym, w iini� koniecznoSci dostosowania struktur or

ganizacyjnych towarzystw naukowych do wymagan wsp6!czesnosci. Ar
gumentowano zagadnienie demokratyzacji hermetycznych dotychczas to
warzystw naukowych. Dyskusja ta naturalnie nie omin�la Wroclawskie
go Towarzystwa Naukowego. Waine to i trudne zagadnienie rozstrzy
gni�to (i potwierdzono w zmienionym statucie) w spos6b, kt6ry nie paru
szajqc naukowych zaloien Towarzystwa otwieral r6wnoczesnie podwoje 
mlodym pracownikom nauki o sprawdzonych kwalifikacjach oraz ]udziom 
zasluionym dla nauki. Uznano, ie jest zjawiskiem wysoce demokratycz
nym, jesli w obr�bie Towarzystwa posiadaj11 jednakowe obowi11zki i pra
wa wybitni uczeni o glosnych nazwiskach oraz mlodzi adepci nauki. 

Jak moina scharakteryzowac czy tei oc.enic rol� Wroclawskiego To
warzystwa Naukowego oraz jego znaczenie i funkcje w minionym 25-le
ciu? Wypadnie odpowiedziec zwi�zle, zgodnie z ramami i zaloieniami 
tego kr6tkiego przegl11du. W ubieglym cwiercwieczu Towarzystwo w mia
r� swych sil i srodk6w wi11zalo si� ze zlozonym procesem rozwoj u, konso
lidacj i i wzrostu wrocla,wskiego srodowiska naukowego, procesowi temu 
pomagalo, bylo jego nie tylko swiadkiem, ale i wsp6ltw6rc11. Wyzwalalo 
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inicjatywy badawcze, by!o ich inspiratorem, a w niejednym wypaclku 
i czynnym promotorem. Jakkolwiek rytm :i:ycia naukowego Towarzystwa 
nie zawsze by! jednakowo dynamiczny, jednak:i:e podstawowe zadania 
byly realizowane. Towarzystwo rozwija!o dzia!ania integracyjne i nadal 
je rozwija. W!asnie dzi<iki wielokierunkowosci kompetencji Towarzystwo 
bylo zdolne organizowac naukowe imprezy o charakterze nader wszech
stronnym, o du:i:ej skutecznosci i u:i:ytecznosci naukowej, gospodarczej 
i spolecznej. Zwraca!o swe praktyczne zainteresowania w stron(l regionu, 
podejmowalo i podejmuje dzialania upowszechniaj11ce wiedz(l, wreszcie· 
zas roztaczalo i roztacza mecenasowsk'l, ale i w pelni kole:i:ensk11 opiek<i 
nad mlodszymi w swiecie nauki. A w tym wszystkim rzecz chyba najdo
nioslejsza: Wroclawskie Towarzystwo Naukowe przez swe prace dobrze 
si<i zaslu:i:ylo ugrun towaniu polskosci na piastowskich ziemiach zachod
nich. 

DIE wiSSENSCBAFrLICBE GESELLSCHAFT IN WROCLAW 

Auf dem Hintergrund der Entwicklung wissenschaftlicher Gesellschaften in 
Polen zeigt der Verfasser die 'Schwierigen Anfänge der Wissenschaftlichen Gesell
schaft in Wroclaw (WTN), die kurz nach der Neueröffnung der Wroclawer Uni
versität gegründet wurde. Die ersten Diskussionen und einleitende Arbeiten be
gannen im Herbst 1945. Der Vorstand wurde am 7.111 1946 gebildet und in der 
Versammlung am 30.V 1946 bestätigt. Zu den Begründern der Gesefilschaft zähl
ten: der Rektor der Universität und der Technischen Hochschule, Stanislaw Kul
czyilski sowie Kamil Stefko, Hugo Steinhaus, Ludwik Hirschfeld, Karol Male
czyilski Edward Sucharda und viele andere. Die Gesellschaft entwickelte ihre 
Tätigkeit in den vier gebildeten Abteilungen - der Philologischen, Historisch
-Philosophischen, Mathematischen und Naturwissenschaftlichen, später sollte die 
Medizinische und die Abteilung für Technische Wissenschaften berufen werden. 
Der Verfasser schildert ferner die Rolle der Gesellschaft als Förderer der wis
senschaftlichen Forschungen, Organisator von wissenschaftlichen Diskussionen in 
den Sitzungen der einzelnen Abteilungen und Kommissionen, von wissenschaft
lichen und populär-wissenschaftlichen Tagungen sowie von auswärtigen wissen
schaftlichen Sessionen, die sich auf die Zusammenarbeit der GeseHschaft mit 
der Industrie bezogen. Grosse Aufmerksamkeit wird der Verlagstätigkeit der 
Gesellschaft geschenkt. 
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ANDRZEJ DEREN 

DWADZIESCIA Plll,C LAT DZIALALNOSCI ARCHIWUM 
PANSTWOWEGO M. WROCLAWIA I WOJEWÖDZTWA 

WROCLAWSKEGO 

Powr6t Sliiska do Polski w 1945 r. otworzyl przed historykami polski
mi nowe, nie znane dot!\d perspektywy naukowo-badawcze. Bezcenne bo
wiem dokumenty przeszlosci tej ziemi znalazly si,: w posiadaniu wladz 
Polski Ludowej, eo umoz!iwilo badaczom swobodny do nich dost,:p. Ale 
nasuwalo si,: od samego pocziitku nieodparcie pytanie: jaki procent akt 
ocalal od zniszczen wojennych, ile czasu i wysilku trzeba b,:dzie poswi,:
cic, aby pracownicy naukowi uzyskali moznosc normalnego z nich korzy
stania? 

Przed wybuchem drugiej wojny swiatowej caly Dolny Sliisk pokry
ty byl g,:stii sieciii r6znego rodzaju archiw6w. Punktem centralnym tej 
sieci byl Wroclaw. We Wroclawiu, siedzibie wladz prowincji sliiskiej, po
wstalo w ciqgu XIX w. kilka wielkich archiw6w. Wsr6d nich na czolo 
wysun<:lo si,: b. Archiwum Panstwowe we Wroclawiu, zawdzi<:czajiice 
swe powstanie sekularyzacji klasztor6w sliiskich. W okresie swego istnie
nia, w latach 1810-1945, b„ ATchiwum Panstwowe we Wroclawiu, ma
iiice siedzib<: przy dzisiejszym pi. Grunwaldzkim, zgromadzilo w swoich 
magazynach obok zespo16w klasztornych najwazniejsze akta urz<:dowe 
prowincji slqskiej, w tym ponad 50 000 dokument6w, 30 000 ksiiig 
i 250 000 wolumin6w akt. Akta, ksi,:gi i dokumenty zawierajiice mate
rialy historyczne XIII-XX w. zostaly zinwentaryzowane w repertoriach 
ksiiizkowych i kartkowych oraz w licznych spisach zdawczo-odbiorczych. 

Drugim z kolei, i to zar6wno pod wzgl<:dem ilosci akt, jak i wartosci 
zasobu archiwalnego, by!o Archiwum Miejskie we Wroclawiu. Zgroma
dzilo ono w swym budynku przy ul. Szajnochy 7/9 najcenniejsze akta 
i ksi<:gi miejskie. Do najwazniejszych grup aktowych nalezaly: akta Rady 
Miejskiej (od 1741 r. Magi&tratu) i poszczeg6lnych organ6w zarziidu miej
skiego, siid·u miejskiego, szpitali, zaklad6w opiekunczych, szk61 miejskich, 
kosciol6w, korporacyj kupieckich, cech6w rzemieslniczych itp. Og6lem 
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b. Archiwum Miejskie we Wroclawiu liczy!o w swoich zasobach ponad 
30 000 dokument6w i luznych akt, kilkanascie tysi�cy ksiqg miejskich 
oraz-ponad 18 000 wi11zek i poszyt6w akt. Wszystkie te materia!y archi
walne pochodz11ce z XIII-XX w. by!y zinwentaryzo�ane w 250 reper
toriach i katalogach kartkowych. 

Wybuch wojny w 1939 r. i aneksja zachodnich ziem polskich przez 
Rzesz� Niemieckq pociqgn�!y za sob11 zmiany w organizacji sieci archi
walnej na Sl11sku. Utworzenie nowego Archiwum Panstwowego w Ka
towicach, dokqd Archiwum Wroclawskie przekaza!o cz�sc archiwali6w 
odnosz11cych si� do tamtejszych teren6w, skurczylo znacznie zasi�g tery
torialny wroclawskiego osrodka archiwalnego. Archiwum Panstwowe 
we Wroclawiu obejmowalo w tym czasie okr�gi rejencyjne we Wrocla
wiu i Legnicy. W miar� rozwoju sytuacji wojennej dzialalnosc archiwal
na i na tych terenach zacz�la stopniowo zamierac. Jednoczesnie szybkie 
post�py wojsk radzieckich postawily niemieckie wladze archiwalne wobec 
koniecznosci zabezpieczenia akt znajduj11cych si� we Wroclawiu. W celu 
ochrony archiwali6w przed bombardowaniem lotniczym postanowiono 
ewakuowac je ze stolicy prowincji do malych miejscowosei na terenie 
calego Dolnego Sl11ska. Zgodnie z planem u!ozonym 22 V 1942 ;r. rozpo
cz�to pospieszne przygotowania do pe!nej ewakuacji zasob6w archiwal
nych '· Akcj� wywozenia rozpocz�to od najstarszych dokument6w. Pierw
sze transporty zaladowane skrzyniami dokument6w i akt wyruszyly 
1 VIII 1942 r. z Wroclawia do Kamienca Z11bkowickiego. W slad za tym 
prowadzono systematyczne wywozenie najcenniejszych material6w i roz
mieszczano je w wybranych miejscowosciach Sl11ska, w kt6rych zorgani
zowano tzw. plac6wki przejsciowe '· Najwi�cej zasob6w ulokowano 
w zamku w Nowym Kosciele w pow. z!otoryjskim, w zamku w Ramu!to
wicach w pow. sredzkim, w Kamiencu w pow. z11bkowickim i w Roztocz
niku w pow. dzierzoniowskim. Nieznaczne ili,sci akt przeslano do Cieplic 
i Szklarskiej Por�by. Szesnascie skrzyn dokument6w i ksi11g katastral
nych (kataster karolinski) skierowano do archiwum Rzeszy w Opawie 3

• 

Akcja ewakuacyjna trwala do stycznia 1945 r. i nie zostala w pe!ni 
zakonczona. Swiadcz11 o tym fragmenty akt zespolu Naczelnego Pre
zydium Prowincji SI11skiej we Wroc!awiu znalezione w latach pi�cdzie
si11tych w czasie odgruzowania budynku dawnego Archiwum Panstwo
wego. 

Ewakuacja akt z Wroc!awia do zamk6w i ma!ych miejscowosci na 
Sl11sku nie zapobiegla ich powaznemu zniszczeniu. Ewakuowane bowiem 

1 Deutsches Zentralarchiv Merseburg, Rep. 178, Abt. XIX St. A Breslau nr 161 

Luftschutz des St. A. Breslau 1934-1945. 
2 Tamie. 

J Tamie. 
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archiwalia znalazly si� wczesn11 wiosn11 1945 r. na linii zaci�tych walk 
i obszarach przesuwania si� wojsk obu walcz,icych armii. W rezultacie 
znaczna wi�kszosc material6w ulegla ca!kowitemu zniszczeniu. Akta 
z g6r,i stu zespol6w archiwalnych przestaly istniec. Wiele akt zacho
walo si� jedynie w szcz11tkowej formie. Straty poszcz�g6lnych zespol6w 
wahaj!j si� w granicach od 100/o do 950/o. Brak wielu ksi11g ewidencyj
nych utrudnil w duzym stopniu dokladniejsze ustalenie bilansu strat. 
Cz�sc odnalezionych archiwali6w, zwlaszcza w Ramultowicach, znaj
dowala si� w stanie granicz11cym z zupelnym zniszczeniem. Akta do
kumenty rozrzucone po podw6rzach i polach, zdeptane, zbutwiale i po
darte, przedstawialy zalosny obraz. 

W kilka miesi�cy po zakonczeniu dzialan wojennych dr J6zef Stoja
nowski, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie, otrzymal jako 
Pelnomocnik Ministra Oswiaty do Spraw Archiwalnych zadanie zorga
nizowania na Dolnym Sl,isku polskiej sluzby archiwalnej •. Trudn11 t� 
misj� rozpocz11! od zabezpieczania i zwozenia do Wroclawia rozlokowa
nych na terenie Dolnego Si11ska material6w archiwalnych b. archiw6w 
niemieckich. W trakcie prowadzenia prac zabezpieczaj11cych pracownicy 
polskiej sluzby archiwalnej stwierdzili, ze ewakuacja akt na prowincj�. 
mimo poniesionych tarn dotkliwych strat, byla celowa i uratowala cenne 
zbiory przed calkowit11 zaglad11, jaka czekala je we Wroclawiu, w bu
dynku b. niemieckiego Archiwum Panstwowego, kt6ry w 1945 r. zostal 
doszcz�tnie zburzony. 

R6wnolegle z akcj11 zabezpieczania akt podj�to starania u wladz miej
skich o przydzial lokalu na potrzeby przyszlego Archiwum Panstwowego 
we Wroclawiu. Uzyskana cz�sc duzego budynku dawnego niemieckiego 
Urz�du Pracy przy ul. Pomorskiej 2 (dawna Gdynska) znajdowala si� 
w tak bardzo oplakanym stanie (bez dachu, bez ram okiennych i okien, 
sciany podziurawione pociskami armatnimi), ze przed zwozk11 akt do 
zaimprowizowanych napr�dce magazyn6w nalezalo przeprowadzic sze
reg prowizorycznych rob6t zabezpieczaj,icych. Akcj11 ratowania zbior6w 
obok dawnych zasob6w archiwalnych obj�to r6wniez nowsze registra
tury urz�d6w i instytucji z terenu Wroclawia i okolicy, zabieraj11c je 
do archiwum wraz z ocalalymi p6lkami. 

Zw6zki akt pol,iczonej z ogromnymi trudnosciami dokonywano nie
jednokrotnie za pomoc11 platform konnych, gdyz wlasnych srodk6w lo
komocji nie bylo, a Panstwowa Komunikacja Samochodowa rozporz11-
dzala w6wczas jeszcze zbyt skromnym taborem. Dotarcie zatem w tych 
warunkach do ocaialych sklad6w akt rozmieszczonych w licznych miej-

4 Dr Stojanowski zakotlczyl prace organizacyjne we Wroclawiu w pai.dzierniku 
1946 r. i przekazal kierownictwo Archiwum drowi M. WqsowiczowiJ 

'7 - Sob6tka. 1970. z. 2 
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scowosciach Dolnego Sl&ska by!o bardzo trudne, ale i pilne, gdyz po
zbawione opieki akta byly narazone na zniszczenie przez przygodnych 
znalazc6w lub ·zabranie na przemia! przez dzia!aj!jC!j na tym terenie 
central� odpadk6w uzytkowych „Surmet". Temu ostatniemu niebezpie
czenstwu zapobieg!o skutecznie wydane w 1946 r. zarz&dzenie Minister
stwa Przemyslu zabraniaj&ce centralom odpadk6w zabi�rania jakich
kolwiek akt na przemial bez uprzedniego zbadania materia!6w przez 
przedstawicieli panstwowej sluzby archiwalnej. 

Ekipy zabezpieczaj&ce akta gromadzily rozproszone na terenie Sl&
ska arc.hiwalia i zwozily je kolej!j do Wroclawia 5• Dowozenie akt do 
stacji kolejowej i zabieranie ich ze stacji do magazyn6w archiwalnych 
odbywalo si� przy pomocy platform konnych i zwyklych woz6w ch!op
skich. W rozmaitych punktach wojew6dztwa wroclawskiego odszukano 
i zwieziono do Wroclawia partie akt i dokument6w nast�puj&cych w!adz 
urz�d6w, miast, instytucji i maj&tk6w sl&skich: 15 ksi�stw, biskupstwa 
wroclawskiego, 53 klasztor6w, Naczelnego Prezydium Prowincji SI11-
skiej, Rejencji Opolskiej •, 10 starostw powiatowych, 8 wydzial6w po
wiatowych, S&du Krajowgo Wyzszego we Wroclawiu, Sqdu Krajowego 
we Wroclawiu, s&d6w krajowych w Legnicy i Swidnicy, kilkudziesi�ciu 
dolnosl&skich s&d6w obwodowych, Prezydium Policji we Wroclawiu, 
Komisji Generalnej dla Prowincji Sl&skiej we Wroclawiu, Ba,;ku Rento
wego we Wroclawiu, Archiwum Miejskiego we Wroc!awiu, kilkudzie
si�ciu miast, cech6w, gmin wiejskich, BiuTa Informacyjnego W. Schimr 
melpfeng we Wroclawiu, Fabryki Chemicznej Theodor Schudardt 
w Zgorzelcu, akt podworskich Hochberg6w w Ksi&zu, pow. walbrzyski, 
Schaffgotsch6w w Cieplicach, pow. jeleniog6rski, Hatzfeldt6w w Zmi
grodzie, pow. milicki, Maltzan6w w Miliczu, Biron6w von Curland w Sy
cowie, Magnis6w w Bozkowie, pow. noworudzki, Althann6w w Mi�dzy
lesiu, pow. bystrzycki, Einsiedla w Rybarzowicach, pow. zgorzelecki, 
Nostitza-Wolkensteina w Luboradzu, pow. jaworski, Saurma-Jeltscha 
w Laskowicach, pow. olawski, Stillfried-Metticha w Zelowicach-Stra
chowie, pow. strzelinski i innych. 

Z terenu miasta Wroc!awia zabezpieczono i zwieziono do magazyn6w 
akta archiwalne i registratury nast�pujqcych urz�d6w panstwowych, 
samorz&dowych i organizacji ': Nacze!nego Prezydium Prowincji Sl&
skiej, Samorziidu Prowincjonalnego, Rejencji Wroclawskiej, Miasta 

s Akcjc\ zabezpieczenia akt w terenie kierowal A. Deren. Wspölpracowali z nim 
A. Stojanowska i S. Wojtas. 

6 W 1947 r. zabrano z Opola do Wroclawia registratury biei:ijce Naczelnego 
Prezydium Prowincji G6rn0Slc1skiej i Rejencji Opolskiej. 

7 W akcji zabez.pieczania akt na terenie m. Wroclawia pomagali w pocz4tko
�ym okresie pr.acownicy Biblioteki Uniwersyteckiej, m.in. M. Walter. 
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Wroc!awia, Urz�du Skarbowego Prowincji Dolnosl'!skiej we Wroclawiu, 
Dyrekcji Kolejowej we Wroclawiu, Ziemskich Towarzystw Kredytowych, 
Centralnej Rady Ludowej we Wroc!awiu, Konsystorza Ewangelickiego 
Prowincj( $]'15kiej we W roc!awiu i parafii ewangelickich, Zarzljdu Dr6g 
Wodnyc.b., Inspekcji Przemyslowych, szk61 miejskich, Gieidy Kupieckiej, 
Domu Bank�wego EichboTn i Sp6lki, Koncernu Przemyslowego G. Gie
schego i Banku Drezdenskiego. 

Akcja zabezpieczania material6w archiwalnych zapocz'!tkowana 
w drugiej polowie 1945 r. byla prowadzona w ciljgu calego 25-lecia. 
Dia zorientowania si� w poniemieckich pozostalosciach aktowych na 
terenie wojewödztwa wroclawskiego Archiwum Panstwowe skierowalo 
trzykrotnie w latach 1947, 1952 i 1954 za posrednictwem wladz woje
wödzkich i okr�gowych apel do zakladöw pracy o nadsylanie informacji 
o posiadanych aktach poniemieckich. Prowadzono te:i: systematycznie 
rejestracj� tych akt w czasie wizytacji archiwöw zakladowych dokony
wanych przez pracownik6w archiwalnych. Dzi�ki usilnym poszukiwa
niom natrafiono na ciekawe materialy aktowe w Swidnicy, Olawie, 
Miliczu, Gryfowie i innych miejscowosciach. Znalezione dokumenty 
zabrano do magazynöw archiwalnych. W ramach akcji scalania mi�dzy
archiwalnego Archiwum Panstwowe we Wroclawiu przekazalo powa:i:ne 
ilosci akt do innych wojewödzkich archiwöw panstwowych, a w szcze
gölnosci do archiwöw w Opolu i Zielonej Görze. T'I Sam'! drog'l Archi
wum Wroclawskie otrzymalo kilkanascie zespolöw akt z innych archi
w6w panstwowych, m. in. z Poznania (archiwum Hatzfeldt6w) i z Katq
wic (Wy:i:szy Urzljd Görniczy we Wroclawiu i fragmenty akt Komisji 
Generalnej). 

Röwnolegle z Wojewödzkim Archiwum Panstwowym we Wroclawiu 
powolanym do :i:ycia zarzljdzeniem Ministra Oswiaty z dnia 17 VII 
1946 r. dzialalo od 1948 r. Archiwum Miejskie pod nazw'I Archiwum 
Akt Dawnych m. Wroclawia. Nowa placöwka podj�la w scislej wspöl
pracy z Archiwum Wojewödzkim akcj� gromadzenia resztek archiwa
liöw miejskich ocalalych z po:i:ogi wojennej i rozpocz�la porzqdkowanie 
akt b. niemieckiego Archiwum Miejskiego oraz nowej registratury ma
gistratu m. · Wroclawia. Uklad bowiem akt miejskich ulegl podobnemu 
zburzeniu jak panstwowych, gl6wnie wskutek ewakuacji pewnych ich 
partii na prowincj�, a tak:i:e przeniesien z jednych cz�sci miasta do in
nych. W 1951 r. w wykonaniu zarzqdzenia w sprawie przej�cia b. archi
wöw miejskich przez archiwa panstwowe • zas6b Archiwum Akt Daw-

a Zarutdzenie nr 91 Prezesa Rady Ministr6w z 8 jVI 1951 r. w sprawie prze
jt:eia b. archiw6w miejskich przez Naczelm\ Dyrekcj� Archiw6w Pa11stwowych 
(Monitor Polski, nr A 55, poz. 723). 
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nych m. Wroc!awia zosta! przej�ty przez Wojewödzkie Archiwum Pan
stwowe i wszed! w sk!ad II Oddzia!u akt w!adz, urz�döw i instytucji 
samorzqdowych. W tym samym czasie zosta!o zlikwidowane Archiwum 
Miejskie w Jeleniej Görze, a jego zasöb aktowy zosta! wcielony do za
sobu tamtejszego Oddzia!u Terenowego Wojewödzkiego Archiwum Pan
stwowego we Wroc!awiu. Akcja scalania materia!öw archiwalnych nie 
ograniczy!a si�. do wymiany zasobu mi�dzy archiwami krajowymi. Na 
podstawie bowiem porozumienia mi�dzy w!adzami polskimi i Zwiqzku 
Radzieckiego rewindykowano w 1958 r. do kraju powazne ilosci akt 
sl&skich 9

• Podobnq akcj� przeprowadzono w 1962 r. mi�dzy Polskq 
i Czechos!owacjq 10. 

Bogaty, a ma!o znany dawnym historykom polskim zasöb aktowy 
Archiwum Wroc!awskiego zosta! w ciqgu minionego 25-lecia w ca!osci 
udost�pniony do badan naukowych i potrzeb praktycznych gospodarki 
narodowej. Obok akt pochodzqcych z okresöw chronologicznie wczes-, 
niejszych opracowano i udost�pniono röwniez akta zlikwidowanych 
urz�döw, instytucji i przedsi�biorstw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Do wazniejszych i ciekawszych zespolöw udost�pnionych nalezq: Ksi�
stwa Slqskie, dokumenty klasztorne, Naczelne Prezydium Prowincji 
Slqskiej, Prezydium Policji ·we Wroc!awiu, Rejencja Opolska, Rejencja 
Wroc!awska, Starostwa Powiatowe, Wydzialy Powiatowe, Samorzqd 
Prowincji Sl&skiej i Dolnoslqskiej, Wyzszy Urzqd Görniczy, Urzqd Skar
bowy Prowincji Sl&skiej, Komisja Generalna, Konsystorz Ewangelicki 
dla Prowincji Sl&skiej, Inspektorat Pracy Prowincji Dolnoslqskiej, akta 
m. Wroc!awia, Swidnicy, Klodzka, Walbrzycha, Dzierzoniowa, akta Slj
dowe, Ziemskie Towarzystwa Kredytowe, akta podworskie majqtköw 
Schaffgotschöw, Hochbergöw, Hatzfeldtöw, Magnisöw, akta finansowe 
Domu Bankowego Eichborna we Wroc!awiu i Koncernu Przemys!owego 
G. Gieschego. 

Z zespo!öw aktowych Polski Ludowej udost�pniono: Urzqd Woje
wödzki Wroc!awski, Wroc!awska Wojewödzka Rada Narodowa, Panstwo
wy Urzqd Repatriacyjny, Izba Przemys!owo-Handlowa, Izba Skarbowa, 
Panstwowe Nieruchomosci Ziemskie, Zarzqd Okr�gowy we Wroc!awiu, 
Okr�gowy Zarzqd Panstwowych Gospodarstw Rolnych we Wroc!awiu 
i inne. Nie pozostaly pod tym wzgl�dem w tyle Oddzialy Terenowe 
w Jeleniej Görze i Legnicy, udost�pniajqc dla badan naukowych zespo!y 
miejskie i powiatowe z nalezqcych do ich wlasciwosci terenöw. 

W zwi&zku z intensyfikacjq badan naukowych zwi�ksza!a si� z roku 
na rok liczba osöb korzystajqcych z zasoböw aktowych Archiwum Pan-

9 „Sl�ski Kwartalnik Historyczny Sob6tka", R. XIÜ, 1958, nr 4, s. 663-664. 
10 T.amZe, R. XlVIII, 196'3, nr 4, s. 532-534. · 
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stwowego we Wroclawiu, archiw6w terenowych i innych archiw6w kra
jowych i zagranicznych, skqd na zam6wienie os6b zainteresowanych 
sprowadzano akta. Stan udost�pniania material6w archiwalnych w Pra
cowni Naukowej Archiwum Panstwowego we Wroclawiu w latach 
1946-1969 ilustruje zamieszczona ponizej tabela. 

1 Liczba os6b 1 Liczba I
Liczba udost�-

Rok pnionych 
korzystajqcych odwiedzin 

jedn. arch. 

1946 34 431 
1947 59 789 
1948 22 76 430 
1949 30 601 1149 
1950 26 588 589 
1951 56 733 1492 
1952 42 877 1459 
1953 119 1415 2718 
1954 154 1998 3742 
1955 227 1417 8014 
1956 181 1583 5029 
1957 336 2420 13303 
1958 207 2296 9765 
1959 211 2285 15250 
1960 165 2885 5446 
1961 202 2145 6926 
1962 179 1865 6217 
1963 187 2925 5912 
1964 169 2616 7117 
1965 385 2383 10171 
1966 184 2242 7697 
1967 178 1925 5048 
1968 210 1903 6579 
1969 224 2420 5711 

Og61eml 3695 39691 129983 

W omawianym okresie przeprowadzono kilka tysi�cy kwerend nau
kowych i urz�dowych, w tym r6wniE!z l<werend dla instytucji nauko
wych i os6b prywatnych z zagranicy (Czechosfowacja, Niemiecka Repu
blika Demokratyczna, Niemiecka Republika Federalna, Francja, Belgia, 
Holandia, Zwiiizek Radziecki, Szwajcaria, Austria, Stany Zjednoczone). 
Udost�pniono tez materialy kilku zespol6w da cel6w gospodarczych 
i politycznych, m. in. akta, mapy i plany dla bo!nosliiskiego Zarzqdu 
Uzdrowisk, Katedry Architektury Polskiej Politechniki Wroclawskiej, 
Wydzialu Rolnictwa i Lesnictwa Prezydium Wojew6dzkiej Rady Naro
dowej w Opolu, Pracowni Konserwacji Zabytk6w we Wroclawiu, Ce-
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mentowni Groszowice II w pow. opolskim, Krakowskiego Biura Projek
töw i kilkunastu prezydiöw (zarz11d6w miejskich) miejskich rad naro
dowych na terenie wojewödztwa wroc!awskiego. 

Opracowany pod koniec 1954 r. przez Archiwum Panstwowe we 
Wroclawiu i archiwa terenowe Archiwalny biuletyn informacyjny jest 
juz dzis nieaktualny. Nie zawiera on bowiem wszystkich zabezpieczo
nych i ·opracowanych po 1954 r. zespolöw archiwalnych, a ponadto wy
kazano w nim niektöre cz,:sci zespolöw {np. Kolegium Szkolne Prowincji 
Sl11skiej w Opolu) jako odr,:bne zespoly. W okresie pözniejszym bl,:dy 
te skorygowano. W chwili obecnej trwaj11 intensywne prace nad przy
gotowaniem przewodnika po zasobie Archiwum Panstwowego we Wro
clawiu i archiwöw terenowych wojewödztwa wroc!awskiego. Informator 
obejmie wszystkie zgromadzone materialy archiwalne. 

Biblioteka podr,:czna archiwum Panstwowego we Wroclawiu liczy 
17 700 tomöw. Posiada inwentarz i katalog alfabetyczny. Mimo charak
teru wewn�trznego ksi,:gozbiör oddaj e powazne us!ugi przy pracach 
archiwalnych i historycznych. Korzystaj11 z niego zaröwno pracownicy 
Archiwum Panstwowego, jak i osoby obce, korzystaj11ce z akt w Pra
cowni Naukowej. 

Obok prac porz11dkowo-inwentaryzacyjnych i naukowo-badawczych 
pracownicy Archiwum Wroclawskiego byli od 1950 r. zaj,:ci problema
mi ksztaltowania narastaj11cego w archiwach zakladowych zasobu akto
wego. Najwazniejszym instrumentem nadzoru nad aktami urz,:döw, 
instytucji, zarz11d6w gospodarczych, przedsi,:biorstw i organizacji spo
lecznych byly systematyczne wizytacje ich archiwöw, pol11czone nie
rzadko z ekspertyzami akt wybrakowanych. Wysilki pracowniköw 
Archiwum zmierzaj11ce do podniesienia stanu sk!adnic akt na wyzszy 
poziom nie wsz,:dzie znajdowaly nalezyte zrozumienie. Na podstawie 
dlugoletniej praktyki Archiwum Panstwowe we Wroc!aV.:iu mogle stwier
dzic, ze stan skladnic akt na terenie m. Wroclawia i wojewödztwa wro
clawskiego jest bardzo rözny. Istniej11 instytucje posiadaj11ce archiwa 
pod kazdym wzgl,:dem wzorowe, ale zdarzaj11 si,: i takie zaklady pracy, 
ktöre traktuj11 swe Sk!adnice akt jako uci11zliwy balast. Energiczna akcja 
wizytacyjna powoduje jednak, ze ilosc tych ostatnich powoli, ale stale 
maleje. Jednym z waznych z,idan opieki nad narastaj11cym zasobem 
archiwalnym jest pilnowanie ze strony Archiwum terminöw wykonania 
zalecen powizytacyjnych i systematyczne ich egzekwowanie. Röwniez 
prowadzona przez Archiwum akcja szkoleniowa, a w szczegölnosci 
ostatnio stosowana forma szkolenia na kursach korespondencyjnych, 
przyczynila si,: w duzym stopniu do podniesienia stanu skladnic na 
wyzszy poziom. Dotychczasowa dzialalnosc archiwöw na tym odcinku 
nie byla zatem bezowocna. Nadzör nad tymi pracami sprawowal do 
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1967 r. kierownik Referatu Organizacyjno-Inspekcyjnego, a od 1968 r. 
kierownik Oddzialu Akt Polski Ludowej. Stan kartoteki zarejestro
wanych w Archiwum Panstwowym skladnic akt z terenu m. Wrocla
wia wyni6sl okolo 750 pozycji, a w archiwach terenowych wojew6dz
twa wroclawskiego dwa razy tyle. W ostatnich latach dokonano selekcji 
skladnic akt i wydzielono sposr6d nich skladnice o szczeg6lnym zna
czeniu, nad kt6rymi archiwa panstwowe roztaczaj11 specjaln11 opiek�. 
Ilosc sk!adnic akt pozostajqcych pod specjalnq opiek11 s!uzby archiwalnej 
na terenie m. Wroclawia i wojew6dztwa wroclawskiego nie jest stala 
i w zaleinoscf od wartosci skladnic ulega zwi�kszeniu lub zmniejszeniu. 
Ilosc skladnic akt obj�tych specjaln11 opielt11 wynosi w chwili obecnej: 
na terenie m. Wroclawia 174, a na terenie wojew6dztwa 650. 

Zycie naukowe Archiwum znajdowalo sw6j wyraz przede wszystkim 
w zebraniach naukowych, w czasie kt6rych wygloszono w latach 1949-
-1969 140 referat6w z dziedziny archiwistyki, a,chiwoznawstwa oraz 
historii ustroju i organizacji wladz sl11skich. Niezaleinie od prac o cha
rakterze sluibowym poszczeg6lni pracownicy prowadzili indywidualne 
badania naukowe odpowiadaj11ce ich wlasnym zainteresowaniom. W.iele 
sposr6d tych prac zostalo opublikowanych na lamach „Archeionu", ,,Tek 
Archiwalnych" i „Sob6tki". 

Pierwsze lata dzialalnosci Archiwum Wroclawskiego poswi�cone 
byly, jak jui o tym wspomniano, gl6wnie zabezpieczaniu i prowizo
rycznemu porz11dkowaniu materia!6w archiwalnych. Kontakty bezpo
srednie pracownik6w Archiwum z zakladami pracy i ze spoleczenstwem 
dolnosl11skim rozpocz�ly si� nieco p6zniej, bo dopiero w 1950 r. W tym 
czasie bowiem zainicjowano akcj� wizytowania skladnic akt i szkolenia 
ich personelu. 

R6wnolegle z tymi pracami archiwisci wroclawscy podj�li pierwsze 
pr6by popularyzowania archiwum wsr6d szerokich rzesz opoleczenstwa. 
Rozpocz�to od pogadanek w szkolach i wi�kszych zakladach pracy. 
W nast�pnych latach organizowano liczne pokazy i wystawy dokumen
t6w archiwalnych. Ekspozycje te, nawi11zuj11ce gl6wnie do tematyki 
polskosci ziemi slqskiej, cieszyly si� wsr6d zwiedzaj11cych duzym powo
dzeniem. R6wniei wystawa pt. Wroclaw w dokumencie archiwalnym, 

zorganizowana w maju 1960 r. z okazji 15 rocznicy wyzwolenia Wro
clawia, byla przedsi�wzi�ciem ze wszech miar udanym. Eksponaty tej 
wystawy byly filmowane i pokazywane w telewizji. W Polskim Radiu 
wygloszono na te tematy kilka pogadanek. 

Wielk11 aktywnosc propagandowo-popularyzatorsk& rozwijala polska 
sluiba archiwalna w czasie urz&dzanych eo pi�c lat „Tygodni Archi
w6w". Pierwszy „Tydzien Archiw6w" odbyl si� w dniach 7-14 IX 
1958 r. W latach 1958, 1963 i 1968, w kt6rych obchodzone byly „Tygo-
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dnie Archiw6w", prowadzono na terenie m. Wroclawia i wojew6dztwa 
wroclawskiego szerokq akcj,: propagandowii za posrednictwem prasy, 
radia, wystaw dokument6w i pogadanek. 

Do gl6wnych zadan panstwowej sluzby archiwalnej na Dolnym 
Sliisku w latach 1971-1975 b,:dzie nalezec zabezpieczenie i opracowanie 
akt administracji panstwowej wszystkich szczebli, zarziid6w i przedsi,:
biorstw gospodarczych, zwiiizk6w i organizacji spolecznych .j kultural
nych z lat 1951-1960. Przewiduje si,: opracowanie przejmowanych 
obecnie akt siid6w pruskich, jak r6wniez akt katastralnych, dokumen
t6w i piecz,:ci zespol6w miejskich m. Wroclawia i Swidnicy, zbior6w 
kartograficznych. Sporziidzone zostanii dla niekt6rych zespol6w pomoce 
arc.hiwalne wyzszego rz,:du (skorowidze, indeksy, katalogi). W dziedzinie 
opieki nad narastajiicym zasobem archiwalnym polozony zostanie nacisk 
na zakladanie archiw6w zjednoczonych, w kt6rych grupowane b,:dq 
akta pokrewnych instytucji i przedsi,:biorstw. W planach prac nauko
wo-badawczych obok opracowan tradycyjnych· referat6w na zebrania 
naukowe wdrozone zostanii badania naukowe nad problematykq kan
celaryjno-biurowii i ustrojowii wladz i urz,:d6w PRL w latach 1945--
1969. Opublikowany zostanie m. in. przewodnik po zasobie Archiwum 
Panstwowego we Wroclawiu i archiw6w terenowych wojew6dztwa wro
clawskiego. 

DAS STAATSARCHIV IN WROCI.AW 

Bereits einige Monate nach Kriegsende erhielt Dr. J6zef Stojanowski als 

Bevollmächtigter des Ministers für Bildungswesen den Auftrag, ein Staatliches 

Archiv in Niederschlesien zu gründen. Seine Arbeit begann Dr. Stojanowski mit 

der Sicherstellung und Anfuhr von Archivalien, die die deutschen Behörden in 

die Provinz evakuiert hatten. Der Prozentsatz der Aktenbeschädigung war sehr 
hoch. Die in die Lagerräume in der Pomorska-Strasse 2 zusammengeführten älte
ren und neueren Akten der Registratur von Ämtern und Institutionen wurden 

provisorisch geordnet und für wissenschaftliche Forschungen sowie wirtschaftliche 

Zwecke zugänglich gemacht. 

In den vergangenen 25 Jahren wurden sämtliche Akten, die sich im Archiv 
befinden, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Auf der Basis dieser Akten 

sind zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen polnischer und ausländischer Ge

schichtsforscher entstanden. Besonders interessante Dokumente, die vom Polentum 
des s'chlesischen Bodens Zeugnis ablegen, wurden breiteren Kreisen der Bevölke

rung in archivalischen Ausstellungen gezeigt. 

Zu den wichtigsten Aufgaben des · Archivs in den Jahren 1971-1975 wird 
die Bearbeitung der Akten der Volksrepublik Polen sowie die Einleitung von 

wissenschaftlichen Forschungsarbeiten ü_ber Verfassungsfragen der Staatsmacht 

VolksPolens. 
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WINCENTY URBAN 

ARCHIWUM - MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE I BIBLIOTEKA 

KAPITULNA WE WROCt.AWIU W LATACH 1945-1970 

Do zas!uzonych niew11tpliwie instytucji naukowych i kulturalnych 
archidiecezji wroc!awskiej nalezy zaliczyc bezstronnie Archiwum Ar

chidiecezjalne, Muzeum i Bibliotek,: Kapituln11. Druga wojna swiatowa 
obesz!a si,: niemi!osiernie z wymienionymi instytucjami koscielnymi. 

W latach wojennych 1939-1945 kierowa! nirni ks. K. Engelbert, dobry 
fachowiec i zami!owany badacz. Maj 11c tedy do pomocy trzy siostry 
urszulanki musial pokonac caly szereg trudnosci, aby utrzymac wszyst
kie instytucje na poziomie. W czasie wzmagaj11cych si,: trudnosci wo
jennych zacz,:to umieszczac za zgod11 kardyna!a Bertrama i konserwa
tora G. Grundmanna juz w 1942 r. szereg wartosciowych przedmiot6w 
bibliotecznych po parafiach sl11skich, jako mniej narazonych na nie
bezpieczenstwo bombardowania (Strzelin, Henryk6w, Sob6tka, Kielczyn; 
m. in. wywieziono wtedy z Wroc!awia 805 inkunabu16w). W 1945 r. wo
bec zblizaj 11cego si,: frontu wschodniego musiano zabezpieczyc wiele 
zbior6w archiwalnych, bibliotecznych oraz muzealnych. Zabytki te
i zbiory umieszczano po plebaniach sl11sl,ich po lewej stronie Odry, gdyz 
Niemcy zywili przekonanie, ie wojska radzieckie nie osi11gn11 nigdy tej 
linii w wojennym pochodzie. W lutym 1945 r. ks. Engelbert otrzyma! 

„Umquartierungsschein 2 II 1945" wydany przez NSDAP Ortsgruppe 
Breslau-Amt für Volkswohlfahrt, musial wi,:c opuscic Wroclaw i prze
trwal okres ostatnich walk w Karniencu Z11bkowickim, Archiwum, Mu

zeum i Biblioteka pozostawa!y pod opiek11 starego dozorcy Pitscha, kt6-
remu nalezy si,: uznanie, ie w krytycznych momentach uratowa! przed 
zniszczeniem pozosta!e cenne dobra kulturalne. 

Podczas obl,:zenia Wroc!awia w 1945 r. bomba spad!a na gmach 

Archiwum 1 i zniszczy!a najdotkliwiej II pi,:tro biblioteczne z cennym 

1 „Diözesanarchiv schwer getroffen. Die Bombe schlug in die obere Bibliothek 

ein, riss den Dachstuhl über dem gesamten Mittelbau herunter und schlug bis 
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zbiorem „Silesiaca" i CZ<iSC magazynu archiwalnego, narazajiic pozosta!e 
zbiory przez dlugie miesiiice na szkodliwe dzia!anie wplyw6w atmosfe
rycznych. Dalszii opiek<i okaza!y w tych ci<izkich chwilach siostry elzbie
tanki szare z Wroc!awia, kt6re urziidzily w piwnicach biblioteki fili� 
swego szpitala. 

Po ustaniu wojennych dzia!ari i powrocie z ewakuacji ks. K. Engel
berta rozpocz�!y si� prace wst�pne nad oczyszczaniem magazyn6w bi
bliotecznych i archiwalnych z rumowisk i gruz6w. Wladze polskie, kt6re 
przyby!y do Wroc!awia po kapitulacji miasta i rozpocz�ly „trudne dni" 
prac, okazaly rychlii pomoc diecezjalnym instytucjom. W Bibliotece 
Kapitulnej w!asciwe prace oczyszczajiice rozpocz<ily si� 24 V 1945 r., 
kiedy to dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej dr A. Knot poruczy! spe
cjalnej grupie robotniczej zlozon·ej z 10 ludzi, pod kierownictwem radcy 
bibliotecznego K. Hackmanna, usuwanie gruz6w z magazyn6w. Wiele 
iyczliwych rad udziela! wtedy grupie polskiej przybylej do Wroclawia 
ks. prof. H. Hoffmann, zashizony badacz historii sliiskiej i p!odny pisarz. 

Po zabezpieczeniu dachu gmachu archiwalnego konstrukcjq z desek 
i blachy zelaznej, gdyz w owych dniach trud�o bylo zdobyc odpowied
niejszy material, nastiipilo zwozenie ewakuowanych zbior6w archiwal
no-bibliotecznych w niezmiernie trudnych warunkach komunikacyjnych 
i transportowych. Zwozono wtedy te:i: przedmioty muzea!ne. Krziitali 
si� oko!o tej zw6zki w6wczas ks. Engelbert, ks. Terlaga, kt6ry przybyl 
do Wroc!awia. Koszty pokrywala 6wczesna Administracja Apostolska 
Dolnego Sliiska, aczkolwiek sama borykala si� z klopotami finansowymi. 
Wydatki by!y znaczne, a pieniqdze trudne da zdobycia w d�zkich wa
runkach bytowania przy wielkiej fluktuacji ludnosciowej. Odrobina 
benzyny byla wtedy wysoko ceniona przy zw6zce przedmiot6w ewa
kuowanych. Dia przykladu nadmienimy, :i:e wydatki archiwalne i biblio
teczne wyniosly w 1946 r. 36 666 zl, w 1947 r. - 316 026 zl, w 1948 r. -
487 021 zl, w 1949 r. - 624 788 zl, w 1950 r. - 437 670 zl. Bardzo trudne 
roboty murarskie, ceglane sklepienie nad calym magazynem bibliotecz
nym, napraw� zarysowanych mur6w wykonali w godzinach nadpro
gramowych pracownicy grupy budowlanej ob. Wodary, mistrza murar
skiego, zaj<itego przy odbudowie katedry wroc!awskiej. Z prawdziwym 
uznaniem nale:i:y podkreslic poswi<icenie tych ludzi i ich kierownika, 
kt6rzy na widok przera:i:ajiicego spustoszenia przyszli z pomocii zniszczo
nej bibliotece. Nowii zupelnie Wi<izb� dachowii zalo:i:ono i caly gmach 
pokryto dach6wkii w 1957 r. dzi<iki subwencji arcybisk"upa B. Korninka. 

Z wielkimi trudnosciami zdobywano srodki na wewn<itrzne wyposa
:i:enie magazyn6w. Zakupiono wi<ic drewniane regaly da biblioteki o !iicz-

in den Urkundensaal durch, zum Glück ohne zünden". Por. Chronik des Diözesan

archivs, des Diözesanmusums, Der Dombibliothek). 
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nej dlugosci 2505 m, a dla archiwum 145 m bieiiicych regal6w. Regaly 
wykonali S. Lepka i F. Krzeminski. Wszystkie regaly pokryto plynem 
przeciwpoiarowym. Zakupiono r6wniei szaf� na dokumenty pergamino
we oraz na kartki katalogowe. Do 1950 r. wydatki rzeczowe wyniosly 
1 902 181 z!. Za ciekawii ilustracj� wysilk6w moie s!uiyc jeden szczeg61: 
na zdobycie szkla wystawowego do witryn poswi�cono ai 50 godzin za
chodu w 1946 r. 

Jesli idzie o ewakuowane zbiory archiwalne, biblioteczne i muzealne, 
to losy wojny obeszly si� z nimi r6inie. Najmniej ucierpialy starodruki 
Biblioteki Parafial!lei sw. Jakuba w Nysie, kt6re wywieziono z Wrocla
wia przed frontem 1945 r. i umieszczono je na plebanii w Strzelinie. Go
rzej obszed! si� los wojny z kapitulnymi inkunabu!ami. Przed frontem 
wywieziono z Biblioteki Kapitulnej ce!em zabezpieczenia 805 inkunabu
l6w, ale nie udalo si� wszystkich odnalezc. Inkunabuly kapitulne i nyskie 
wywieziono do Sob6tki. Stiid iolnierze niemieccy przewiez!i je w ostat
nich miesiiicach wojny do hrabstwa klodzkiego. Wladze polskie zabezpie
czyly je w Bibliotece Jagiellonskiej w Krakowie. W samej Sob6tce zacho
walo si� 49 inkunabul6w, kt6rych nie zdolano przewiezc dalej, i te naj
pr�dzej powr6cily do Wroclawia. Biblioteka Jagiellonska zwr6cila tutej
szej Bibliotece Kapitulnej w 1948 r. 489 inkunabul6w. Pod wzgl�dem 
tresciowym przewaiajii wsr6d nich dziela teologiczne. W czasie wojennej 
ewakuacji zagin�ly niekt6re r�kopisy Biblioteki Kapitulnej. Nie zdolano 
r6wniei odnalezc wszystkich archiwali6w. Sposr6d zabytk6w muzealnych 
nie odzyskano do tej pory wszystkich tryptyk6w oraz Madonny I.ukasza 
Cranacha pochodziicej z kolegiaty w Glogowie i z katedry wroclawskiej. 

Po remoncie magazyn6w archiwalno-bibliotecznych i muzealnych roz
pocz�la si� imudna praca nad uporziidkowaniem zbior6w Archiwum, Bi
blioteki i Muzeum. Pozosta!a tei koniecznosc przywozu reszty zbior6w. 
Od 1946 r. kierownikiem tychie trzech instytucji diecezja!nych zostal 
mianowany ks. W. Urban. Praca byla w6wczas bardzo ci�ika. Klopoty 
wzmagaly si� z powodu trudnosci zdobycia srodk6w transportowych. 
Odbywala si� ona cz�sto w mrozne dni zimowe przy wybitych oknach, 
dyktii jedynie zabezpieczonych, stiid tei poch!ania!a wiele cennego zdro
wia i sil. Personel pomocniczy by! bardzo szczuply. Pocziitkowo pomagal 
w pracy bardzo uczciwy staruszek, dr 0. Hauke, i dorywczo ks. Z. Zim
mer. Po ich wyjezdzie do Niemiec pracowal W. Baron, siostra A. Cieslik, 
R. Kopyra, E. Pospiech, W. Szeliga, P. Tunger, R. Bienia. Najiyczliwiej 
w latach 1950-1959 poswi�cal swe sily i przygotowanie naukowe pracom 
archiwalno-bibliotecznym ks. dr A. Sabisch. Po nim pracowal do 1966 r. 
ks. A. Swierk. Naleiy tei tu wspomniec ofiarny trud S. Siemienskiego 
i A. Jochelsona. Od 1950 r. po zwolnieniu si� z pracy J. Walter ogromnie 
wiele trudu i poswi�cenia oraz zamilowania w prace tutejsze wkladaj'l 
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siostry elzbietanki: D. Tyrakowska, A. Piekarska, F. Senska, W. Ulewicz, 
I. ii>zewczyk. W Muzeum Archidiecezjalnym w latach 1947-1950 wlozyl
wiele pracy i zamilowania ks. dr P. Sledziewski, niezmiernie uzdolniony 
artystycznie, a po nim dr W. Lenkiewicz, i Z. Wrzesniowski. Obecnie 
jako kustosz muzealny pracuje mgr M. Pacyna. 

Do waznych niewqtpliwie zadan i prac bibliotekarskich nalezy upo
rzqdkowanie zbior6w, ale do jeszcze wazniejszych zalicza siE: lfoniecznosc 
udostE:pnienia ich badaczom naukowym. Na tym odcinku z radosci'! nalezy 
stwierdzic, ze opisywane plac6wki kulturalne archidiecezji wroclawskiej 
nalezq do czo!owych, kt6re po 1945 r. udostE:pni!y dla. badan naukowych 
calosc swoich zbior6w. Celem ulatwienia badan naukowych skatalogo
wano wszystkie odziedziczone ksiE:gozbiory w liczbie 74 806 tom6w, otrzy
manych od ks. prof. H. Hoffmanna, F. Seppelta, E. Waltera, L. Cuno, 
F. Geschera, A. Heinke, F. Zillmanna, J. Gewiesa, F. Piontka, A. Schultza 
i innych. 

Opracowano i ulozono dla calosci zbior6w katalog systematyczny. 
W latach 1955-1958 opracowano katalog proweniencji. Bp W. Urban 
przygotowal w 1955 r. w maszynopisie Katalog inkunabul6w Biblioteki 

Kapitulnej we Wroc!awiu oraz R�kopisy Biblioteki Kapitulnej we Wro
clawiu (Wroclaw 1956, maszynopis). Z tegoz katalogu rE:kopis6w pewne 
CZE:SCi wyszly drukiem 2. 

Dia ulatwienia i orientacji w zbiorach instytucji diecezjalnych i ko
scielnych dla badaczy oglosi! bp W. Urban kr6tkie wprowadzenie 3 oraz 
informator o zbiorach archiwalnych '· DziE:ki poparciu Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego i zyczliwosci ks. prof. Stanislawa Librowskiego, 
redaktora organu „Archiwa - Biblioteki i Muzea Koscielne" m6gl on 
ponadto wydac katalog archiwum 5• Ponadto przygotowano katalog alfa
betyczny starodruk6w z Biblioteki sw. Jakuba w Nysie oraz dokladny 
ich spis w liczbie 2909 pozycji. W 1953 r. spisano starodruki Bibliothecae 
Aedis Sacerdotum ex Monte Capellae. 

2 W. Urba n, Rt:kopisy titurgiczne Biblioteki Kapituinej we Wroclawiu (Ar

chiwa-Biblioteki i Muzea iKoScielne, VI, 1963, s. 155--190); t e nie, Rt:kopiS1J 
skrypturystyczne i egzegetyczne w zbiorach Biblioteki Kapitulnej we Wroclawiu 
(tamZe, IX, 1964, s. 23---36); t e n Z e, Rt:kopisy prawnicze Biblioteki Kapituinej 
we Wroclawiu (Prawo Kanoniczne, 1966, s. 109-131). 

3 W. Urban, Sredniowieczne rt:kopisy Biblioteki Kapitulnej we Wroclawiu. 
(Ateneum Kaplallskie, 1949, z. 3, s. 278---281). 

• W. Urban, Archiwum Diecezjalne (Nasza Przesz.loSC, IV, 1948, s. 311-3rl6); 

t e n i; e, Archiwum Archidiecezjalne we Wroclawiu (Archeion, 1956, nr 25, s. 309--
320); t e n i: e, Ocal.ale archiwalia z czas6w diecezjalnych rzqd6w arcybiskupa 

kardynala Ado!fa Bertrama (1914-1945) (Sob6tka, 1955, nr 3, s. 531-535). 
s W. Urban, Katalog Archiwum Archidiecezjalnego we Wroclawiu. R(ko

pisy, Lublin 1965-1968, s. 798. 
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Dzial rE:kopisöw Biblioteki Kapitulnej w latach 1945-1970 powiE:kszyl 
siE: o 351 jednostek, wsröd ktörych znajduje siE: kilkanascie rE:kopisöw 
sredniowiecznych. W nawi11zaniu do pisma Naczelnej Dyrekcji Archiwöw 
Panstwowych (3 I 1962) przekazano zdeponowane w Archiwum Archi
diecezjalnym metryki „parafii sudeckich" Archiwum Panstwowemu we 
Wroclawiu celem przeslania ich wladzom czechoslowackim. DziE:ki sub
wencji Kurii Arcybiskupiej zakupiono komplet Bibliografii Estreichera. 
Nabyto dla tutejszych zbioröw bibliotecznych 3458 dziel polskich z za
kresu powojennej literatury teologicznej i historycznej. 

Ostatnia wojna, jak wspominano, dokonala zniszczen w stanie zacho
wania ksiE:gozbioröw, dlatego tei przed kierownictwem stanE:la koniecz
nosc konserwacji i oprawy zagrozonych egzemplarzy. W latac.h 1945-
1970 poddano fachowej konserwacji i oprawie lub przeoprawie 842 jed
nostki archiwalne, 97 inkunabulöw, 405 starodruköw oraz 59 204 tomy 
druköw nowszych i czasopism. Wainq pozycjE: prac w minionym 25-leciu 
stanowily rözne wystawy. Organizowano je na w.lasnym terenie lub tez 
uczestniczono przez wypozyczenie zbioröw w innych instytucjach, jak 
np. w Wystawie Ziem Odzyskanych w 1948 r. i innych. W pocz11tkowych 
latach z powodu koniecznosci odbudowy uszkodzonego budynku i we
wnE:trznej adaptacji mozna bylo urzqdzac. wystawy w skromniejszym 
zakresie i byly one raczej rzadsze. Zywsze tempo w organizowaniu wy
staw nastqpilo od 1951 r. Na dosc szerok11 skalE: urz11dzono wystawE: 
w zwi11zku z poswiE:ceniem odbudowanej katedry wroclawskiej w 1951 r. 
pt. Wroclawska katedra w swietle dokument6w. Po niej urz11dz�no trzy 
nastE:pne wystawy w tym samym roku: Wystawa tkanin liturgicznych, 
Malarstwo Michala Willmanna, Dzieje wroclawskiej diecezji w swietle 
dokument6w od XII do XVIII w. W 1952 r. odbyla siE: wystawa zabyt
kowych monstrancji z terenu archidiecezji wroclawskiej. W 1953 r. od
byla siE: wystawa pt. Zniszczenie i odbudowa koscio!6w Dolnego Slqska. 
NastE:pnie urz11dzono wystawE: Obrazy religijne XV-XVIII w. (1954), 
Historiografia polska (1959), Z dziej6w kultu Matki Boskiej Wniebo
wzi�tej (1961), Swiadectwa koscielnych ksiqg metrykalnych o polskosci 
Slqska (1961), J �zyk polski w duszpasterstwie diecezji wroc!awskiej 
(1962), Polska ksiqzka religijna szczeg6lniej w zakresie mariologii w dusz
pasterstwie diecezji wroc!awskiej (1963), Biblia polska na Slqsku do 
r. 1945 (1964), 400-lecie Seminarium Duchoumego we Wroc!awiu (1965), 
Tym, kt6rzy przetrwali (polskie swiadectwa koscielne do 1945 r., 1965), 
Wk!ad Archidiecezji Wroc!awskiej w tysiqclecie Polski 966-1966 (1966), 
700-lecie kanonizacji sw. Jadwigi 1267-1967 (1967), Wroc!aw i Poznaii 
na przestrzeni lat 968-1968 (1968), Zbiory malarskie ks. Ludwika Sie
radzkiego, proboszcza ze Szczawienka na Dolnym Slqsku (1968), Eksli
brisy o motywie chrzescijaiiskim (1968), Idea ekumenizmu w filatelistyce 
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(1969), Papieze w sztuce medalierskiej (1969), Tw6rczosc filatelistyczna 

Kazimiery Dqbrowskiej (1969). 
Na odcinku akcji zabezpieczania zbior6w zmikrofilmowano wszystkie

dokumenty, skladajiice si,: z trzech dzia!6w, mianowicie chronologicz
nych, z sygnaturami alfabetycznymi i miejscowosci slqakich i parafii. 
Zmikrofilmowano r6wniez cenniejsze zabytki (Ksi�ga henrykowska, Sta
tuta Rudolphina, Liber Niger, Liber Berghii, Legenda Sancta Hedwigis, 
Benedictionale i inne. Sporziidzono tez Katalog fotograficzny zbior6w 
Muzeum Archidiecezjalnego we Wroclawiu. 

Do bardzo waznych czynnosci archiwalno-bibliotecznych na!ezy bez
sprzecznie us!uga i udost,:pnianie zbior6w. Praca ta jest niezmiernie 
waina w badaniach naukowych. Stan udost,:pniania zliior6w w minio
nym 25-leciu przedstawia! si,: nast,:pujiico: 

1. zwiedzen w celu korzystania ze zbior6w 
bylo 34 747 (ok. 752 osoby) 

2. wydano do prac.owni naukowej ksiqiek 
w tomach 60 266 

3. wydano do pracowni naukowej jedn. _ 
archiwalnych 77 428 

4. za!atwiono na pismie �werend archiwal-
nych 435 

5. zalatwiono innych kwerend 35 174 
6. udzielono wyjasnien i informacji 25 707 
7. przyj<:to z parafii kopii metrykalnych 5 865 
8. dokonano adnotacji metrykalnych 3 200 
9. zalatwiono korespondencji · 4 700 
Naleiy tez podkreslic, ze Archiwum Archidiecezjalne i Biblioteka 

Kapitulna we Wroclawiu udost,:pnia pracownikom naukowym wszyst
kie swe zbiory, eo zyczliwie zdola! zauwazyc J. Szymanski •. 

W okresie minionych 25 lat oparto cz<:sciowo lub ca!kowicie na ma
teriale mieszcziicym si<: w tutejszym Archiwum lub Bibliotece 184 prace 
drukowane i 360 prac nie drukowanych. 

Pracownicy Archiwum i Biblioteki przy wymienionych zaj<:ciach nie 
zaniedbali bynajmniej osobistych prac naukowych. I tak ks. A. Sabisch 
od dawna pracowa! wytrwale nad przygotowaniem edycji najstarszych -
akt kapituly wroclawskiej. Na podstawie tych zr6de! powsta!a ksiiizka 
J. Sawickiego '· Ks. A. Swierk zajq! si<: historiii szkolnictwa srednio-

6 J. S z y m a 11. s k i, Nauki pomocnicze historii, Lublin 1968, s. 340. 

1 J. s a w i c k i, Concilia Poloniae. Zr6dla i studia krytyczne. X Synody die

cezji wroclawskiej i ich statuty na podstawie material6w prz.ysposobionych przy 

wsp6ludziale A. Sabischa. 



Archiwum - Muzeum Archidiecezjalne 269 

wiecznego 8 oraz sredniowiecznymi bibliotekami klasztornymi i ich zna
czeniem dla dziej6w kultury 9

• Bp W. Urban oglosil dotychczas 225 prac 
drukiem, w tym wiele dotyczqcych polskosci Sl,iska od sredniowiecza 
po czasy najnowsze 10. 

W Muzeum Archidiecezjalnym w minionych latach starano si� re
windykowac ewakuowane zbiory w czasie wojny. Przeprowadzono ko
nieczne konserwacje. Powi�kszono zbiory, zwlaszcza w dziale numizma
tyki. W 1952 r. wydano Przewodnik po Muzeum Archidiecezjalnym we 

Wroclawiu nak!adem Kurii Arcybiskupiej. W omawianym okresie zwie
dzi!o tutejsze Muzeum 50 550 os6b. 

J esli idzie o plany i zamierzenia na przyszlosc, to trzeba zaznaczyc, 
ie jeden kierunek pracy musi isc przyj�tym torem - uzupelniania zbio
r6w, konserwacji ich i udost�pniania. Z drugiej strony pragn�libysmy 
wydac przygotowane jui prace umozliwiaj,ice jeszcze wydatniejsze ko
rzystanie z na.szych zbior6w, prowadzic dalsze badania naukowe nad 
dziejami Kosciola na Sl,isku, urzqdzac odpowiednie wystawy. 

Do prac przygotowanych, kt6re czekai'l na druk, nalezy praca bp 
W. Urbana pt. Duszpasterski wklad duchowienstwa w archidiecezji wro

clawskiej w latach 1945-1970, Z dziej6w polskiego duszpasterstwa 

w archidiecezji wroclawskiej w czasach nowozytnych. Z zakresu ulat-

s A. $w i e  r k, Sta.n szkolnictwa we Wroclawiu w drugiej polowie XIII w. 

{Nasza PrzeszloSC, XVII, 1963, s. 77-83); t e n Z e, RektoTZy pierwszej szkoly miej
skiej we Wroclawiu w okresie przed reformacjq (Acta Universitatis Wratislavien
sis, 1964, nr 23, s. 171-196). 

9 A. $w i e  r k, Z problematyki bada'l'i nad dziejami Slqskich bibliotek klasztor
nych (Sob6tka, XV1II, 1963, nr 1, s. 14-25); t e n :Z. e, Sredniowieczna bibiioteka 

klasztoru kanonik6w regularnych Sw. Augustyna w Zaganiu, Wroclaw 1965. 
10 Do wainiejszych prac naleiij: Katedra wroclawska, Wroclaw 1951; J�zyk 

polski w duszpasterstwie wroclawskiej diecezji w pierwszej polowie XIX w. 
{Przegl.id Pows·zechny, 1951, IX, s. 178-195); De testimonis vitam Nankeri episcopi 

Wratislaviensis iUustrantibus (Collectanea Theologica, 1955, nr 2, s. 250-286); Leo
pold hr. Sedlnicki ksiqZ� biskup wroclawski 1836-1840 na tle dziej6w KoSciola 
na Slqsku w pierwszej polowie XIX w., Warszawa 1955; Konwersja Malecjusza 

Smotrzyskiego polemisty i dyzunickiego arcybiskupa polockiego w latach 1620-1627. 
Przyczynek do dziej6w polemiki religijnej XVII w. (Nasza PrzeszloSC, V, 1957, 

s. 134--216); Studio nad dziejami wroclawskiej diecezji w pierwszej polowie XV w., 
Wroclaw 1959; Materialy do dziej6w polskoSci na Slqsku w wizytacjach diecezji 
wroc!awskiei (do pocz. XVIII w.) (Sob6tka, XIV, 1959, nr 2, s. 149-195); Zarys 

dziej6w diecezji wroclawskiej, Wroclaw 1962; Potskie kaznodziejstwo i katechi
zacja we wroclawskiej diecezji w czasach pruskich (Nasza PrzeszloSC, XiVII, 1963, 

s. 123-186); Archidiecezja wroclawska w latach 1945-1965 (tami:e, XXII, 1965, 

s. 10-68); Szkice z dziej6w diecezji wroclawskiej (Studia Theologica Varsaviensia, 

1965, nr 2, 1966, nr 1, 1967, nr 1); Powody i okolicznoSci przyj<:cia chrztu przez 

Mieszka I (tamie, 1966, nr 2, s. 11-45); Ostatni etap dziej6w KoSciola w Polsee 
przed nowym tysiqcleciem (1815-1965), Rzym 1966. 
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wienia 'korzystania ze zbioröw nalezy wymienic prac<; przygotowam1 do 
druku przez bp W. Urbana pt. Katalog dokument6w Archiwum Archi

diecezjalnego we Wroclawiu. Cz�sc I: Dokumenty oznaczone sygnatu
rami alfabetycznymi. Cz�sc II: Dokumenty chronologiczne, Cz�sc III: 
Dokumenty odnoszqce si� do parafii. Ponadto czeka na druk Benedyk

cjonarz wroclawski w opracowaniu W. Urbana oraz Statuty kapituly 

katedralnej we Wroclawiu, Repertorium dokument6w do historii die

cezji wroclawskiej Fryderyka Berghiusa. 
Przedstawiony w niniejszym szkicu zarys dzialalnosci Archiwum, 

Muzeum Archidiecezjalnego i Biblioteki Kapitulnej w latach 1945-
1970 nie wyczerpuje wszystkich prac i wkladöw. Zwröcono w nirn 
uwag� jedyni.e na najistotniejsze i wazkie momenty i przejawy, swiad

C.Zqce o rzeczywistym wysilku i dorobku. 

DAS ARCHIV-MUSEUM DES ERZBISTUMS UND DIE KAPITELBIBLIOTHEK 
IN DEN JAHREN 194S-1970 

Das Archiv-Museum des Erzbistums und die Kapitelbibliothek in Wroclaw 
hat unumstrittene Verdienste um die Kultur und Wissenschaft ii.n der Diözese. 
Die sich bis 1939 günstig entwickelnden Anstalten erlebten seit Kriegsbeginn 
ern_sthafte Erschütterungen. Ein besonders schwerer Schicksalsschlag war für sie 
die Bombardierung der Stadt im Jahre 1945. Nach dem Krieg hatten die polni
schen kirchlichen Behörden schwierige Aufgaben zu lösen, wie Rettung, Sicher
stellung, Rückforderung der Sammlungen und deren Bereitstellung die wissen
schaftlichen Forechungen. Zuerst musste mit grossem Kostenaufwand das Gebäude 
des Archivs, des Mu,seums und der Bibliothek wiederaufgebaut werden. Später 
wurden die evakuierten Sammlungen zusammengeführt, wobei nicht alles auf
.gefunden werd·en konnte. Die nächste Etappe war die mühsame Arbeit beim 
Ordnen der Sammlungen. Mit Genugtuung kann festgestellt werden, dass die 
kirchlichen Behörden alle Sammlungen der wissenschaftlichen Forschung zur Ver
fügung gestellt haben. Eine beträchtliche Anzahl von Archivalien, Büchern und 
Musealien wurdeneiner sorgfältigen Konservation unterzogen. Viel Aufmerksam
keit wurde auch aktuellen Ausstellungen geschenkt, insbesondere der Popularisier
ung polnischer Archivalien. Es wurden auch zahlreiche Mikrofilme hergestellt. 
Die Mitarbeiter der genannten Anstalten versäumten auch ihre selbständige wis
senschaftliche Arbeit nicht. 
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JANUSZ ALBIN 

BIBLIOTEKA OSSOLINEUM WE WROCLAWIU 

Wroc!awskie dni Biblioteki Ossalineum razpacz'lly si,: z chwilq przy
bycia ze Lwowa da stalicy Dolnega S!qska w nacy z 21 na 22 VII 1946 r. 
418 skrzyn zawierajqcych pakaznq CZ'lSC zbiar6w tej zasluzanej dla kul
tury palskiej plac6wki, gramadzqcej skrz'ltnie ad 1817 r. calasc huma
nistycznega pismiennictwa palskiega araz inne pamiqtki kultury nara
dawej. Przybycie zbiar6w paprzedzily starania wielu asradk6w kraju 
a prawa zaopiekawania si,: nimi. Zwyci'lzy!y jednak racje Wrac!awia, 
dla kt6rega byly one niezb,:dne da odbudawy nauki i kultury, da za
spakajenia patrzeb naukawych i dyiJaktycznych razwijajqcej si,: uni
wersyteckiej humanistyki. Tu, nad Odrq, obak Uniwersytetu, w miescie 
adczuwajqcym dotkliwie niedastatek palskiej ksiqzki, atoczane traskliwq 
opiekq sradawiska naukowega i w!adz panstwawych Ossolineum zna
laz!a nawq siedzib'l, zostala - adbudawane i razpacz,:lo szybki razw6j, 
stajqc si,: z czasem cennym warsztatem naukawym dla historyk6w i hi
staryk6w literatury, plac6wkq aktywnie uczestniczqcq w adbudawie 
nauki i kultury palskiej na ziemiach zachadnich. 

Nadejscie transpartu ze zbiarami nie bylo r6wnaznaczne z przenie
sieniem Bibliateki da Wraclawia. Przybywala tu bawiem jedynie CZ'lSC 
zbiar6w stanawiqcych integralnq ca!asc, wyadr'lbniana w spos6b dasc 
przypadkawy i pazbawiana inwentarzy i katalag6w, decyduj,icych 
a wartasci uzytkawej kazdega zasabu bibliotecznega. By! ta na razie 
tylka zbi6r ksi,izek i pami,itek kultury naradawej stwarzajqcy warunki 
da adbudawy Bibliateki w nawej siedzibie. J ega przybycie zapacz11tko
wala siedmialetni akres twarzenia na nawa Bibliateki Ossalineum w sta
licy Dalnega S!qska, akres trudny, nieamal heraiczny, cz'lsta apisywany 
we wspamnieniach jej pracawnik6w i przyjaci6! 1• G!6wn11 trask11 tega 

1 Poczijtki Biblioteki Ossolineum we Wroclawiu doczekaly si� wielu publikacji 

informacyjno-sprawozdawczych. Do wai:niejszych sp0Sr6d nich nale:i.1: F. P a

j <l c z k o w s k i, Ossolineum we Wroclawiu (Sob6tka, 1946, s. 458----465); t e n 7 e, 

8 - Sobötka, 19i0, z. 2 
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okresu by!o odzyskanie rozproszonego ksi�gozbioru i j ego opracowanie. 
W pierwszej partii przyby!ych do Wroc!awia skrzyri znajdowa!o si� 
lqcznie 150 000 tom6w, w tym 107 397 tom6w druk6w XIX i XX w., 
35 565 starych druk6w i 7038 r�kopis6w. W marcu 1947 r. przybywa ze 
Lwowa drugi transport, zawierajqcy 67 381 ksiqi:ek, w tym 60 340 to
m6w druk6w nowych oraz 7041 starych druk6w. W tym samym roku 
i nast�pnym Ossolineum odzyskuje przesz!o 2000 r�kopis6w (w tym r�
kopis Pana Tadeusza), tylez starych druk6w, ca!y zas6b dyplom6w 
(1815 sztuk) i oko!o 5000 sztuk grafiki wywiezionych jeszcze w czasie 
wojny przez Niemc6w. ze Lwowa. Powracajq tei zagubione w czasie 
wojny r�kopisy Fredry i Reymonta. Ponadto zasoby biblioteczne wzbo
gacajq liczne dary. Do powazniejszych sposr6d nich naleiq przekazane 
w 1949 r. przez Ministerstwo Oswiaty zbiory podworskie Branickich 
z Suchej (stare druki, czasopisma, broszury i druki polskie i obce z xr,x 
i XX w., razem 16 528 tom6w) oraz Lubomirskich z Przeworska (oko!o 
10 000 tom6w). Trafia tu takze ksi�gozbi6r polski Biblioteki imienia 
J. S. Bandtkiego z Cieplic (okolo 7000 tom6w). Dzi�ki rewindykacjom 
i darom (w pierwszych latach zakup6w prawie nie prowadzono) w koricu 
1952 r. Biblioteka Ossolineum dysponuje jui P?Waznym ksi�gozbiorem 
liczqcym 305 128 tom6w druk6w nowych i starych, 9195 r�kopis6w, 
1864 dyplom6w i 27 457 sztuk zbior6w graficznych, reprezentujqcym 
powaine \\7alory naukowe. Nap!ywajqce zbiory znalaz!y pomieszczenie 
w przekazanym Bibliotece przez Uniwersytet zabytkowym budynku 
przy ul. Szewskiej 37. 

Do planowego rozpakowywania skrzyri i opracowywania ksi�gozbio
ru przystqpil 14-osobowy zesp6! pod kierownictwem Franciszka Pajqcz
kowskiego w dniu 15 X 1946 r. Koniecznosc szybkiego udost�pnienia 
jedynego w6wczas we Wroc!awiu powainiejsz�go ksi�gozbioru polskiego 
do cel6w naukowych i dydaktycznych oraz brak dokumentacji biblio
tecznej i podstawowych pomocy naukowych (encyklopedii, bibliografii 
i s!ownik6w) sk!oni!y zesp6l do zastosowania skr6conych zasad opraco
wania. Katalogowano .bez odsy!aczy, kart seryjnych, rozwiqzywania pseu
donim6w, nie czyniono iadnych poszukiwari bibliograficznych. Dzi�ki 
temu jednak martwy zbi6r szybko przeradza! si� w bibliotek�. Przy tym 

Ossolineum we Wroclawiu (Rok 1948) (tamie, 1948, s. 563-575); t e n Z e, Zaklad 

Narodowy im. Ossoliiiskich w ostatnim dwudziestoleciu (1928-1948) (Rocznik Za

kladu Narodowego im. Ossoliriskich, t. III, Wroclaw 1948, s. 587-647); t e n Z e, 

Biblioteka Zakladu Narodowego im. Ossotiiiskich w 1949 roku (Sob6tka, 1949, 

s. 290-294); t e n Z e, Bibliografia dotyczqca Zakladu Narodowego im. Ossoiifiskich 

we Wroclawiu, 1946-1952 (Rocznik Zakladu Narodowego im. Ossolillskich, t. IV, 

Wroclaw 1953, s. 382-401); t e n Z e, SzeSC lat pracy Zakladu Naradou;ego im. 

OssoU1iskich we Wroclawiu 1946-1952 (tamZe, s. 335-381 i odbitka). 
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uwzgl�dniajqc potrzeby miejscowego srodowiska naukowego najpierw 
opracowywano dziela autor6w polskich, monografie literackie i histo
ryczne, nast,:pnie dalsze polonik!J, na koncu zas ksiqzki obce. Do konca 
1952 r. w zasadzie ca!osc ksi�gozbioru zostala opracowana i mogla byc 
udost�pniona czytelnikom. 

Porzqdkowanie r�kopis6w bylo o tyle latwiejsze, ze okolo 6000 spo
sr6d nich figurowalo w Katalogu r�kopis6w W. K�trzynskiego i powielo
nym inwentarzu czy tez katalogu r�kopis6w ze zbior6w Pawlikowskich 
w opracowaniu M. G�bar-owicza, a tylko okolo 2200 jednostek wyma
galo calkowitego opracowania. Totez ad razu przystqpiono do por6wna
nia przekazanych zbior6w z katalogami i opracowania nieopracowanych. 
Prace te doprowadzily do wydania dwu tom6w inwentarza r�kopis6w 
pod redakcjq J. Turskiej. Pierwszy z nich ukazal si� juz we WTzesniu 
1948 r., drugi zas w kwietniu roku nast�pnego. 

W 1948 r. powstaje Gabinet Grafiki, kt6ry w ciqgu pi�ciu lat powi�
ksza zbi�ry z 2212 do 27 457 sztuk, udost�pniane w miar� opracowywa
nia. 

W tymze samym roku przystqpiono do wypakowywania i porzqdko
wania ponad 54 000 starych druk6w. W trakcie opracowania podzielono 
je na trzy grupy: inkunabuly, druki z OOVI w. oraz polonika �VII 
i XVIII w., co znacznie przyspieszylo ich udost�pnienie. 

Wraz ze wzrostem zasob6w Biblioteki oraz szybkq popraw'l mozli
wosci udost�pniania zbior6w obserwujemy tez rozw6j organizacyjny 
plac6wki. W rok po jej powstaniu, obok istniejqcych juz dzial6w ma
gazyn6w i oprawy oraz dzialu opracowania, powstajq nowe dzialy: uzu
pelniania, cza;mpism, r�kopis6w i udost�pniania, w 11948 r. powstaje Dzial 
Starych Druk6w i Gabinet Grafiki, w 1950 r. Dzial Katalogu Systema
tycznego, w 1951 r. Gabinet Marksizmu-Leninizmu, Pracownia Mikro
filmowa i Referat Informacyjno-Bibliograficzny. Bibliot<aka staje si� 
sprawnym, wszechstronnym i nowoczesnym warsztatem pracy dla roz
woju nauki polskiej i kultury. 

Przenies'ienie zbior6w oraz odbudowa Biblioteki Ossolineum we Wroc
lawiu zapoczqtkowaly takze zmiany jej dotychczasowego statusu praw
nego. Istnienie Biblioteki fundacyjnej, jak'l bylo Ossolineum do 1939 r., 
opierajqcej swe istnienie na dochodach z Wydawnictwa, na dochodach 
z ustanowionej przez J 6zefa Maksymiliana Osso)inskiego fundacji oraz 
ofiarnosci spoleczenstwa, w nowych warunkach ustrojowych bylo nie
mozliwe_ Dlatego grono os6b z rektorem S. Kulczynskim, prezesem 
Sp61dzielni Wydawniczej „Czytelnik" J. Borejsz'l i dyrektorem A. Kno
tem postanowilo reaktywowac dzialajqce we Lwowie w latach 1926-1939 
Towarzystwo Przyjaci61 Ossolineum, kt6rego celem bylo w6wczas poma
ganie Zakladowi i wzbogacanie jego zbior6w. J ednakze cele i zadania 
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powolanego we Wroc!awiu w dniu 10 XI 1946 r. Towarzystwa, w kt6rego 
sklad weszli liczni przedstawiciele nauki i kultury z calego kraju, by!y 
znacznie szersze. Jego statut z 1947 r., nawiiizujiic do chlubnych tra
dycji lwowskiego TowarzY5twa Przyjaci6! Ossolineum, zapowiada! reali
zacj� tych samych ce16w, a mianowicie „roztoczenie opieki nad rozwo
jem Zakladu Narodowego im. Ossoli.nskich, sledzenie jego potrzeb, po
pieranie jego ce16w i wzbogacanie jego zbior6w" poprzez: ,,a) budzenie. 
zainteresowania w spo!eczeri.stwie dla »Ossolineum«, b) popieranie reali
zacji ce16w wymienionych w Akcie Fundacyjnym J6zefa Maksymiliana 
Ossoliri..skiego, c) wynajdywanie, wyjednywanie i nabywanie dla Zak!a
du Narodowego im. Ossoliri..skich dar6w i depozyt6w od os6b prywatnych, 
d) zbieranie fundusz6w, e) wyst�powanie wobec wlasciwych wladz z ini
cjatywii w sprawie uporz11dkowania podstaw prawnych i maj'ltkowych
dzia!alnosci ZNiO". Dzia!alnosc Zak!adu w cif!gu jego pierwszych wroc
lawskich lat zabezpieczaly dotacje finansowe z Ministerstwa Oswiaty, 
Wojew6dzkiej Rady Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej we Wroc!a
wiu. W marcu 1947 r. prezes Rady Ministr6w powiadomi! Zarziid Towa
rzystwa Przyjaci6! Ossolineum, :i:e Prezydium Rady Ministi;6w przyst'l
pi!o do opracowania rozporz11dzenia Rady Ministr6w w sprawie uznania 
Towarzystwa za stowarzyszenie wy:i:szej u:i:ytecznosci i nadania mu sta
tutu upowa:i:niaj11cego go do zarz11dzania ca!ym maj11tkiem Zak!adu Na
rodowego im. Ossoli.nskich a:i: do czasu uregulowania stanu prawnego. 
Oznacza!o to obj�cie opieki nad Zak!adem przez Prezydium Rady Mi
nistr6w, kt6re umiesci!o go w swoim bud:i:ecie. Zapowiadane uprawnie
nia stowarzyszenia wy:i:szej u:i:ytecznosci otrzyma!o Towarzystwo w kwiet
hiu 1948 r. Zatwierdzony w 1949 r. nowy statut poszerza! jeszcze bardziej 
zakres dzia!ania Towarzystwa, do kt6rego obowi11zk6w obok zadari.. wy
mienionych w statucie z 1947 r. (opr6cz punktu e) nale:i:ec mia!o tak:i:e 
,,zarz11dzanie maj11tkiem ruchomym i nieruchomym oraz ·bie:i:11cymi spra
wami Zak!adu Narodowego im. Ossoliri.skich na podstawie i w granicach 
upowa:i:nieri. udzielonych Towarzystwu przez w!adze nadzorcze, do czasu 
uregulowania podstaw prawnych i maj11tkowych ZNiO". Do tych „spraw 
bie:i:11cych" nale:i:a!o mi�dzy innymi przyjmowanie i zatwierdzanie spraw 
personalnych, odbudowa budynku, rewindykacja zbior6w i sprawy prze
niesionego z Krakowa do Wroc!awia z dniem 1 VI 1947 r. Wydawnictwa. 
Z pocz11tkiem 1950 r .. dzia!alnosc Zarz11du Towarzystwa Przyjaci6! Osso
lineum zosta!a zawieszona, po czym opiek� nad Zakladem obejmuje jako 
komisarz r211du do spraw Ossolineum J. Borejsza. 

Nowy okres w dzialalnosci Zakladu zapocz11tkowuje rok 1953. W dniu 
14 lipca tego:i: roku Prezydium Rz11du zatwierdzi!o uchwa!� Prezydium 
Polskiej Akademii Nauk z 5 maja w sprawie przej�cia Zak!adu Narodo
wego im. Ossoliri.skich oraz jego podzialu na dwie odr�bne plac6wki: Za-
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k!ad Narodowy im. Osso!inskich-Biblioteka i Zaklad Narodowy im. 
Ossolinskich-Wydawnictwo. J ednoczesnie Blblioteka uzyskala statut, 
kt6ry nada! jej osobowosc prawn'l oraz okresli! zakres i zasady dzia!a
nia. Miala ona, podobnie zresztq jak to mialo miejsce dotqd, gromadzic, 
przechowywac i udost�pniac calosc polskiego pismiennictwa humanistycz
nego oraz prowadzic prace naukowo-badawcze, edytorskie i konstrukcyj
ne z zakresu historii literatury, historii polityczno-spolecznej i gospodar
czej, dziej6w ksiqzki, bibliografii i bibliotekoznawstwa. Jednoczesnie 
z ostatec·znym unormowaniem podstaw prawnych Biblioteki stworzone 
zostaly dla jej dzia!alnosci odpowiednie warunki materialne, dzi�ki kt6-
rym zyska!a ona trwa!e podstawy da dalszego rozwoju. Nast�pne lata 
przynosz'l dalszy rozw6j Biblioteki pod wzgl�dem organizacyjnym. 
W 1955 r. powstaje Dzia! Numizmatyczno-Sfragistyczny, w 1957 r. Kar
togTafii oraz w 1964 r. Dokument6w Zycia Spo!ecznego. Jednoczesnie 
szybko rosn'I zbiory biblioteczne, ca ilustrui'I ponizsze dane z 1955 
i 1969 r. 

druk6w (wraz z czasop. 
i drukami st.) 

r�kopis6w 
dyplom6w 
grafiki 
numizmat6w 

druk6w starych 
czasopism 

map i atlas6w 
dokument6w zycia spo!ecznego 
filmoteka 

Razem 

1955 

337 185 tom6w 

10 489 j ednostek 
1 920 

48 381 szt. 
16 411 

414 386 

1969 

387 674 tom6w 

13 503 jedn. 
2 085 

100 902 szt. 
91 600 
68 392 
62 749 vol. 

8 803 
24 762 szt. 
44 15 rolek 

764 885 szt. 

Wraz ze wzrostem ilosciowym wzrasta!a wartosc zbior6w i ich przy
datnosc da badan naukowych. 

Ossolineum jest bibliotek'! specjalistycznq, nie korzystaj!jC!j z egzem
plarza obowiqzkowego, Jecz gromadzqci\ druki polskie i slavica drog'I 
kupna, dar6w i wymiany. Coroctnie liczba druk6w nowych wzrasta 
o oko!o 10 000 wolumin6w. Wsr6d ksi'!zki nowej przewazai'I zdecydowa
nie rozprawy z dziedziny historii i literatury, nast�pnie zas z dziedziny 
filologii i j�zykoznawstwa, zagadnien panstwa i prawa, filozofü, historii 
filozofii i psychologii. Liczne S'! tez dzie!a z zakresu sztuk plastycznych, 
muzyki wychowania i oswiaty. W zbiorach znajduje si� wiele pierwszych 
wydan dziel pisarzy polskich, wykorzystywanych cz�sto jako podstawa do 
reedycji dziel klasyk6w. W zakresie wymiany dziel humanistycznych 
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Biblioteka utrzymuje zywq wsp61prac„ z wieloma plac6wkami w kraju 
i za granicq. 

Podstawowq cz„sc: zbior6w wydawnictw periodycznych stanowiq cza

sopisma z dziedziny humanistyki oraz czasopisma o charakterze politycz
nym, choc napotkac wsr6d nich mozna ta'kze czasopisma gospodarcze, 
przyrodnicze, kobiece i inne. Dla historyka duz,i wartosc badawcz,i posia
daj,i czasopisma z pierwszej polowy XIX w., szczeg6lnie zas licznie re
prezentowane pisma emigracyjne i powstancze oraz pisma naukowe 

i o charakterze kulturalno-oswiatowym. 
Zbi6r r„kopis6w Ossolineum, jeden z najwi<,kszych tego typu zbio

r6w w kraju, stanowi cenny warsztat naukowy do badan historii litera
tury mII-:lm{ w., historii politycznej XV-�X w. oraz historii gospo

darczej Polski XIII-XiX w., szczeg6lnie zas jej ziem poludniowych i po
ludniowo-wschodnich. Z cenniejszych na uwag„ zas!uguj,i archiwa rodowe 
Cienskich z Okna, Grabowskich z Biswicz, Lubomirskich z Kruszyny, 
Rzeczyckich-Mnisik6w, Wodzickich z Koscielnik, Dzieduszyckich z Po
turzycy i szereg innych. Zbiory kolekcjonerskie reprezentuj,i spuscizny 
Wiktora Gomulickiego, Aleksandra Czolowskiego, archiwa dzialaczy, jak 

Marii i Boles!awa Wys!ouch6w, oraz spuscizny czo!owych historyk6w 
polskich: Augusta Bielowskiego, Wojciecha K„trzynskiego, Jana Ptasni

ka, Oswalda Balzera, Stanis!awa Zakrzewskiego i innych. Tu miesci si„ 
tez stale uzupelniany i licz,icy dzis 'kilkaset jednostek zbi6r pami<,tnik6w 
oraz bogate zbiory korespondencji wybitnych osobistosci XIIX i XX w.: 

uczonych, pisarzy, artyst6w i polityk6w. Sposr6d pami„tnik6w, wspo
mnien i dziennik6w nabytych w latach powojennych wymienic mozna pa
mi„tniki Stanislawa Czekanowskiego, J 6zefa Kapuscinskiego, Fe!iksa 

Mlynarskiego, Edwarda Os6bki-Morawskiego, Wandy Papiewskiej, Ma
riana Rosco-Bogdanowicza, W!adyslawa Sikorskiego, Marcina Smarzew
skiego, Wincentego Witosa, Alfreda Wysockiego, Edmunda Zalewskiego 

i wielu innych. Z korespondencji nabytych po wojnie zasluguj,i na uwag„ 
Jisty W!adyslawa Belzy, Wilhelma Feldmana, J6zefa Mehoffera, Broni
slawy Rychter-Janowskiej, Karola Szymanowskiego i fragment korespon

dencji Alfreda Wysockiego. Obok rzeczy nowych znajduj,i si" w Biblio
tece takze liczne zabytki r<,kopismienne sredniowieczne, z kt6rych naj
starsze pochodz,i z XIII w. 

Szczeg6lnie cenny jest zbi6r autograf6w dzie! wybitnych pisarzy pol
skich, poczynaj,ic od wczesniejszych: Lukasza Opalinskiego, Andrzeja 

Morsztyna i Wac!awa Potockiego, poprzez Elzbiet„ Druzback,i, Igna,ego 

Xrasickiego, Franciszka Karpinskiego, Jana Pawla Woronicza, Juliana 

Ursyna Niemcewicza, Aleksandra Fredr", Adall)a Mickiewicza (z r<,kopi

sem Pana Tadeusza na czele), Juliusza Slowackiego, Seweryna Goszczyn
skiego, Teofila Lenartowicza, Wincentego Pola, J ana Kasprowicza, Stefa-
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na Zerornskiego, Henryka Sienkiewicza, Gabriel,: Zapolsk'l, Wladyslawa 
Stanislawa Reyrnonta, Leopolda Staffa i wielu pisarzy wsp61czesnych. 

Oddzielny, lecz integralnie z dzialern r,:kopis6w zwiqzany zbi6r sta
nowi filrnoteka, na kt6rq skladajq si,: kopie rnikrofilrnowe najcenniej
szych wlasnych zbior6w bibliotecznych i zbior6w obcych, szczeg61nie zas 
r,:kopis6w. Ilosc tych z bior6w systernatycznie wzrasta. 

Biblioteka dysponuje tei jednyrn z najwi,:kszych obok Biblioteli:i 
Narodowej, Biblioteki Jagiellonskiej i Biblioteki Uniwersyteckiej w War
szawie zbiorern druk6w starych, stanowiqcych cennq podstaw,: do badan 
z zakresu historii Polski oraz historii literatury i kultury polskiej doby 
przedrozbiorowej. Skladajq si,: nan 395 druk6w wydanych do 1500 r., 
1773 tytuly polonik6w z XVI w. (na 2758 tytu16w wydanych w tyrn 
okresie w Polsee), okolo 12 000 polonik6w z XVII w. i okolo 30 000 polo
nik6w z X1VIII w. Reprezentui'l one wszystkie gal,:zie pismiennictwa 
polskiego z licznych osrodk6w drukarskich Rzeczypospolitej szlacheckiej. 
Na uwag,: zaslugujq starannie kompletowane dziela literackie, politycz
ne, naukowe, dydaktyczne oraz druki urz,:dowe, ulotne oraz kalendarze, 
wsr6d nich wiele „bialych kruk6w". Obok dziel zwartych zbi6r staro
druk6w zawiera takie pokaznq liczb,: czasopism i gazet z konca XVII 
i z XVIII w. 

W zbiorach grafiki znajdujq si,: liczne portrety polskie (drzeworyty, 
litografie i staloryty), bogaty zbi6r rycin od konca XVIII w. ai po wsp6!
czesne reprezentujqce rni,:dzy innymi tw6rczosc Bartlomiejczyka, Brand
la, Chodowieckiego, Chrostowskiego, Cieslewskiego (syna), Gorynskiej, 
Jakubowskiego, Krasnod,:bskiej-Gardowskiej, Kulisiewicza, Mro:i:ewskie
go, Norblina, Pankiewicza, Plonskiego, Skoczylasa, Stellera, Rubczaka 
i Wycz61kowskiego. Biblioteka posiada tei jeden z najbogatszych w kra
ju w zbiorach publicznych zbi6r ekslibris6w, cenny zesp61 teatralnych 
fotografii oraz zbi6r miniatur portretowych artyst6w polskich i obcych. 
Zbi6r polonik6w uzupelniajq rysunki artyst6w wloskich: Rafaela, Andrea 
de! Sarto, Vasari, Veronese, Tycjana, Tiepolo, Veroccio, i niderlandzkich: 
Rembrandta i Jana Breughela (starszego). 

Na zbiory Dzialu Nurnizrnatyczno-Sfragistycznego skladaj11 si,: nu
rnizrnaty, rnedale, pieni11dz papierowy, sfragistyka i „varia". Nurnizrnaty 
reprezentuje gl6wnie rnennictwo polskie od okresu piastowskiego po 
wsp61czesne. Wsr6d nich najcenniejsze S'l najstarsze dukaty Piast6w 
slqskich, rnonety Waclawa I ksi,:cia legnickiego i ksi,:cia Bolka II swid
nicko-jaworskiego z drugiej polowy XIV w. oraz grubsze sztuki dwu-, 
pi,:cio- i dziesi,:ciodukatowe, bite za czas6w kr616w Zygrnunta III, Wla
dyslawa IV i Jana Kazirnierza. Do najcenniejszych rnedali dotyczqcych 
Polski naleiq kr6lewskie rnedale historyczne XVI-X•VIII w., rnedale 
panujqcych okresu porozbiorowego, rnedale osobowe poswi,:cone wy-
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bitnym postaciom ze swiata nauki, kultury i sztuki oraz medale. upa
mi�tniajiice donios!e wydarzenia natury politycznej i kulturalnej, jubi
Jeusze i zjazdy, wystawy itp. Wsr6d nich znajdujq si� dzie!a najwybit
niejszych rytowniköw z okresu renesansu, oaroku i okresu nowszego. 
Pieniiidz papierowy reprezentuje pe!na kolekcja banknotöw polskich od 
kosciuszkowskich biletöw z!otowych z 1794 r. poczynajqc, na wspö!czes
nych pr6bnych emisjach banknotöw i monet polskich koncziic. Zbiory 
uzupe!nia kolekcja piecz�ci i t!ok6w piecz�tnych oraz zbiör „variöw", 
na ktöre sk!adajq si� medaliony, medaliki, ordery i odznaki panstwowe. 

Pracownia kartograficzna zgromadzi!a cenny zbiör map i atlas6w 
z XVI-XVIII w. oraz gromadzi wsp6!czesne wydawnictwa kartogra
ficzne, ze szczeg6lnym uwzgl�dnieniem silesiak6w. Gabinet Marksizmu
-Leninizmu zgromadzi! wiele unikalnych druk6w zwartych i czasopism 
z XIX i XX w. o tresci zwiiizanej z ruchami demokratycznymi, niepo
dleg!osciowymi i rewolucyjnymi. W Dziale Dokumentöw Zycia Spo!ecz
nego znalezc mozna cenne materia!y dotycziice ;i;ycia spo!ecznego i kul
turalnego Wroc!awia w postaci plakat6w, afisz6w, biuletyn6w, prasy 
zak!adowej, fotogazetek, druk6w ulotnych, dokumentacji fotograficznej, 
program6w imprez, zaproszen itp. 

G!6wnym zadaniem Biblioteki od chwili umieszczenia zbior6w we 
Wroc!awiu by!o jak najszybsze ich udost�pnienie czytelnikowi. Totez 
po tymczasowym opracowaniu pierwszej partii zbior6w uruchomiono 
prowizorycznii czytelni� dysponujiicii . 32 miejscami, kt6rej otwarcie 
w dniu 1 IX 1947 r. z radosciq powita!a mlodziez akademicka i prasa. 
Rych!o jednak okaza!o si�, ;i;e jest ona zbyt ciasna. Nowii czytelni�. lepiej 
zaopatrzonii w ksi�gozbi6r podr�czny, dysponujqcq 78 miejscami, otwarto 
16 XI 1948 r. W miar� opracowywania zbior6w ros!a ilosc udost�pnia
nych partii ksiiizek. Obecnie zbiory Biblioteki sii prawie ca!kowicie opra
cowane i dost�pne. Korzystanie z nich u!atwiajq drukowane inwentarze 
i katalogi: alfabetyczny, rzeczowy oraz inne specjalistyczne. Ksi,izki oraz 
inne zbiory sii dost�pne bqdz w czytelni gl6wnej, dysponujiicej 100 miej
scami, bqdz w 8 czytelniach specjalistycznych, dysponujiicych liicznie 
okolo 80 miejscami. Liczba korzystajqcych ze zbior6w oraz wykorzy
stanie ksi�gozbioru systematycznie wzrasta. Ilustruje to ponizsze zesta
wienie ukazuj,ice liczb� odwiedzin oraz udost�pnionych i wypozyczonych 
ksi,izek w czytelni gl6wnej. 

Liicznie do konca 1968 r. w czytelni g!6wnej zanotowano 857 754 od
wiedziny, udost�pniono 1 196 486 wolumin6w i wypozyczono 116 587 
wolumin6w. Wiele os6b korzysta r6wniez z czytelni specjalistycznych. 
W 1968 r. odnotowaly one 16 388 czytelnik6w, ktörzy skorzystali z 53 922 
jednostek. Oko!o 800/o korzystajiicych stanowiq studenci, gl6wnie filologii 
polskiej i historii. 



Rok 

1947 

1950 

1955 

1960 

1965 

1968 

Biblioteka Ossolineum 

Liczba 

odwiedzin 

1 116 

42 868 

40 953 

42 502 

49 303 

52 664 

J Udost�pniono J Wypozyczono 
wol. wol. 

2 363 47 

68 840 1 739 

77 033 8 485 

86 160 5 876 

138194 6 045 

149 210 7 344 

27!) 

Wazrn1 form& udost<,pniania zbior6w S'! organizowane w oparciu 
o w!asne zbiory lub wsp6lnie z innymi plac6wkami kultury tematyczne 

wystawy. Od poczqtku dzialalnosci Ossolineum we Wroclawiu do konca 
1969 ;. urz&dzono blisko 50 duzych i srednich wystaw. Wsr6d ich tema
tyki przewazajq wystawy literackie, artystyczne i historyczno-oswiatowe. 
Bogaty cykl wystawowy otwieraj11 wystawy: Literatura polska w auto
grafach Biblioteki Zak!adu Narodowego im. Ossolinskich we Wroclawiu 
(otwarto ill 1 X 1947 r.) z katalogiem drukowanym opracowanym przez 

T: Mikulskiego i wystawa zatytulowana Dzieje j"zyka poZskiego na 
SZqsku (otwarto ill z okazji Wystawy Ziem Odzyskanych w dniu 31 VII 
1948 r.) z katalogiem drukowanym przygotowanym przez S. Rosponda. 

Z wi<,kszych warto jeszcze wymienic wystaw<, pt. Mickiewicz-Puszkin, 
przygotowan11 z okazji 150 rocznicy urodzin Mickiewicza i Puszkina, 
prezentowan11 w 27 miejscowosciach dla ponad 150 000 os6b, wystaw<, 

Slowacki w zbiorach i publikacjach Ossolineum (otwarta 14 XI 1959 r.} 
z katalogiem drukowanym opracowanym przez W. Floryana i B. Za
krzewskiego, wystaw<, pt. Dawna prasa polska w zbiorach Biblioteki 
Zakladu Narodowego im. Ossolinskich (otwarta 4 V 1961 r.), wystaw<, 
pt. Ksiqzka polska i wybitni ksi"garze ad XV do XIX w. (otwarta 2 XII 

J 964 r. z okazji obchod6w 600-lecia ksi<,garstwa polskiego), wystaw<, 

1000 lat monety na ziemiach polskich (otwarta 11 V 1!)66 r.) z katalo

giem drukowanym J. Szwagrzyka, wystaw<, jubileuszow11 przygotowan11 

na obchody 150-lecia powstania Zakladu, wystaw<, Poczqtki odrodzenia 

polskiej panstwowosci 1914-1922 (otwart11 5 XII 1968 r.) oraz wystaw<, 

zatytulowan11 Miko!aj Rej i jego epoka (otwarta 5 X 1969 r.). Wystawy 

ossolinskie zapoznawaly spoleczenstwo z tradycjami polskiej kultury 

oraz jednoczesnie informowaly sw'iat naukowy o zasobach zr6'rllowych 

Biblioteki. Byly one tez wyrazem aktywnego jej udzialu w zyciu kul

turalnym Wroclawia i kraju. 

Biblioteka udost<,pnia tez swoje zbiory przez realizacj<, we wlasnej 

stacji reprograficznej zam6wien na mikrofilmy i fotoodbitki r<,kopis6w, 

starodruk6w i innych zbior6w. Szczeg6lnie wiele tego rodzaju zam6wieri 

naplywa z zagranicy. 



280 J. Albin 

Ossolineum jako plac6wka Polskiej Akademii Nauk realizuje takie 
wlasny plan naukowo-badawczy, wi'li'!CY si� zgodnie z jego statutem 
z dokumentacjq wlasnych zasob6w i historiq kultury polskiej, ze szcze
g6lnym uwzgl�dnieniem dziej6w ksiqiki i drukarstwa. Bibliografia pra
cownik6w Osso!ineum do 1969 r. obejmuje okolo 550 prac, wliczajqc 
w to rozprawy, studia, bibliografie, katalogi, edycje zr6del, recenzje 
i artykuly prasowe pi6ra ponad 60 autor6w. Spor'! cz�sc tych publikacji 
zamieszczono w organach Biblioteki: ,,Roczniku Zakladu Narodowego 
im. Ossolinskich" i biuletynie informacyjnym „Ze skarbca kultury". 
Pierwszy z nich po reaktywowaniu doczekal si� trzech dalszych tom6w, 
J<:t6re ukazaly si� pod redakcjq M. Jak6bca (t. III) i F. Pajqczkowskiego 
(t. IV i V). Nast�pny sz6sty tom „Rocznika", zawierajqcy materialy 
z uroczystosci jubileuszu 150-lecia powstania Zakladu, ukaie si� nieba
wem. Drugi organ powolano w 1950 r. Od tego czasu ukazalo si� pod 
redakcjq E. Kiernickiego 20 tom6w biuletynu, kolejny natomiast rychlo 
trafi do rqk czytelnika. Biblioteka moie si� tei poszczycic wydaniem 
28 tom6w samoistnych prac dokumentacyjnych, edytorskich i rozpraw 
interpretacyjnych. 

Dorobek naukowy Biblioteki podzielic moina na cztery podstawowe 
dzialy: dokumentacj� zbior6w wlasnych, edycje, prace interpretacyjne 
i bibliografie. Ze wzgl�du na charakter plac6wki szczeg6lnq pozycj� w jej 
dorobku stanowiq znane i cenione przez naukowc6w i bibliotekarzy 
prace dokumentacyjne. Na pierwsze miejsce wsr6d nich wysuwajq si� 
prace dotyczqce zbior6w r�kopismiennych. Jui w 1948 r., w dwa lata 
po uruchomieniu Biblioteki we Wroclawiu, ukazal si� pod redakcjq 
J. Turskiej pierwszy tom Inwentarza r�kopis6w Biblioteki Zakladu Na

rodowego im. Ossolinskich we Wroc!awiu, a w rok p6zniej tom nast�pny. 
Wprawdzie zaciqzyl na nich pospiech, w jakim je przygotowywano, da
i'lCY o sobie wyraz mi�dzy innymi w znacznej ilosci zbyt og6lnych hasel, 
jak „varia" i „korespondencje", nieopatrzeniu ich indeksami, niemniej 

byl to pierwszy, tym wi�c cenniejszy przewodnik po zgromadzonych 
we Wroclawiu polskich zbiorach r�kopismiennych. Ich wartosc uzytkowq 
powi�kszyl wydany w 1962 r. pod redakcjq J. Turskiej Indeks do inwen

tarza r�kopis6w ZNiO we Wroc!awiu (t. I-II). W 1966 r. ukazal si� 
staranniej opracowany t. III Inwentarza r�kopis6w Biblioteki ZNiO, 

opracowany i przygotowany do druku przez A. Dician i J. Loret-Heint
sc.howq, pod redakcjq A. Fastnachta. Obecnie trwajq prace wykonczenio
we nad tomem czwartym oraz przyst�puje si� do prac nad kolejnym, 
piqtym tomem inwentarza ossolifukich ,r�kopis6w. Ponadto ukazaly si� 
dwa tomy Katalogu dokument6w Biblioteki (w 1951 i 1969 r.), przygoto
wane przez A. Fastnachta. Dzi�ki gl6wnie tym pracom zbi6r o�solinskich 
r�kopis6w nalezy bodajze do najpelniej udokumentowanych zbior6w bi
bliotecznych w kraju. 
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Najstarsza cz�sc zbioru starych druk6w ujE:ta zosta!a w Katalogu 

inkunabul6w Biblioteki, opracowanym na podstawie materia!6w Kazi
mierza Piekarskiego przez A. Kaweck,i-Gryczow,i w 1956 r., uzupe!nio
nym przez E. Triller w siedem lat p6:zniej w 15 tomie biuletynu zak!a
dowego „Ze skarbca kultury". Ponadto w 1965 r. ukaza! siE: katalog 
polonik6w x,vr-wiecznych w opracowaniu M. Bohonos, w 1969 r. Ka

talog gazetek pisanych w zbiorach Biblioteki w opracowaniu A. Bul6w
ny, a opr6cz tego ca!y szereg innych specjalistycznych prac dokumenta
cyjnych o mniejszej obj�tosci, sposr6d kt6rych na uwagE: zas!uguje 
Katalog czasopism JCVI-XVIII wieku w zbiorach starych druk6w Bi

blioteki Ossolineum, opracowany przez B. G6rsk,i, a zamieszczony w 15 
zeszycie biuletynu „Ze skarbca kultury" z 1963 r. 

Cenny fragment zbioru rysunk6w ze zbioru Pawlikowskich ujmuje 
Katalog rysunk6w wydany w 1960 r. pod redakcj,i T. Solskiego. Ostatnio 
ukazal si� drugi tom Katalogu rysunk6w w opracowaniu M. Radojew
skiego. 

Przedmiotem zainteresowan naukowych Biblioteki jest takze edy
torstwo tekst6w literackich i zr6del. I w tym zakresie wykazai: si� ona 
moze pokaznym dorobkiem. Z pozycji wazniejszych ukazaly si� w opra
cowaniu F. Paj,iczkowskiego piesni Bogusza Zygmunta St�czynskiego 
o Sl,isku, przygotowano do druku korespondencje, mi�dzy innymi 
Piotra Chmielowskiego, Ignacego Krasickiego, Adama Naruszewicza 
i Antoniego Sygietynskiego, listy Stanislawa Krusinskiego i Henryka 
Sienkiewicza, wydano pamiE:tniki J erzego Ossolinskiego, Melchiora Wit
kowskiego i J6zefa Matkowskiego, Marcina Smarzewskiego, Stanislawa 
Wasylewskiego, rejestry poborowe wojew6dztwa krakowskiego z 1629 
i 1680 r., rejestr poborowy wojew6dztwa Jubelskiego z 1626 r., lustracje 
wojew6dztwa Jubelskiego z 1661 r. i caly szereg innych. 

Ponadto ukaza!o si� wiele prac interpretacyjnych z r6znych dziedzin 
wiedzy: prace historyczno-literackie (pi6ra T. Kruszewskiej, F. Paj,icz
kowskiego, J. Pluty, R. Wo!oszynskiego), dotycz,ice historii prasy (A. Bu
l6wny, M. Klimowicza, W. Soko!owskiej, Z. Staniszewskiego, J. Szcze
panca), ksi�goznawstwa (K. Heintscha, W. Jablonskiej, H. Oprawko, 
J. Platta, J. Szczepanca), dziej6w bibliotek i archiw6w (J. Dlugosza, 
W. Jab!onskiej, J. A. Kosinskiego, J. Szczepanca, K. Szuster, J. Turskiej), 
historii spo!eczno-gospodarczej (A. Fastnachta, M. Gumowskiego, M. Hai
siga, E. Trzyny, J. Szwagrzyka), historii prawa (J. Kolasy) oraz historii 
Zakladu (F. Paj,iczkowskiego). 

Obchodzony w 1967 r. jubileusz 150-!ecia powstania Zak!adu przy
ni6sl szereg publikacji ukazuj,icych jego wklad do historii kultury pol
skiej. Do r,ik czytelnika trafila Ksirna pamiqtkowa Ossolineum 1817-

1967, popularna monografia J. Trzynadlowskiego pt. Zaklad Narodowy 

im. Ossolinskich 1817-1967, popularna monografia o fundatorze Zak!adu 
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J6zefie Maksymi!ianie Ossolinskim W. Jablonskiej, Przewodnik po Bi

bliotece K. Heintscha, Dziennik czynnosci urz�dowych ksi�gozbioru naro

dowego im. Ossolinskich we Lwowie F. Siarczynskiego, przygotowany 

przez Z. Rzep'l, praca J. A. Kosinskiego i M. Turalskiej Ofiarodawcy 
Biblioteki Ossolineum 1817-1848, J. Dlugosza Dedykacje r�kopismienne 

w zbiorach Biblioteki oraz Ossolineum w sluzbie kultury 1817-1'967. 

Informator wystawy jubileuszowej. Jubileusz zach,icil tez pracownik6w 

Zak!adu do podj,icia szczeg6lowszych badan dziej6w Ossolineum. Przy

gotowywane S'! o becnie prace o ksi,igozbiorze J 6zefa Maksymi!iana Osso

linskiego oraz monografie o zasluzonych dla plac6wki i kultury polskiej 

postaciach, jak J6zef Slotwinski, August Bielowski i Ludwik Bernacki. 

Biblioteka Zakladu Narodowego im. Ossolinskich we Wroclawiu to 
dzis jedna z najwi,ikszych humanistycznych bibliotek w kraju, plac6wka 

bogata w pamiqtki kultury narodowej od czas6w najdawniejszych po 

dzien dzisiejszy. Rozwijala si,i ona r6wnoczesnie z wroclawskq humani

stykq uniwersyteckq, wspieraj11c ill tworzeniem warsztatu naukowego 

oraz wlasnymi pracami naukowo-badawczymi. Dzi,iki temu, a takze 

najbogatszym we Wroclawiu zbiorom polskiego pismiennictwa oraz ak

tywnemu udzialowi w zyciu kulturalnym srodowiska Biblioteka Ossoli

neum wnosi trwaly wklad do rozwoju polskiej kultury narodowej na 

ziemiach zachodnich. 

DIE OSSOLINEUM-BlBLIOTHEK IN WROCLAW 

Die Anfänge der Ossolineum-Bibliothek reichen in den Juli des Jahres 1946 
zurüc,k, als in die Stadt and der Oder, die keine polnische Büchersammlung 
besass, die erste Partie der Bibliotheksbestände angekommen ist. Diese Tatsache 
bedeutete den Beginn eines raschen Wiederaufbaus dieser für die polnische 
Kultur verdienstvollen Anstalt. Seitdem, dank den Zurückforderungen und Gaben 
sowie später auch durch Einkäufe, vermehrte sich ihre Büchersammlung be
deutend. Die Bibliothek bewahrt ihren bisherigen Charakter einer Anstalt, die 
sich im Sammeln polnischen Schrifttums aus dem humanistischen Bereich speziaÜ
siert. Gleichzeitig entwickelt sich die Bibliothek auch organisatorisch; es ent
stehen neue Abteilungen, es die Leserzahl und die Anzahl der von ihnen benutz
ten Bücher. Eine wichtige Etappe in der Entwicklung der Bibliothek begann, als 
sie von der Poln. Akademie d. Wissenschaften übernommen wurde. Sie gewann 
dadurch eine festere Grundlage für ihre weitere Entwicklung. Heute verfügt die 
Bibliothek über eine kostbare Sammlung polnischer Drucke aus dem XIX. und 
XX.Jh., Uber eine reiche Sammlung von Altdrucken und Zeitschriften, über eine 
de·r grössten polnischen Sammlunge_n von Hands'chriften sowie eine Sammlung 
von Graphiken, Zeichnungen, Photographien, Münzen und Medaillen, Landkarten, 
Atlanten und Dokumenten über das gesellschaftliche Leben. Sie bilden eine wert
volle wissenschaftliche Werkstatt für Forscher der palnischen Geschichte und 
Kultur. Die Existenz der Ossolineum-Sammlungen in Wroclaw sowie die zahl
reichen wissenschaftlichen Arbeiten, die in Anlehnung an diese Sammlung ent
stehen, stellen einen wichtigen Faktor der Entwicklung der nationalen Kultur 
in den Westgebieten dar. 
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JULJAN PELC 

WYDAWNICTWO ZAKLADU NARODOWEGO IM. OSSOLINSKICH 

W 25-LECIU POLSKI LUDOWEJ 

Powojenna dzialalnosc Wydawnictwa Zakladu Narodowego im. Osso
linskich, najstarszej dzis oficyny wydawniczej w Polsee, pocztila siti 

w 1946 r. w Krakowie. Skromne to byly pocz'ltki, bo i skromne fun
dusze, kt6re mo:i:na bylo na pierwsze prace przeznaczyc. Stanowily je 
mianowicie dochody niewielkiej wlasnej ksi'lgarni, w j ak'I przeksztalcil 
siti w czasie okupacji przedwojenny oddzial Wydawnictwa. Drugi od
dzial Wydawnictwa, dzialaj'ICY przed wojrn1 w Warszawie, zamienioriy 
w okresie okupacji r6wniez w ksitigarniti sortymentow'I, ulegl podczas 
powstania warszawskiego calkowitej ru1me. 

Ogromny gl6d ksi'!zki po wojnie, zwlaszcza zas ksi'!zki o charakterze 
podrticznikowym i tekst6w lektury pomocniczej dla ucz'lcej si'l mlo
dziezy, nakazywal to zapotrzebowanie przede wszystkim zaspokoic. St'!d 
tez jako pierwsze pozycje wypuszczcino na rynek wznowienia kilku pod
r'lcznik6w, jak: T. Lehr-Splawinskiego i R. Kubinskiego Gramatyka 

j�zyka poZskiego; J. Kleinera Zarys dziej6w Ziteratury polskiej, tom I: 
Od pocz'ltk6w pismiennictwa do powstania listopadowego; W. Moszczen
skiej i H. Mrozowskiej Historia, cz. I: Starozytnosc i wczesne srednio
wiecze; M. Auerbacha i K. D'!browskiego Gramatyka lacinska. Z tomi
k6w lekturowych szybkiego wznowienia doczeka!o si'l kilka pozycji zna
nej i cenionej serii klasyk6w literatury polskiej i obcej Biblioteka Naro
dowa: Maria Malczewskiego w oprac. J. Ujejskiego, Makbet Szekspira 
w oprac. A. Tretiaka, Skqpiec Moliera w oprac. T. Boya-Zelenskiego, 
lliada Homera w oprac. T. Sinki i KT6Z Edyp Sofoklesa w oprac. K. Mo
rawskiego. Stalo si'l to mozliwe dzi'lki obywatelskiej postawie kierow
nictwa i pracownik6w Drukarni Anczyca w Krakowie, kt6rzy przez 
okres okupacji przechowali odlewy niekt6rych tom6w Biblioteki Naro
dowej, przed wojn'I tarn drukowanych. 

Jako pierwsze zas nowosci Ossolineum po wojnie ukaza!y siti: S. Pi-
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gonia Zarys nowszej literatury ludowej Wyb6r poezji Adama Asnyka 

w oprac. J. Kijasa. 

Tak wygli,da!y pierwsze kroki. W!asciwy start do powojennej dzia

!alnosci Wydawnictwa mial nasti,pic we Wroclawiu. 

Uchwali, Zarzi,du Towarzystwa Przyjaci6l Ossolineum, sprawuji,cego 

w pierwszych latach w!adz� zwierzchnii, nad Zakladem Narodowym im. 

Ossolinskich, postanowiono dzial wydawniczy przeniesc do Wroclawia, 

gdzie od kilku miesi�cy pracowala juz druga cz�sc Zakladu - Biblio

teka. W lecie 1947 r. podj�to w iym celu prace organizacyjne, a od jesieni 

Wydawnictwo pracowalo juz we Wroclawiu. W Krakowie pozostawiono 

nadal ksi�garni� sortymentowi,. 

Poczi,tki wydawniczej pracy Ossolineum we Wroclawiu nie byly lat

we. Trzeba bylo montowac warsztat produkcyjny od podstaw, nie po

siadaji,c ani wlasnego budynku, ani drukarni, bez dostatecznej liciby 

wykwalifikowanych pracownik6w, przy pustej tece redakcyjnej i bez 

nalezytych srodk6w. W por6wnaniu bowiem z innymi instytucjami wy

dawniczymi panstwowymi, sp6ldzielczymi czy prywatnymi Ossolineum 

wystartowalo stosunkowo p6zno. W tych warunkach po zacii,gni�ciu 

kilkumilionowej pozyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego i przy 

poparciu finansowym Prezydium Rady Ministr6w kilkuosobowa grupa 

dawnych ossoli.nczyk6w przysti,pi!a do pracy. 

Wydawnictwo miescilo si� z poczi,tku w jednym, potem w dw6ch 

pokojach odsti,pionych przez Bibliotek� Uniwersytecki, w jej budynku 

przy pi. Solnym 13. Na magazyn i ekspedycj� ksii,zek odremontowano 

dwuizbowe pomieszczenie na I pi�trze zabytkowej kamienicy w Rynku 

pod nr 2. Mimo przej�cia od Biblioteki Uniwersyteckiej w niedlugim 

czasie dalszych pomieszczen na I pi�trze budynku przy pi. Solnym 13 

post�puji,cy rozw6j Wydawnictwa i koniecznosc zwi�kszania z roku na 

rok jego kadry, kazaly myslec o obszerniejszym i odpowiedniejszym 

lokalu. Gdy si� wi�c nadarzyla sposobnosc przej�cia zrujnowanej, a cz�

sciowo odremontowanej juz kamieniczki przy pl. Solnym 11, postano
wiono z niej skorzystac. Dokonczenie remontu okaza!o si� jednak bardzo 

klopofüwe i przecii,gn�!o si� ponad rok. Dopiero w sierpniu 1950 r. 
mozna bylo zaji,c parter na magazyny, a w pazdzierniku przeniesiono 
biura Wydawnictwa i Dyrekcji Zak!adu. 

Jako zasadniczy kierunek swej dzialalnosci wydawniczej powojenne 

Ossolineum wybra!o humanistyk�, w pierwszych latach przede wszyst

kim histori� literatury, histori� i histori� sztuki oraz bibliografi� i bi
bliologi�. Szczeg6lni, uwag� poswi�cono Bibliotece Narodowej, zar6wno 
przez wznawianie fomik6w przedwojenn'ych z odpowiednio poprawio

nymi wst�pami i komentarzami, jak tez przez rychle zaplanowanie to

mik6w nowych, kt6re by stanowily kontynuacj� tej pozytecznej serü. 
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W tym czasie wznowionci tez podr�cznik do nauki !aciny w oprac. prof. 
S. Skiminy oraz do nauki j�zyka polskiego w oprac. prof. W. Taszyc
kiego i S. Jod!owskiego. 

Wnet jednak wesz!y na warsztat poWazne publikacje zwi&zane z rocz
nicami Mickiewicza i S!owackiego. Pozyskawszy do swych zbior6w 
w czasie wojny tzw. r�kopis dzikowski Pana Tadeusza, postanowi! Za
k!ad udost�pnic go badaczom w postaci wydania fototypicznego, kt6re 
ukaza!o si� w styczniu 1950 r. na uroczystosc odsloni�cia pomnika Mic
kiewicza w Warszawie. Wydawanie dziel Slowackiego naleza!o do tra
dycji Zakladu, posiadaj&cego w swych zbiorach bogaty zesp6l autogra
f6w poety. Stiid tez setnii rocznic� smierci Slowackiego uczcil Zaklad 
popularnonaukowym wydaniem jego dziel pod red. prof. Juliana Krzy
zanowskiego. Ukazalo si� ono w 1950 r. w 12 tomach, w nie spotykanym 
w przedwojennych warunkach nak!adzie 20 tys. egzemplarzy. Obok 
edycji popularnej zaplanowano juz w 1948 r. wznowienie tom6w, opubli
kowanych przed wojn& i dokoriczenie krytyczno-naukowego wydania 
Dzie! wszystkich Slowackiego pod red. prof. J. �leinera. 

Wazne znaczenie dla Wydawnictwa mialo nawi&zanie w 1949 r. sci
slej wsp6lpracy z Instytutem Badari Literackich, naczeln& instytucjii 
badawczo-naukow'I w zakresie historii literatury. Instytut ten nie tylko 
pomagal i sluzyl rad'I Wydawnictwu w planowaniu redakcyjnym, ale 
r6wniez powierzal do wydania opracowane pod jego kierunkiem studia 
i monografie. Zaciesniajiica si� z roku na rok wsp6lpraca Wydawnictwa 
z Instytutem Badari Literackich zapocz&tkowala kilka serii wydawni
czych, zeby wymienic tylko najwazniejsze: Studia Historycznoliterac
kie, Ksi&ika w Dawnej Kulturze Polskiej oraz monumentalna Biblio
teka Pisarz6w Polskich, poswi�cona edycji tekst6w staropolskich, prze
waznie w postaci wydari fototypicznych. T� ostatniii seri� rozpocz�lo 
wydanie Kr6tkiej rozprawy Reja. 

Kierujiic si�- wyraznym zam6wieniem spo!ecznym powo!alo Wydaw
nictwo do zycia seri� Nasza Biblioteka. Na rynku wydawniczym dawa! 
si� bowiem odczuwac dotkliwy brak lektury szkolnej, kt6rej potrzebo
wal pilnie nie tylko uczeri, ale i nauczyciel. Dlatego tez wydanych w cza
sie niespelna roku ponad 20 tomik6w lektury obowi&zkowej w zakresie 
programu j�zyka polskiego zdobylo sobie uznanie nauczycielstwa tak 
ze wzgl�du na poprawne teksty, ja:k przede wszystkim na gruntownie, 
a przyst�pnie opracowane wst�py i komentarze. 

Nie brak r6wniez w pierwszych latach powojennego dorobku Wy
dawnictwa wartosciowych pozycji w dziale historii, jakkolwiek w po
r6wnaniu z literatur& przedstawia si� on ilosciowo nieco skromniej. Po
minqwszy juZ wznowione w 3 tomach Pisma H. Grynwasera, wskazaC 

trzeba na nagrodzonii Paristwow& Nagrodii III stopnia za rok 1952 mono-
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grafi� S. Kieniewicza o ruchu ch!opskim w Galicji w 1846 r., tegoz 
gruntowm1 prac� Sprawa wlosciaiiska w powstaniu styczniowym, stu
dium historyczno-prawne B. Lesnodorskiego pt. Dzie!o Sejmu Cztero

letniego czy tez J. Gierowskiego obszerne studium z dziej6w wewn�trz
nych Rzeczypospolitej w latach 1712-1715 pt. Mi�dzy saskim absolu

tyzmem a z!otq wolnosciq. 

Inny typ publikacji historycznych zaincj owanych przez Osso!ineum 
to wybory zr6de! obejmuj&ce historyczn'l problematyk� poszczeg61nych 
ziem polskich ze szczeg6!nym uwzgl�dnieniem spraw w!oscianskich. Po
wo!ujljc t� w pewnym sensie seri� wydawnicz'l mia!o Ossolineum na 
uwadze r6znorak'l przydatnosc tekst6w zr6d!owych podanych w kie
runkowym, krytycznym i _komentowanym wyborze. Przede wszystkim 
sz!o o student6w wyzszych uczelni, o potrzeby seminari6w uniwersy
teckich, dalej o szeroki krljg dzialaczy spolecznych, pub!icyst6w i dzien
nikarzy. Z cyklu tego ukaza!y si� w latach 1952 i 1953: Galicja w dobie 

autonomicznej (1850-1914) w oprac. S. Kieniewicza, Wielkopolska 

(1815-1850) w oprac. W. Jak6bczyka, W!adztwo Polski w Prusiech 

Zakonnych i Ksiq:i:�cych (14ß4-1657) w oprac. A. Vetulaniego, Pr6by 

reform wlosciaiiskich w Polsee XVIII wieku w oprac. S. Inglota, Ruch 

husycki w Polsee w oprac. R. Hecka i E. Maleczynskiej. 
Stosunkowo skromnie reprezentowana jest w katalogach z pierw

szych lat dzia!alnosci wydawniczej Ossolineum historia sztuki. Dopiero 
nawi&zanie w 1949 r. kontljktu z Panstwowym Instytutem Sztuki ozy
wilo t� grup� wydawnictw. Ze wsp6lpracy Wydawnictwa z tym Insty
tutem wy!oni!y si� poczljtkowo 3 serie: Zr6d!a do Dziej6w Sztuki Pol
skiej, Studia z Historii Sztuki Polskiej oraz Teksty Zr6d!owe do Dzie
j6w Teorii Sztuki. W kazdej z nich ukaza!o si� w druku do 1953 r. po 
kilka tom6w. 

Dose wczesnie zwr6cilo Ossolineum w swych zamier?eniach wydaw
niczych uwag� na grup� zr6de! do dziej6w pismiennictwa i kultury, 
jakimi SI\ pami�tniki i listy. Chocia:i: w pierwszych latach wydano ich 
niewiele (Pami�tniki Kazimierza Chh;dowskiego, Pami�tnik emigranta 
Wo'jciecha Darasza, Krakow i ziemia krakowska w okresie Wiosny Lu

d6w Fryderyka Hechla, Notatki autobiograficzne Jana Nepomucena Ja
nowskiego, Pami�tniki i wizerunki Henryka Kamienskiego, W spomnienia 
pami�tnikarskie Ludwika L�towskiego, Dziennik podr6:i:y po Anglii 
(1820-1821) Karola Sienkiewicza, W kraju i nad Bosforem (1830-1881) 

Franciszka Sokulskiego, Pami�tnik o Ignacym Chmieleiiskim Stefanii 
Wilskiej, Wspomnienia ossoliiiskie Stanislawa Lempickiego, 55 lat wsr6d 
ksiq:i:ek Jana Michalskiego, Pami�tniki (1870-1914) Stanis!awa Stem
powskiego, Listy zebrane Elizy Orzeszkowej, t. I, Listy do narzeczonej 
i zony Boles!awa Prusa, ·Listy _J6zefa Maksymi!iana Ossoliiiskiego do 
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Ambrozego Grabowskiego, Listy z wi�zienia (1879) Witolda Piekarskie
go) - to w przyszlosci cykl ten wydatnie si,: rozwinie i wibogaci. 

Ostatn'Ü\ godm\ uwagi grup,: wydawnictw stanowi'l publikacje z za
kresu bibliografii i bibliologii. Tu wskazac trzeba przede wszystkim na 
tytuly b<:d!!ce przejawem scislej wsp6lpracy obu dzialöw Zakladu -
Biblioteki i Wydawnictwa. Nalei'l do nich: opracowany zbiorowo pod 
red. J. Turskiej Inwentarz r�kopis6w Biblioteki Zak!adu Naredowego 

im. Ossolinskich we Wroc!awiu, t. I-II, Catalogus diplomatum Biblio- . 
thecae Instituti Ossoliniani. Supplementum I. Inde ab anno 1279 usque 

ad annum 1506, oraz Katalog dokument6w Biblioteki Zak!adu Narodo

wego im. Ossolinskich, cz,:sc I: Dokumenty z lat 1507-1700 - obydwa 
przygotowane przez A. Fastnachta, wreszcie ,,,;ydawnictwo ci�le o c.ha
rakterze biuletynu pt. ,,Ze skarbca kultury", maj'lce w swym zaloieniu 
publikowanie informacji dla badaczy i uczonych o materialach r,:kopis
miennych, graficznych, starych drukach i biei'lcych nabytkach w tych 
dzialach. W wyniku wspölpracy z Instytutem Badan Literackich powsta
ly i w tej dtiedzinie 3 serie: Prace Bibliograficzne, Materialy Bibliogra
ficzne oraz wspomniana jui uprzednio Ksi'!ika w Dawnej Kulturze Pol
skiej. W koncu wymienic tu jeszcze naleiy kilka wainiejszych tytulöw 
wydanych dzi,:ki inicjatywie Wydawnictwa, takich jak: J. Grycza Z dzie

j6w i techniki ksiqzki, S. Wierczynskiego Teoria bibliografii w zarysie, 

Z. Klemensiewicza Bibliografia ekslibrisu polskiego. 

Produkcj,: swoj'l lokowalo pocz'ltkowo Wydawnictwo zasadniczo 
w drukarniach wroclawskich i krakowskich. W Krakowie po przej,:ciu 
w styczniu 1950 r. ksi,:garni Ossolineum przez Central<: Obrotu Ksi<:gar
skiego „Dom Ksi'!iki" powolano ekspozytur<: Wydawnictwa, przeksztal
con'l zreszt'l wkrötce w oddzial. 

Wydawnictwo bylo w tym czasie samowystarczalnym dzialem Zakla
du, a budzet jego nie przewidywal akumulacji. Nadwyiki „ wydawnictw 
dochodowych szly na pokrycie niedoboru przy niskonakladowych ksi!!i
kach naukowych. Bylo bowiem dewiz'l Zakladu, aby dla swej produkcji 
wydawniczej, mimo wysokich nieraz jej kosztöw, utrzymac przyst,:pne 
ceny. 

Pierwsze lata pracy Wydawnictwa we Wroclawiu to okres, w ktörym 
glöwny wysilek zwröcony byl na sprecyzowanie programu wydawnicze
go, poszerzenie kr<:gu autoröw, wyszkolenie odpowiedniej kadry pracow
niköw mog'lcych sprostac ambitnym zamierzerriom Ossolineum. 

Przelomowym rokiem w iyciu powojennego Wydawnictwa Ossolineum 
byl rok 1953, kiedy to Zaklad Narodowy im. Ossolinskich przeszedl pod 
patronat Polskiej Akademli Nauk. Zarz!!dzeniem Prezesa Rady Ministröw 
z 27 VI 1953 r. Ossolineum podzielone zostalo na dwie autonomi�zne 
jednostki - Bibliotek,: i Wydawnictwo - i oddane pod zwierzchni nad-

!l - Sobötka, 1970. z. 2 
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z6r Polskiej Akademii Nauk. Jako podstawowe zadania Wydawnictwa 
zarz�dzenie to okreslalo: .,wydawanie ksiiizek, broszur i periodyköw 
z dziedziny nauk spolecznych". Pod wzg!E:dem merytorycznym nadz6r 
nad planami wydaW111iczymi Ossolineum przejiil Wydzial Nauk Spolecz
nych PAN. 

Z chwilq przejscia do Polskiej Akademii Nauk plan wydawniczy 
Ossolineum, hie zmieniajiic swego dotychczasowego charakteru huma
nistycznego, zaczii! siE: skladac z dwu niejako CZE:Sci: w pierwszej, znacz
nie wi�kszej - z ,planu plac6wek Wydzialu I PAN, niekt6rych publi
kacji centralnych i mi�zywydzialowych, p6zniej Oddzialu PAN w Kra
kowie, a takze prac towarzystw naukowych i specjalistycznych finanso
wanych przez PAN; w drugiej - z planu wlasnych inicjatyw wydawni
czych. Poszerzyl siE: wachlarz dyscyplin naukowych reprezentowanych 
w planach Ossolineum, obejmujiic prawie wszystkie galE:Zie wsp6lczes
nych nauk spolecznych: literaturoznawstwo, iE:zykoznawstwo polskie, 
slowianskie i og61ne, neofilologi�. nauki o kulturze antycznej, histori�. 
histori� sztuki, nauki prawne i ekonomi�. archeologi�. etnografiE:, etno
logi�. pedagogik�. psycho!ogi�, filozofi� i socjologi�. histor'iE: nauki, os
wiaty i szkolnictwa, orientalistyk�. bibliografiE: i bibl'iologiE:, prace mono
graficzne, wydawnictwa zr6de!, slownikowe i encyklopedyczne, wreszcie 
albumowe. 

Ossolineum rozpocz�!o odt&d obslug� wydawnicz'l takich plac6wek 
PAN, jak: Instytut Badan Literackich, Instytut Filozofii i Socjo!ogii, In
stytut Historii, Instytut Historii Kultury Materialnej. Instytut Nauk 
Prawnych, Instytut Sztuki, Zak!ad Historii Nauki i Techniki, Zaklad 
J�zykoznawstwa, Pracownia Dziej6w Oswiaty, Pracowrria Historii Cza
sopismiennictwa Polskiego XlX i XX wieku, Pracownia Psychometrycz
na, Pracownia Slownika Laciny Sredniowiecznej, Pracownia Ustroju 
i Organizacji Oswiaty. ·Publikuje prace naukowe, kt6rym patronujq: Pre
zydium PAN, Wydzial I PAN oraz takie komitety podlegle Wydzialowi 
I PAN, jak: Komitet J�zykoznawstwa, Komitet Nauk Historycznych, 
Komitet Nauk o Kulturze Antycznej, Komitet Nauk o Literaturze, Ko
mitet Nauk o Sztuce, Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych, 
Komitet Nauk Prawnych, Komitet Neofilologiczny, Komitet Slowiano
znawstwa, wreszcie prace wszystkich niemal komisji naukowych Wydzia
lu I Oddzialu PAN w Krakowie. 

Z produkcji naukowej innych plac6wek PAN Ossolineum wydaje 
prace przygotowane -przez Biblioteki PAN w Krakowie i Warszawie, Bi
bliotek� K6rnickq, BibliotekE: Zakladu Narodowego im. Ossolinskich oraz 
Archiwum PAN. 

W planach wydawniczych Ossolineum znajdui'l takze miejsce prace 
z zakresu humanistyki tych towarzystw naukowych og6lnych i specja-
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listycznych, ktöre S'! finansowane przez Polsk& Akademit; Nauk. S& to: 
Lödzkie Towarzystwo Naukowe, Opolskie Towarzystwo Przyjaciö! Nauk, 
Wroc!awskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Archeologicz
ne, Polskie Towarzystwo Filologiczne, Polskie Towarzystwo J<;zykoznaw
cze, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Polskie Towarzystwo 
Orientalistyczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzy
stwo Socjologiczne, Towarzystwo Mi!osniköw Historii i Zabytköw Kra
kowa, Towarzystwo Mi!osniköw J<;zyka Polskiego, Wroc!awskie Towa
rzystwo Mi!osniköw Historii. 

Trudno by!oby sposröd kilku juz tysit;cy wydanych dotqd tytu!öw 
„akademickich" wymienic chociazby tylko wazne. Niepodobna jednak 
nie wskazac przynajmniej niektörych publikacji zamykajqcych w so
bie wieloletni trud badawczy czy to poszczegölnych uczonych, czy tez 
ca!ych zespo!öw. Oto - dla przyk!adu niejako - one: z wydawnictw 
centralnych PAN - S!ownik staropolski (dotychczas 33 zeszyty do has!a 
„öwdzie"), Slownik !aciny sredniowiecznej w Polsee (dotqd 19 zeszytöw 
do has!a „defalcatio"), kontynuacja rozpoczt;tego przed wojn& Polskiego 

s!ownika biograficznego (ostatnio wydany zeszyt 63 z biogramem „Ko
z!owska Maria"), S!ownik j�zyka Adama Mickiewicza (dot&d 6 tomöw 
do has!a „Pre"); z wydawnictw Wydzia!u I PAN - Pasterstwo Tatr Pol

skich i Podhala (dotychczas 7 tomöw, t. 8 w druku); z wydawnictw ih
nych placöwek PAN - Slownik polszczyzny X1VI wieku (Instytut Badai:t 
Literackich, dotychczas 4 tomy do has!a „d,;zysty"), Slownik starozyt

nosci slowiaiiskich, bt;d&cy encyklopedycznym zarysem kultury S!owian 
od czasöw najdawniejszych do schy!ku XII w. (Komitet S!owianoznaw
stwa, dot&d 3 tomy obejmujqce has!a A-0), Maly atlas gwar polskich, 
t. !-XII (Zaklad J<;zykoznawstwa), Historia Slqska (Instytut Historii, 
dotychczas ukaza!y si<; t. I, cz. 1-4 i t. II, cz. 1, obejmujqce okres do 
1806 r.), Historia nauki polskiej (Zak!ad Historii Nauki i 'Techniki, kilku
tomowa publikacja, ktörej dwa pierwsze tomy ukaz& _si<; w 1970 r.), kon
tynuacja rozpocz<;tego przed wojn& wydawnictwa Polonia typographica 

saeculi sedecimi (Instytut Badait Literackich wspölnie z Bibliotekq Naro
dow&, dot&d 6 zeszytöw), Drzwi gnieznieiiskie, t. !-II (ln$tytut Sztuki), 
S. Dettloffa Wit Stosz, t. I-II (Komitet Nauk o Sztuce). 

Röwnolegle do stale wzrastajqcego planu Akademii post<;powa! röw
niez rozwöj „planu w!asnego" Wydawnictwa. Program wydawniczy nie 
zmieni! si<;, pozosta! taki, jak przed 1953 r. Wit;cej jednak uwagi niz 
w okresie poprzednim poswit;cono w nim, w zwi&zku z rozbudowujqcymi 
si<; badaniami nad przesz!osciq i wspö!czesnosci& ziem zachodnich, tema
tyce sl&skiej. Powo!ano w tym celu 3 serie: Monografie Sl&skie Ossoli
neum, w ktörej ukazuj& si<; prace scisle naukowe, dotyczqce odleg!ej 
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i blizszej przeszlosci politycznej, spolecznej, gospodarczej i kulturalnej 
S!11ska, S!11sk w Zabytkach Sztuki (wsp6lnie ze Stowarzyszeniem Histo
ryk6w Sztuki) - cykl popularnonaukowych tomik6w o charakterze in
formacyjno-przewodnikowym, oraz Wiedza o Ziemi Naszej - popularno
naukowe monografie najbardziej interesuj11cych spraw i problem6w 
sl11skich. Poza tymi seriami Ossolineum opublikowalo wiele cennych prac 
indywidualnych z r6znych dziedzin wiedzy o ziemiach zachodnich i na
wi11zalo wsp61prac,: z Instytutem Sl11skim w Opolu i S!11skim Instytutem 
Naukowym w Katowicach. 

Gdy mowa o powi11zaniu Wydawnictwa Ossolineum z terenem, trze
ba r6wniez odnotowac fakt pomocy wydawniczej dla wroclawskiego 
i dolnosl11skiego srodowiska tw6rczego, dla pisarzy i poet6w skupionych 
w Oddziale Wroclawskim Zwi11zku Literat6w Polskich. Przejawia si,: ona 
zar6wno w wydawaniu ksi11zek pisarzy wprowadzonych_ juz na ryn�k 
czytelniczy i publikowaniu debiut6w, jak tez organizowaniu wsp6lnie 
ze Zwi11zkiem Literat6w Polskich i wydzialami kultury rad narodowych 
konkurs6w na utw6r literacki i publicystyczny. 

W dorobku inicjatyw wlasnych Ossolineum z ostatniego dziesi,:ciole
cia nie mozna przeoczyc trzech innych pozytecznych . cykli wydawni
czych. Pierwszy z nich poswi,:cony jest naukowopopularnym opracowa
niom dziej6w narod6w i panstw europejskich i pozaeuropejskich (dotych
czas ukazaly si,: historie: Danii, W,:gier, Litwy, Czechoslowacji, Rosji), 
drugi obejmuje histori,: literatury powszechnej (dotqd wydano histori,: 
literatury francuskiej, hiszpanskiej, w,:gierskiej, niemieckiej, arabskiej, 
lacinskiej), trzeci - Ksi11zki o Ksi11zce - to studia-gaw,:dy o dziejach 
ksi11zki, jej losach i milosnictwie. 

Dynamiczny rozw6j wykazala seria Biblioteka Narodowa, kt6ra 
w 1969 r. swi,:ci!a 50-lecie swego istnienia. Nie licz11c wielu wznowien, 
ukazalo si,: tu w okresie powojennym ponad 120 nowych pozycji. 

Nie spos6b wsr6d tytul6w z „planu wlasnego" Ossolineum wyliczyc 
tych wszystkich, kt6re stanowiq cenny wklad do nauki, kt6re przyczy
nily si,: do poszerzenia wiedzy o naszej kulturze. Przykladowo tylko wy
mienmy takie, jak: W. Tatarkiewicza Historia estetyki, t. !-III, T. Do
browolskiego Nowoczesne ma!arstwo po!skie, t. !-III, W. Mole Sztuka 

rosyjska do roku 1914 i Sztuka Slowian poludniowych, czy tez Miasta 

polskie w tysiqcleciu, wydane pod opiek11 Urz,:du Rady Ministr6w na 
tysi11clecie panstwa polskiegQ. 

0 wynikach dzialalnosci Ossolineum w omawianym okresie, o roz
woju jego produkcji wydawniczej, o powaznym udziale we wsp6lczesnym 
polskim ruchu wydawniczym swiadcz11 r6wniez liczby. A wygl11daj11 one 
nast,:puj11co: 



Rok 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

Wydawnictwo Ossolineum 291 

1 
nosc 

l 
llosc 

I 
nosc 

, arkuszy egzempla-tytulow wydaw. rzy (w tys.) 

2 30 30 

14 193 132 

37 483 178 

37 581 308 

61 981 979 

80 1015 599 

105 1733 1263 

114 1482 938 

· 113 1992 704 

181 2685 779 

208 3199 951 

215 3903 929 

218 3822 987 1 

1 
11 . 

l 
llosc 

I 
Ilosc 

Rok osC arkuszy egzempla-
tytul6w wydaw. rzy (w tys.) 

1959 257 4574 1156 

1960 235 3988 808 

1961 255 4046 789 

1962 270 4569 661 

1963 290 5821 532 

1964 296 4980 740 

1965 316 5404 768 

1966 340 5931 845 

1967 385 6554 1079 

1968 370 6670 951 

1969 397 6973 1076 

1970 

(plan) 394 7440 987 

Wraz ze zwi<:kszaniem si,: zadan i produkcji Wydawnictwa ros!a tak

ze kadra jego pracownik6w. Jak ten wzrost wygl11da! w poszczeg6lnych 

latach, m6wi11 liczby: 

1 

1 

1 1 

Liczba 

1 

Liczba Liczba Liczba 
Rok pracow- Rok pracow- Rok pracow� Rok pracow-

nik6w nik6w nik6w nik6w 

1947 8 1953 98 1959 157 1965 166 

1948 18 1954 139 1960 157 1966 170 

1949 25 1955 182 1961 159 1967 177 

1950 25 1956 184 1962 158 1968 182 

1951 45 1957 181 1963 159 1969 202 

1952 47 1958 152 1964 162 1970 210 

Dia usprawnienia swej pracy powo!a!o Ossolineum 3 oddzia!y: opr6cz 

wspomnianego juz uprzednio krakowskiego (1951 r.) powsta! w 1955 r. 

oddzia! w Warszawie, a z pocz11tkiem 1970 r. otwarto oddzia! w Gdan

sku. Zatrudniaj11 one obecnie: Krakow 20, Warszawa 22, Gdansk 8 os6b. 

G!6wnym zadaniem oddzia!6w jest wykonywanie pewnej cz,:sci og6lne
go planu Wydawnictwa zar6wno pod wzgl,:dem redakcyjnym, jak i pro

dukcyjnym w tamtejszych drukarniach; ponadto pomagaj11 one centrali 

przez utrzymywanie sta!ego kontaktu z autorami i instytucjami swego 

terenu. 

Wydawnictwo Zak!adu Narodowego im. Ossolinskich ze skromnych 
pocz11tk6w pierwszych lat po drugiej wojnie swiatowej wyros!o w okre

sie 25-lecia na jedno z najwi,:kszych w Polsee, a sta!o si,: bez w11tpienia 
najwi,:kszym naukowym wydawnictwem specjalistycznym typu humani-



292 J. Pelc 

stycznego. Ksiq:i:ki z godlem Ossolineum znane i cenione Sq nie tylko 

w kraju, ale docierajq tak:i;e dzi�ki r6inym mi�dzynarodowym wysta

wom i targom, w jakich Wydawnictwo bierze udzial, do wszystkich 

cz�sci naszego globu '· 

DER OSSOLINEUM-VERLAG 
AM 25. JAHRESTAG DER VOLKSREPUBLIK POLEN 

Aufgabe dieser Übersicht ist eine kurzgefasste Darstellung der Tätigkeit des 
Ossolineum-VerJ.ags in der Nachkriegszeit. Es ist bekanntlich die älteste heute 
bestehende Verlagsoffizin in Polen (1'967 wurde der 150. Jahrestag ihrer Gründung 
gefeiert). Der Verlag begann seine Arbeit nach dem Krieg in Krak6w und im 
Jahre 1947 wurde er nach Wroclaw versetzt. In der Verlagstätigkeit des Ossoli
neum in der Nachkriegszeit gibt es zwei Perioden, deren Scheidedatum das Jahr 
1953 ist. In den ersten in Wroclaw sind die Bemühungen des Verlages hauptsäch
lich auf die Präzisierung des Verlagsprogramms gerichtet sowie auf die Erwei
terung des Verfasserkreises und Ausbildung ents.prechender Mitarbeiter. Seit 1953 
wird Ossolineum von der Polnischen Akademie der Wissenschaften betreut, und 
die meritorische Aufsicht seiner Verlagspläne übernahm die Abteilung für Ge
sellschaftswissenschaften der Poln. Akad. d. Wissenschaften. Seitdem begann die 
rasche und ,ständige Entwicklung des Veril.ages. In den Plänen des Verlages werden 
fast alle ftichtungen der zeitgenössischen Gesellschaftswissenschaften vertreten. 
Heute verfügt der Ossolineumverlag über drei Abteilungen {in Kraköw, Warszawa 
und Gdallsk), ist einer der grössten Verlage in Polen und der grösste wissen
schaftliche Fachverlag vom humanistischen Typ. 

Obwohl Ossolineum kein Regionalverlag ist, wird die immer breitere Be
rücksichtigung der schlesischen Thematik in seinen Verlagsplänen ail.s dessen 
besondere Pflicht angesehen. 

1 J. P e l c, SzeSC lat pracy Zakladu Narodowego im. Ossoli1iskich we Wro

clawiu (1946-1952). Wydawnictwo (Rocznik Zakladu Narodowego im. Ossolillskich, 
t. 1,V, Wroclaw 1953, s. 363-369); J. T r z y n a d  l o w s  k i, Wroclawski o§rodek 

wydawniczy - poczqtki i rozw6j (Slc:tski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, R. XX, 
nr la, s. 177-189); t e n Z e, Wydawnictwo Zakladu im. Ossoli1iskich w dziesi�cio

lecie Polski Ludowei (Ze skarbca kultury, Wroclaw 1955, z. 1(7), s. 323-340); 
t e nZe, Dziesif:C lat we Wroclawiu (Zaklad imienia Ossoliriskich 1827-1956. 
W dziesi�ciolecie dzialalnoSci we Wroclawiu, Wroclaw 1956, s. 23-39); t e n z e, 
Zaklad Narodowy imienia Ossotiiiskich 1817-1967, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 
1967; t e n Z e, Oficyna wydawnicza Ossolineum we Wroclawiu (1947-1967) (Osso
lineum. Ksi�ga pamiqtkowa w 150-lecie Zakladu Narodowego imienia Ossolil1-
skich, Wroclaw 1967, s. 275--287). 



Sob6tka 1970 2 

WANDA SARNOWSKA 

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I POLSKIE TOWARZYSTWO 

ARCHEOLOGICZNE WE WROCLA WIU W OKRESIE 25-LECIA PRL 

Problematyka archeologiczna Dolnego Slqska naleiy da najciekaw
szej i najbardziej pasjonuj11cej. Caly szereg w�z!owych zagadnien doty
cz11cych ziem polskich znajduje w!asnie na Dolnym Slqsku odpowiednie 
rozwiqzanie. Scisle powi11zanie Sl11ska nie tylko z Wielkopolsk11, ale r6w
niei z innymi cz�sciami Polski coraz wyrazniej wyst'}puje w swietle ba
dan naukowych i nowych odkryc archeologicznych. 

Dolny Sl11sk stanowi teren, kt6rym interesuj'I si� zar6wno archeo
logowie z osrodka naukowego we Wroclawiu (przede wszystkim), jak 
Krakowa, Poznania, Warszawy czy Lublina. Moina to sobie wytluma
czyc faktem braku dost�pu da material6w slq.skich w okresie przedwo
jennym. Duie tempo oraz ogromna intensywnosc prac archeologicznych 
na Dolnym Slqsku wynika z przeswiadczen'ia o koniecznosci nadrobienia 
strat naukowych powstalych z dlugotrwalego oddzielenia ziemi slqskiej 
ad Macierzy. Pojedynczy naukowcy docierali niekiedy da Wroclawia, ale 
tylko na pobyt kr6tkotrwaly, bez moiliwosci gl�bszego zapoznania si� 
z materialami archeologicznymi. Wyjqtek stanowil prof. J. Kostrzewski, 
kt6ry nie tylko znal zabytki z Dolnego Sl11ska, ale t� znajomosi: wyko
rzystywal w swoich pracach naukowych. 

We Wroclawiu znalazlam si� po raz pierwszy jeszcze w 1938 r. Wra
calam z 2 -miesi�cznej podr6iy naukowej po Europie p61nocnej, zatrzy
malam si� na kilka godzin celem obejrzenia muze6w. Zbiory archeolo
giczne miescily si� w zachodnim skrzydle przy pi. Wolnosci (gdzie 
w dalszym ciqgu Sq magazyny archeologiczne). Wystawa zajmowala sale 
1 pi�tra skrzydla zachodniego przy ul. Kazimierza Wielkiego 33 (obecnie 
znajduje si� tarn Oddzial Etnograficzny Muzeum Sl11skiego). Bogate zbio
ry archeologiczne gromadzone ad przeszlo 100 lat ulegly w 1945 r. 
w znacznej cz�Sci zniszczeniu. 

Fakt powstania Muzeum Prehistorycznego jeszcze w plon11cym Wroc
lawiu w 1945 r. wydaje si� jak najbardziej zrozumialy; naleia!o utworzyc 
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instytucj� ratujqC'l zabytki möwiqce o przeszlosci ziemi slqskiej. Muze
um Prehistoryczne usadowilo si� w zachodnim skrzydle gmachu przy pi. 
Wolnosci 7, a dyrektorem zostal prof. R. J amka z Krakowa (j ednoczes
nie pierwszy profesor archeologii na Uniwersytecie Wroclawskim). Za
daniem Muzeum bylo przede wszystkim gromadzenie rozproszonych 
zbioröw, ich zabezpieczenie i konserwowanie polqczone z segregacjq i po
rzqdkowaniem, ale obok tych prac podstawowych nowa placöwka ad 
razu wystqpi!a z dzialalnosci'! na zewnqtrz, organizujqc w 1946 r. pierw
SZ'! wystaw� na Uniwersytecie na Ostrowie Tumskim we Wroclawiu '· 

Dobrze zapowiadajqcy si� rozwöj Muzeum zostal zahamowany przez 
po!qczenie w 1948 r. z Muzeum Panstwowym (p6zniej Muzeum Siqskie). 
W latach 1948-1962 Dzial Archeologiczny • pomimo to wykazal duiq 
pr�znosc w ramach swych mozliwosci. W 1963 r. Dzia! ten zostal ponow
nie wyodr�bniony jako samodzielne Muzeum Archeologiczne, ca pozwo
lilo na rozwini�cie znacznie szerszej dzia!alnosci. Siedzibq Muzeum Ar
cheologicznego jest zesp61 gmachöw z palacem barokowym w centrum 
(pomi�dzy pi. Wolnosci a ul. Kazimierza Wielkiego). Odbudowa spalo
nych budynköw wymagala nak!adu znacznych kosztöw i duiego wysil
ku, ale staranna rekonstrukcja wbytkowych cz�sci przysporzyla w rezul
tacie miastu okazaly i pi�kny zesp61 architektoniczny 3• 

Dzialalnosc Muzeum Archeologicznego obejmuje: prace naukowo-ba
dawcze w postaci badan wykopaliskowych i opracowywania ich wyni
köw oraz röznych problemöw dotyczqcych pradziejöw Siqska; wydaw-

1 · W. Sa r n o w s k a, Muzeum Prehistoryczne w latach 1945-1947 (Silesia 
Ant iqua, t .  1, 1959, s. 257). 

2 W. Sa r n o w s k a, Dzial Prehistoryczny Muzeum PaTI.stwowego we Wro
clawiu (Archeologia, t. 2, 1948, s. 421-423); t. a i, Dzial Archeologiczny Muzeum 

Slqskiego we Wroclawiu w latach 1949-1950 (tamie, t. 4, 1951, s. 149-150); tai, 

Dzialalno§C Dzialu Archeologicznego Muzeum Slqskiego we Wroclawiu w 1953 r. 
(Wi;idomoSc i Archeologiczne, t. 20, 1954, s. 321-323); t a Z, Dzialalna§C Dzialu 

Archeologicznego Muzeum Slqskiego we Wroclawiu w 1954 r. (tamie, t. 22, 1955, 
s. 386--387); t a i, Dzialalno.§C Dzialu Archeologicznego Muzeum Slqskiego 
w 1955 r. (tam:Ze, t. 23, 1956, s. 378--379); t a Z, Dzial Archeologiczny Muzeum 

S!qskiego w !atach 1948-1957 (Silesia Ant iqua, t. 1, 1959, s. 257-275); t a z, Spra

wozdanie Dzialu Archeologicznego Muzeum Slqskiego w 1958 r. (tamie, t .  2, 1960, 
s. 171-173); t a Z, Sprawozdanie Dzialu Archeologicznego Muzeum Stqskiego za 

rok 1959 (tamie, t. 3, 1961, s. 204-207); t a Z, Sprawozdanie Dzialu Archeologicz

nego Muzeum Slqskiego za rok 1960 (tamie, t .  4, 1962, s. 273---276); t a Z, Sprawo

zdanie Dzialu Archeologicznego Muzeum Slqskiego za rok 1961 (tamie, t. 5, 1963, 
s. 255-257), F. Br y l o w s k a, Sprawozdanie Dzialu Archeologicznego Muzeum 

S!qskiego za rok 1962 (tamze, t. 6, 1964, s. 198---200) . 
3 W. Sa r n o w s k a, Poczqtek odbudowy Muzeum Archeologicznego w 1957 r .  

(Silesia Ant iqua, t. 1, 1959, s. 276); t a Z, Budowa Muzeum Archeologicznego 
we Wroclawiu (tam:Ze, t. 2, 1960, s. 7-18); t a Z, Adaptacja kompleksu palaco

wego Muzeum Archeologicznego we Wroclawiu (Muzealn ictwo, z. 12, 1964, s. 78--83). 
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nictwa naukowe i naukowopopularne; wystawiennictwo oraz r6inorodne 
formy popularyzacji. Liczba pracownik6w Muzeum na dzien 1 I 1970 r. 
wynosi 54 osoby, w tym 18 pracownik6w naukowych. 

Muzeum Prehistoryczne zapoczl!tkowalo badania szeregu stanowisk. 
Zostaly one nast�pnie przej�te przez inne instytucje po wl!!czeniu tego 
Muzeum do Muzeum �;Jl!skiego, kt6re nie posiadalo kredyt6w na badania 
terenowe i nie docenialo znaczenia wykopalisk archeologicznych. Niem
niej jednak Dzial Archeologiczny Muzeum Sl!!skiego do 1951 r. (tj. do 
momentu ustanowienia specjalnego inspektora zabytk6w archeologicz
nych w Wydziale Kultury Prezydium WRN we Wroclawiu) zalatwial 
zgloszenia dotyczl!ce odkryc z calego Sl!!ska i prowadzil wykopaliska 
gl6wnie o charakterze zabezpieczajl!cym. Dopiero usamodzielnienie Mu
zeum pozwolilo na wznowienie systematycznych badan terenowych. 
W rezultacie w cil!gu 7 lat przeprowadzono badania w 37 miejscowos
ciach na 42 stanowiskach oraz zweryfikowano 90 stanowisk, kt6re byly 
inane z literatury. Badaniami obj�to wszystkie okresy pradziej6w od 
neolitu do sredniowiecza wll!cznie. Najwi�cej badan przeprowadzono na 
stanowiskach kultury luzyckiej z epoki br!\ZU i poczl!tku epoki zelaza, 
gdyz najcz�sciej SI! one odkrywane przy rozmaitych pracach ziemnych. 

Oto przegl!!d wynik6w badan w duzym skr6cie: z mlodszej epoki ka
mienia badane osady w Nosocicach, pow. Glog6w, i Tomicach, pow. Dzier
zoni6w, dostarczyly m. in. opröc; slad6w ziemianek i pozostalosci po 
domach o konstrukcji slupowej takze dowody dzialalnosci produkcyjnej. 
W Tomicach stwierdzono istnienie pracowni kamieniarskiej, stanowil!cej 
ze wzgl�du na jej rozmiary odkrycie wyjl!tkowe w Polsee. Do rzadkich 
odkryc nalezy r6wniez grob szkieletowy ludnosci kultury puchar6w 
dzwonowatych odkryty w Zernikach Wielkich, pow. Wroclaw, przez stu
dent6w odbywajl!cych praktyk� muzealn!\. Z badan nad epokl! brqzu 
wybija si� na plan pierwszy odkrycie ogromnego lkurhan:i kultury unie
tyckiej w Szczepanowicach, pow. Wroclaw, ilustrujqcego wyrazne zr6z
nicowanie spoleczne w 6wczesnym spoleczenstwie. Zbadane cmentarzysko 
kultury unietyckiej w Tomicach, pow. Wroclaw, pozwolilo na dokladne 
poznanie rytualu pogrzebowego po raz pierwszy na tak duz!! skal� (40 
grob6w). 

Obok kultury unietyckiej zainteresowania archeolog6w skierowane 
byly na kultur� luzyck!\. Badania muzealne obj�ly szereg slanowisk, 
gl6wnie cmentarzyska z epoki br!\ZU i starszej epoki zelaza. 

Osady ludnosci 'kultury luzyckiej przebadano w Tomicach, Klodzku
-Ksil!zku, Klopotowie, pow. Lubin, W!!soszu. Badania te przyniosly nowe 
materialy dotyczl!ce konstrukcji budowli mieszkalnych (Klodzko-Ksiq
zek), urzqdzen produkcyjnych (Tomice) i inne, niemniej wazne fakty do
tyczqce osadnictwa ludnosci praslowianskiej na Slqsku. Wi�cej zbadano 
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cmentarzysk kultury luzyckiej, np. w Belczu, pow. Göra, w Zachowicach, 
pow. Wroclaw, Slupie, pow. Sroda Slqska, Wolowie, Kuklicach, pow. 
Wr-0claw, Mokronosie Görnym, pow. Wroclaw, i wiele innych. Znajo
mosc obrzqdku pogrzebowego dzi�ki tym badaniom znacznie si,: pogl�
bila. Niektöre znalezione zabytki, np. szklane paciorki z Kuk!ic, dowodzq 
kontaktöw handlowych z basenem Morza Srödziemnego. 

Z okresu latenskiego i rzymskiego przebadano mniej stanowisk, ale 
przyniosly one röwniez ciekawe i bogate materialy (Nosocice, pow. Glo
göw, Slup, pow: Sroda, Kietlöw, pow. Göra, Radwanice, pow. Wroclaw), 
zwlaszcza zagadnienie hutnictwa i produkcji garncarSkiej zostalo po
gl�bione i rozszerzone dzi,:ki nowym badaniom w Kietlowie i Radwani
ca�h. 

Okres wczesnosredniowieczny byl przedmiotem badan g!öwnie Zak!a
du i Stacji IHKM PAN, a muzealne wykopa!iska ograniczyly si,: do cmen
tarzysk (Wroclaw--Oporöw) i drobnych prac ·zabezpieczajqcych lub we
ryfikacyjnych. J edynie na grodziskach ryczynskich zostaly przeprowa
dzone prace wykopaliskowe pozwalajqce na ich monograficzne opraco-
wanie (por. wydawnictwa). 

Materialy uzyskane dzi,:ki przeprowadzonym wykopaliskom znacz
nie wzbogacily wiedz,: o najdawniejszych mieszkancach Sl,iska. Wobec 
zniszczen wojennych i braku publikacji zwlaszcza kultura ludnosci pra
slowianskiej wystqpila w calej pelni, uwidaczniajqc scisle zwiqzki Slqska 
z Wielkopolskq w epoce brqzu i wczesnej epoce zelaza. 

Material uzyskany z badan terenowych ,zostaje zwykle przekazany 
do pracowni konserwacji zabytköw, gdzie laboranci pod nadzorem ar
cheologöw myjq, czyszczq, klejq, uzupelniajq gipsern brakujqce cz,:sci ce
ramiki, a metale poddajq zabiegom konserwacyjnym. Nast,:pnie materialy 
dostajq si,: do pracowni rysunkowo-kreslarskiej i Sq rysowane, a wybra
ne zabytki fotografowane w pracowni fotograficznej. 

Po tych wst,:pnych przygotowaniach archeologowie prowadzqcy ba
dania w terenie przyst,:pujq do sporzqdzania kart katalogu naukowego. 
W Muzeum duzq wag,: przyklada si� do opracowan katalogöw stanowiq
cych dokumentacj,: naukowq (opis, wymiary, fotografia lub rysunek, li
teratura). Opracowania do publikacji opierajq si,: nast�pnie na materia
le kartotek naukowych. Dokladnosc inwentaryzacji i kart katalogowych 
umozliwia prace naukowe nawet w wypadku, gdy same zabytki zagin,:ly 
czy ulegly zniszczeniu. W Muzeum Archeologicznym wszystkie materialy 
byly i Sq opracowywane i inwentaryzowane na biezqco, tj. przed nowym 
sezonem wykopaliskowym, a przewaznie röwniez corocznie publikowane 
(por. ,,Silesia Antiqua"). Czasem wstrzymuje si,: publikacj� z danego se
zonu badawczego, gdy przewidziane jest kontynuowanie wykopalisk, np. 
na cmentarzysku w Belczu Malym, pow. Göra. Jest to nowe, nie znane 
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w literaturze stanowisko kultury luzyckiej, kt6rego monografi� planuje 
si� osobno w ramach Biblioteki Naukowej Muzeum Archeologicznego •. 

Jeszcze w 1958 r. dzi�ki specjalnej dotacji Wydzialu Kultury WRN 
we Wroclawiu oraz przychylnemu ustosunkowaniu si� Wydawnictwa 
Ossolineum wyszedl pierwszy tom rocznika muzealnego poswi�conego 
archeologii pt. ,.Silesia Antiqua". Obecnie w druku jest t. XII, a w przy
gotowaniu t. XIII. Rocznik ten nalezy do czasopism najbardziej regular
nie si� ukazujljcych. Charakter czasopisma nie ulegl zasadniczej zmianie 
w ciljgu 10 lat. Jest to wydawnictwo archeologiczno,-muzealne majljce za 
zadanie publikowanie studi6w i material6w dotycz&cych Sl&ska. Opr6cz 
artykul6w posiada stale dzialy „Muzea i ochrona zabytk6w", ,,Odkrycia 
i badania'', ,,Recenzje i omöwienia" i czasem „Nekrologi". Kai.dy tom 

,,Silesia Antiqua'' pokazuje dorobek i osi'lgni�cia jednego roku dzialal
nosci Muzeum Archeologicznego. Sprawozdania innych instytucji i urz�
d6w konserwatorskich pozwalai'l r6wniez na poznanie ich dzialalnosci. 
Na uwag� zasluguje fakt, ze sprawozdania dotycz'l calego Sl'lska, a na
wet wojew6dztwa zielonog6rskiego, kt6re cz�sc-iowo obejmuje ziemie 
sl1jskie. 

W 1969 r. wyszly pierwsze 2 tomy Biblioteki Naukowej Muzeum Ar
cheologicznego, a mianowicie: J. Kramarek, Wczesnosredniowieczne gro
dziska ryczynskie ria Slqsku, i W. Sarnowska, Kultura unietycka w Pol
see. W 1970 r. ukaze si� w tej serii praca Z. Trudzika, Polska poludnio
wa w IV-VII w. n.e. 

Zostaly wydane nast�pujljce przewodniki po wystawach: W. Sarnow
ska, Jak chronic zabytki archeologiczne (wyd. I, 1952), W. Sarnowska, 
Slqsk starozytny i wczesnosredniowieczny (1954), T. R6zycka, Wykopa
liska ria Slqsku (1956), praca zbiorowa Velka Morava (1966), praca zbio
rowa Slqsk w pradziejach Polski (1970). Przeznaczona dla szerszego lu�gu 
odbiorc6w jest seria malych ksi'lzeczek w Bibliotece Popularnonauko
wej Muzeum Archeologicznego, kt6re ciesz'l si� znacznym popytem. Do
tljd wyszly nast�pujljce pozycje: W. Sarnowska, Jak chronic zabytki ar
cheologiczne (1965), W. Zdrojewska, 0 archeologii sr6dziemnomorskiej 
(1967), J. Kramarek, Wierzenia dawnych Slowian (1968). W przygotowa
niu: H. Jankowska, Najdawniejsze dzieje Wroc!awia (1970), J. Bukow-

4 F. Br y l o w s k a, Sprawozdanie Muzeum Archeologicznego za rok 1963 (Si

lesia Antiqua, t. 7, 1965, s. 284-287); t a  i:, Sprawozdanie Muzeum Archeologicz

nego za Tok 1964 (tami:e, t. 8:1966, s. 200-201); t a i:, Sprawozdanie Muzeum 

ATcheologicznego za Tok 1965 (tami:e, t. 9, 1967, s. 224-227); t a i:, Sprawozdanie 

Muzeum ATcheologicznego za rok 196� (tami:e, t. 10, 1968, s. 272-275); t a i:, SpTa

wozdanie Muzeum ATcheologicznego za rok 1967 (tami:e, t. 11, 1969, s. 260-264); 

t a :z, Sprawozdanie Muzeum Archeologicznego za rok 1968 (tami:e, t. 12, 1970, 

w druku). 
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ska, Najdawniejsze dzieje Olesnicy (1971). Opr61:z tego wydano szereg 
folder6w zwi11zanych gl6wnie z wystawami, w tym niekt6re w j�zyku 
francuskim, oraz plakaty do prawie wszystkich wystaw •. 

Zagadnienie opracowywania i organizowania wystaw nalezy do za
sadniczych ·prac muzealnych. Dlatego tez Muzeum Archeologiczne zwra
calo zawsze uwag� na ich jakosc zar6wno pod wzgl�dem naukowym, jak 
estetycznym oraz komunikatywnosc. Dorobek Muzeum Archeologicznego 
w tym zakresie obejmuje nast�pujqce pozycje: Pierwsza wystawa stala 
pt. Slqsk starozytny i . wczesnosredniowieczny . zostala zorganizowana 
w 1948 r. w Muzeum S!qskim i trwala z przerwami i zmianami do 
1962 r. Ekspozycja ta stanowila pierwszy pclny przeglqd material6w 
archeologicznych od paleolitu do wczesnego sredniowiecza w oparciu 
o zbiory muzealne. Pocz11tkowo bardzo skromnie reprezentowany byl 
okres wczesnosredniowieczny, ale stopniowo wlqczano zabytki z badan 
IHKM PAN, zwlaszcza z Ostrowia Turnskiego we Wroclawiu i Ostr6w
Ii:a w Opolu 6

• 

W nowej siedzibie Muzeum Archeologicznego otwarto 22 VII 1963 r. 
wystaw� stalq pt. Slqsk w pradziejach Polski; zajmowala ona 2 pi�tra 
palacu barokowego (10 sal). Sama nazwa tej ekspozycji m6wi o jej cha
rakterze: S!qsk w zwiqzkach z resztq ziem polskich, podkreslajqc jego 
rol� cz�sto przodujqCII w pradziejach Polski. Foldery do tej wystawy 
rozeszly si� wyjqtkowo szybko. Uzyskano oryginalne materialy por6w
nawcze z innych muze6w i przez zestawienie z zabytkami z terenu Sl'l
ska problematyka naczelna zostala nalezycie uwypuklona. Bogactwo 
i ciqglosc kultury praslowianskiej, slowianskiej, prapolskiej i polskiej 
wystqpilo z calq wyrazistosci11 w wyniku najnowszych badan wykopa
liskowych '. 

Wobec dalszej rozbudowy kompleksu budynk6w muzealnych i wy
konczeniu w 1966 r. skrzydla wschodniego od ul. Kazimierza Wielkiego 
nast11pila w tym czasie likwidacja wystawy w budynku centralnym ba
rokowym, gdzie II pi�tro przeznaczono na wystawy czasowe. Obecnie 
na wystaw� stalq przeznaczono 2 pi�tra nowego skrzydla i I pi�tro 
palacu barokowego, razem 15 sal o bardzo dobrym oswietleniu i ukla
dzie. Nowy, pi�kny lokal ekspozycyjny wielokrotnie wykorzystywano na 
wielkie wystawy czasowe, eo na pewno bylo z korzysciq dla Wroclawia, 
ale op6znilo urz11dzenie wystawy stalej. Na II pi�trze nowego skrzydla 

s W. S a r n o w s k a, Dwudziestopi�ciolecie Muzeum Archeotogicznego we Wro
clawiu (Silesia Antiqua, t. 12, 1970, w druku). 

6 H. Jan k o w s k a, Wystawa „Slqsk staroZytny i wczesno§redniowieczny 
w Muzeum Slqskim we Wroclawiu" (1952-1962) (Silesia Antiqua, t. 6, 1964, s. 158-
-172). 

1 H. Jan k o w s k a, Pierwsza wystawa Muzeum Archeologicznego we Wrocla
wiu, .,Slqsk w pradziejach Polski" (Silesia Antiqua, t. 7, 1965, s. 9-28). 
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w 6 salach gotowa jest obecnie jedynie cz�sc odnosz,ica si� do okresu 
latenskiego, wplyw6w rzymskich i wczesnego sredniowiecza, a calosc 
zostanie urz,idzona po zwini�ciu wystawy czasowej Walka i Zwyci�stwo 

w 1970 r. Wystawa stala Muzeum Archeologicznego ma specjalne znacze
nie, gdyz stanowi teren szkoleniowy dla student6w, uczni6w, nauczycie
li, a przede wszystkim calego spoleczenstwa sl,iskiego. 

W omawianym okresie w Muzeum bylo okolo 20 wystaw czasowych, 
przewaznie organizowanych wsp6lnie z innymi instytucjami. W· pami�ci 
nie tylko wroclawian upami�tnily si� przede wszystkim wystawa Velka 

Morava (1966), organizowana wsp6lnie z Czechoslowack,i Akademi,i 
Nauk •; Ossolineum w s!uzbie kultury 1817-1967, jubileuszowa ekspo
zycja organizowana przez Zaklad Narodowy im. Ossolinskich •; Oblicze 

Meksyku (1968), wystawa Stan6w Zjednoczonych Meksyku, oraz Walka 

i Zwyci�stwo (1969) zwi,izana z 25-leciem Ludowego Wojska Polskiego, 
opracowana przez Dzial Historyczny Muzeum Sl,iskiego 10. Zorganizowa
nie tych wystaw kosztowalo wiele wysilku, zwlaszcza wystawa czecho
slowacka, o obj�tosci 22 wagon6w, kt6r,i trzeba bylo na miejscu przera
biac i dostosowywac do miejscowych warunk6w, wymagala wyj,it'kowego 
wkladu pracy. Okazalo si� jednak, ze caly ten trud oplacil si�, gdyz byla 
to wystawa archeologiczna na skal� europejsk,i, a przy tym o wyj,itko
wych walorach naukowych i politycznych. Muzeum Archeologiczne we 
Wroclawiu wlasnie dzi�ki tym wystawom zdobylo sobie popularnosc nie 
tylko na Si,isku, ale w calej Polsee. Muzeum Archeologiczne staralo si� 
utworzyi: staly dzial poswi�cony archeologii sr6dziei:nnomorskiej, ale na 
razie skonczylo si� na �stawie na ten temat sprowadzonej z Muzeuip. 
Narodowego w Warszawie. Wystawa ta byla czynna od pazdziernika 
1967 r. do czerwca 1969 r. 11 

Wystawy objazdowe stanowi,i wazny moment w dzialalnosci Muzeum 
Archeologicznego, kt6re stara si� docierac do malych cz�sto oddalonych 
miast i miasteczek, a nawet wsi i PGR-6w, gdyz popularyzacja archeolo
gii na wsi ma specjalne znaczenie. Jeszcze w okresie przed usamodziel-

s W. S a  r n o w s k a, ,.Velka Morava", wystawa Czechoslowackiej Akademii 

Nauk we Wroclawiu (Silesia Antiqua, t. 10, 1968, s. 9-64); H. Ja n k o w s k a, 
Sesja naukowa i otwarcie wystawy „Velka Morava" we W·roclawiu (tamZe, t. 10, 
1968, s. 157-166). 

9 Ossolineum w sluibie kultury 1817-1967, Informator wystawy jubileuszowej, 

Wroclaw--,Warszawa-Krak6w 1967. 
10 F. Br y l o w s k a, Sprawozdanie Muzeum Archeologicznego za rok 1968 

(Silesia Antiqua, t. 12, 1970, w druku). Muzeum Archeologiczne bylo wsp6lorgani
zatorem razem z Muzeum Slciskim i Dow6dztwem DolnoSlctskiego Okn:gu Wojsko
wego. 

11 W zwiqzku z tel wy.stawq wydano praci::: W. Z d ro j e  w s k a, 0 archeologii 

Sr6dziemnomorskiej, Wroclaw 1967. 
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nieniem zacz�to organizowac wystawy objazdowe, ale dopiero ad 1963 r. 
akcja ta ma charakter staly i coraz bardziej si� rozszerza. Obecnie w te
renie kr11zy 7 wystaw r6znej wielkosci. Wystawy te muszii byc cz�sto 
zmieniane i odnawiane lub uzupelniane. Najwi�ksze wystawy, np. 8lqsk 
w pradziejach Polski, wymagajii do transportu ci�zarowego auta, ale po
zostale Sq dostosowane do pojemnosci nysy. 

Tematyka wystaw jest r6zna: Chroiimy zabytki archeologiczne, Praca 
w starozytnym Egipcie, Wierzenia dawnych Slowian, Archeologia na 
Slqsku w XXV-leciu PRL (poprzednio stanowila podsumowanie XX-le
cia). Duzym powodzeniem cieszy si� wystawa Z pradziej6w narod6w 
Zwiqzku Radzieckiego. Zabytki do tej wystawy otrzymalismy z Pali.stwo
wego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Najstarsze miasta na 8lq
sku to tytu! wystawy, ktöra zosta!a opracowana w wersji francuskiej na 
zamöwienie Osrodka Kultury Polskiej przy Sorbonie, a po powrocie 
do Polski zosta!a spolszczona i dalej jest eksponowana. 

Wystawy objazdowe byly eksponowane w latach 1963-1969 w 228 
miejscowosciach, glöwnie woj. wroclawskiego, a takze woj. opolskiego, 
katowickiego, poznali.skiego i gdali.skiego. Opröcz tego zorganizowano 15 
ma!ych wystaw oswiatowych o tematyce archeologicznej na zam6wienia 
domöw studenckich, jednostek wojskowych, a najcz�sciej szk6!, ktöre 
nieW!jtpliwie r6wniez spe!niaj!j· SWOj!j TO)� W zakresie UpOWSzechniania 
wiedzy o Sliisku. 

W muzeach regionalnych na terenie Dolnego Slqska byly opracowy
wane i organizowane ekspozycje archeologiczne röznej wielkosci i o röz
nym zakresie, zaleznie ad mozliwosci lokalowych i materia!owych. Wy
mienic mozna muzea w Jaworze, Zi�bicach, Nysie, Chojnowie, gdzie 
w latach 1955-1957 pracownicy muzealni reorganizowali i urziidzali wy
stawy. Na uwag� zasluguje wystawa archeologiczna w Muzeum Sl�zali.
skim w Sobötce pt.: Wierzenia dawnych S!owian, do ktörej wydano na
wet zwiiizanii z ni& publikacj� pod tym samym tytulem 12. Nie b�ziemy 
wymieniac mniejszych akcji w zakresie wystawienniczym w raniach 
wspö!pracy z roznymi instytucjami (Domy Kultury, Biblioteki itp.). 

Z wystawami lqczy si� zagadnienie frekwencji w muzeach. Otöz licz
ba zwiedzaj,icych Muzeum S!,iskie l,icznie z Dzialem Archeologicznym 
byla duza, ale trudno bardzo zreszt,i wysokie dane liczbowe podawac 
przy obliczaniu zwiedzaj,icych wystawy archeologiczne, ktöre nie byly 
osobno obliczone, chociaz bylyby to dane z pewnosci,i bliskie prawdy. 
Frekwencja w Muzeum Archeologicznym wzrasta widocznie, a atrak-

12 J. Kram a r e k, Wierzenia dawnych Slowian, Wroclaw 1968; t e n Z e, Wy

stawa, ,,Wierzenia dawnych Slowian" w Muzeum Sl�Za'nskim (Silesia Antiqua, t. 10, 

1968, s. 263-271). 



Muzeum Archeologiczne i Polskie Tow. Archeologiczne 301 

cyjne wystawy stale i czasowe przyciqgajq licznych zwiedzajqcych, nie
mniej jednak najwi�ksza frekwencja jest na wystawach objazdowych 
w terenie, eo stanowi dodatkowy bodziec do zwi�kszenia ich ilosci i cz�
stotliwosci objazd6w. Uwazam, ze w okresie omawianym frekwencja na 
wystawach archeologicznych przekroczyla 1 000 000 zwiedzajqcych. Obli
czenie to aparte jest na nast�pujqcych danych: w latach 1963-1968 -
439 320 os6b (z tego w 1968 r. - 121 000 os6b). Przez 14 lat polqczenia 
z Muzeum Slqskim na pewno mozna podac najmniej 500 000 os6b. W tym 
okresie tylko w latach 1949-1957 frekwencja na wystawach objazdo
wych wyniosla 214 000. Lqcznie wyniosloby to 1 153 320, nie liczqc 
1969 r. " 

W zakresie popularyzacji zagadnieii archeologicznych wsr6d spole
czeiistwa slqskiego Muzeum nie bylo osamotnione, ale wsp61pracowa!o 
z Polskim Towarzystwem Prehistorycznym i jego kontynuacjq Polskim 
Towarzystwem Archeologicznym 14• Po pierwszej wojnie swiatowej w ma
ju 1920 r. z inicjatywy prof. ·J. Kostrzewskiego zostalo za!ozone Polskie 
Towarzystwo Prehistoryczne, majqce jako g!6wny cel upowszechnianie 
wiedzy o pradziejach Polski. Dzialalnosc tego Towarzystwa zostala za
hamowana wybuchem drugiej wojny swiatowej. W 1945 r. zapotrzebo
wanie spoleczne na towarzystwa tego rodzaju bylo jeszcze wi�ksze. 
Zmiany spoleczno-ustrojowe w PRL stworzyly nowe warunki i posta
wily nowe zadania, a zaröwno zniszczenia wojenne, jak powr6t ziem za

chodnich do Macierzy wymaga!y wzmozenia wysi!ku w zakresie ochro
ny zabytk6w kultury i nauki przez cale spoleczeiistwo. Od razu w 1945 r. 
zostala wznowiona dzialalnosc Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, 
najpierw w Poznaniu i innych miastach. Tworzq si� Oddzialy. 

0 ruchliwosci srodowiska wroclawskiego swiadczy fakt, ze wlasnie 
tutaj jeszcze w 1945 r. dzi�ki inicjatywie prof. K. Majewskiego powstalo 
Towarzystwo Archeologiczne ", a w 1949 r. prof. R. Jamka i dr W. Sar
nowska zalozyli Oddzial Wroclawski Polskiego Towarzystwa Prehisto
rycznego "· Towarzystwo Archeologiczne skupialo archeolog6w sr6dziem
nomorskich z Uniwersytetu Wroclawskiego i mialo nastawienie bardziej 
naukowe, gdy natomiast Oddzial Wroclawski Polskiego Towarzystwa 
Prehi�torycznego mial nastawienie na popularyzacj� wynik6w badaii wy-

13 Por. przyp. 2, 4 i 5. 
u W. Sa r n o w s k a, Rola spoleczna Muzeum Archeologicznego we WroclaWiu 

(Materialy Konferencji Wroclawskiej poSwii::conej upowszechnieniu archeologii 
w dniach 23--29 X 1964 r., powielane). 

1s „Archeologia", t. l, 1947, s. 297-298. 
16 W. Be n d e r, Dzieje i rozw6j Polskiego Towarzystwa Archeotogicznego 

w tatach 1945-1970 (Polskie Towarzystwo Archeologiczne SpoleczellStwu, Wroclaw 
1970, w druku). 
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kopaliskowych na Slqsku i wsp6lpracowal z Muzeum. Obydwa towa
rzystwa mialy podobne zalozenia i dlatego istnienie ich obok siebie nie 
mialo racji bytu. Tendencje polqczeniowe zacz,:ly si,: juz w 1950 r. 
i w 1953 r. na Walnym Zjezdzie w Nowej Hucie nastqpilo polqczenie 
PTP z PTA i tc,warzystwami numizmatycznymi pod wsp6lnq nazwq 
Polskiego Towarzystwa Archeologicznego 17. 

Oddzial Wroclawski Towarzystwa umozllwial archeologom „muzeal
nym" przeprowadzanie r6inych akcji nie tylko oswiatowych, ale nawet 
naukowo-badawczych. Np. w 1950 r. zaistniala potrzeba badania zna
nego w literaturze swiatowej stanowiska neolitycznego w Nosocicach, 
pow. Glog6w, ale Muzeum Slqskie nie dysponowalo odpowiednimi srod
kami finansowymi. Wtedy Oddzial Wroclawski PTP razem z Dzialem 
Archeologicznym zaapelowali do miejscowego spoleczeri.stwa w Glogo
wie. Wyniki byly nadspodziewane: doslownie wszystkie miejscowe wla
dze nie tylko przychylnie si,: da tego ustosunkowaly, ale naprawd,: 
konkretnie. pomogly, dajqc bezplatnq robocizn,:. Ze wzgl,:du na koniecz
nosc natychmiastowej interwencji (prace budowlane niszczyly obiekt) 
takie rozwiqzanie uratowalo wiele cennych zabytk6w. Wkr6tce prof. 
J. Kostrzewski jako prezes Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego 
przekazal znacznq dotacj,: pieni,:inq umozliwiajqcq dalsze prace 18• 

Jednq z wi,:kszych akcji przeprowadzonych przez Towarzystwo i Mu
zeum byl kurs doksztalcajqcy zorganizowany w maju 1949 r. dla przeszlo 
100 nauczycieli szk6l podstawowych i og6lnoksztalcqcych okr,:gu wro
clawskiego. Naleiy przypomniec, ie w tym czasie wprowadzono archeo
logi,: da programu nauczania juz w klasie III szkoly podstawowej i cho
ciaz byl podr,:cznik ••, nauczyciele jednak nie byli odpowiednio przygo
towani do nauczania. W 1960 r. przeszkoleniem obj,:to 330 nauczycieli 
i 35 sluchaczy Studium Nauczycielskiego. Sprawa szkolenia prowadzo
na byla od lat, zwlaszcza wsr6d mlodziezy szkolnej. 

W ramach nowo powstalego Muzeum Archeologicznego zostal wy
odr,:bniony Dzia! Naukowo-Oswi�towy, kt6ry jak najscislej wsp6!pra
cuje z PTA we wszystkich prawie akcjach propagandowych. Zaz,:bienia 
SI\ tak bardzo cz,:ste, ze niekiedy trudno rozr6znic, kto da! inicjatyw,:. 
Oddzial Wroclawski PTA pqsiada obecnie w Muzeum lokal na sti,le ze-

17 TamZe. 
18 W. S a  r n o w s k a, Prace zabezpieczajqce w Nosocicach-Glogowie (Z otchlani 

wiek6w, R. 19, 1950, z. 9-10, s. 150-151); t a Z, Wyniki prac ratowniczych prze

prowadzonych w 1950 r. w Nosocicach w pow. glogowskim (Przegh1d Archeolo

logiczny, t. 10, 1958, s. 192-219). 
19 W. Sa r n o w s k a, W. T r o p a c z y Il. s k a - 0 gar k o w a, W. Po d o 1 a k, 

Ziemia opowiada, Wroclaw 1947, wyd. II, 1948. 
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brania, szkolenia i inne imprezy, a pracownicy muzealni pomagajq w tych 
pracach. Bardzo aktywna jest Sekcja Numizmatyczna przy Oddziale 
Wroclawskim PTA. Zosta!a ona za!ozona i jest kierowana przez prof. 
M. Haisiga. Przy upowszechnianiu archeologii stosowano röinorodne 
formy i coraz bardziej systematycznie w oparciu o sah; kinowo-odczy
towq z pe!nym wyposazeniem mieszcz&eq okolo 100 os6b 20. 

Od 4 lat mömentem mobilizujqcym upowszechnienie stanowiq „Ty
godnie Archeologii", og!aszane w prasie, wydaje si,: specjalne plakaty 
i programy. Ostatnio zacz,:to je rozszerzac na teren poza Wroclawiem, 
gdyz stwierdzono wi,:kszq chlonnosc i wi,:ksze zapotrzebowanie pro
wincji. Raz na miesiqc odbywajq si,: w Muzeum odczyty popularno
naukowe na tematy archeologiczne i nauk pokrewnych. Sq one prze
znaczone dla szerokich warstw spo!eczenstwa. Podobne zadanie majq 
niedzielne pokazy zabytk6w. Atrakcyjnq form,: stnowi& pokazy filmowe, 
kt6re cz,:sto lqczy si,: z prelekcjami w „Tygodniku Archeologii" i innych 
okazjach. W ramach wsp61pracy z Klubami „Ruch" cz!onkowie PTA 
objeidiaj& Dolny Sl&sk, docieraj&c cz,:sto do odleglych miejscowosci, 
zeby przy okazji pobytu tarn wystawy muzealnej wyglosic odczyt. Frek
wencja na odczytach jest cz,:sto wi,:ksza na prowincji niz we Wrociawiu, 
chociaz i tutaj np. na 377 seansach filmowych w 1966 r. bylo 18 000 

,widz6w 21. Najcz,:stszymi tematami prelekcji bylo zagadnienie ochrony 
zabytk6w, wybrane zagadnienia z najdawniejszych dziej6w Slq5ka, z pod
kresleniem wi,:zi l&czqcej ziemie slqskie z resztq Polski od tysiqcleci, 
oraz geneza miast slqskich, wierzenia dawnych Slowian, poczqtki zna
jomosci metali i inne zwiqzane z danym regionem (np. pradzieje Wro
clawia). 

W 1962 r. odbyl si,: we Wroclawiu w ramach „Dni Wroclawia" IX 

Walny Zjazd Delegat6w Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Na 
Sesji naukowej zostaly przedstawione osiqgni,:cia badan archeologicznych 
na Slqsku w okresie powojennym. Bogaty program imprez towarzysz!j
cych temu Zjazdowi obejmowal: zwiedzanie wykopalisk na Ostrowie 
Tumskim we Wroclawiu z objasnieniami prof. W. Kocki, wycieczk,: na 
Sl,:z,: z referatem prof. H. Holubowiczowej na temat badan prastarego 
osrodka kultowego oraz otwarcie wystawy Archeologia na znaczkach 

pocztowych. Jednoczesnie Oddzia! Wroclawski zorganizowal cykl odczy
t6w pt. Rola Slqska w ksztaltowaniu si� poczqtk6w panstwa polskiego, 

:?O Z. P a w l o w s k a, PT A - _popularyzatorem archeologii (Polskie Towa� 
rzystwo Archeologiczne Spoleczeflstwu, Wroclaw 1970, w druku). 

ff H. Jan k o w s k a, DzialalnoSc': naukowo-oS-wiatowa Muzeum Archeologicz
nego we Wroclawiu (Silesia Antiqua, t. 10, 1968, s. 167-174); t a Z, ,,Tydzieri. 
Archeologii" we Wroclawiu (Z otchlan i wiek6w, R. XXXV, 1969, z. 1, s. 82-83). 

10 - Sob6tka, 1970, z. 2 
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kt6re wyglaszali zaproszeni czlonkowie PTA w kilkunastu miejscowos
ciach na Dolnym Siiisku 22• 

W 1964 r. w Muzeum Archeologicznym zorganizowano Og6lnopolskq 
KonferencjEl PTA poswiElconii upowszechnianiu archeologii "· Wyniki 
tej konferencji w postaci konkretnych wniosk6w i postulat6w staly siEl 
wytycznymi PTA na najblizsze lata. MiEldzy innymi wtedy powstal pro
jekt zorganizowania konkursu Tysiqclecie panstwa polskiego. Oddzial 
Wroclawski PTA wsp6lnie z Muzeum Archeologicznym zorganizowal 
z nadeslanych na ten konkurs prac wystawEl, a nastElpnie najlepsze prace 
przeslano do Warszawy, gdzie w Palacu Kultury w maju 1966 r. urzii
dzono og6lnopolskii wystawEl pt. Archeologia w oczach dziecka ze spe
cjalnie wydanym ilustrowanym folderem 24• 

Konkursy i quizy cieszyly siEl na og61 duzym powodzeniem wsr6d 
mlodziezy szkolnej. Bogaty material np. nadeslany na konkurs pt. Co 

widzialem w Muzeum Archeologicznym (rysunki, modele, rekonstrukcje) 
pozwolil r6wniez na zorganizowanie wystawy czasowej, kt6ra byla tlum
nie zwiedzana przez mlodziez i nauczycieli. Ciekawy, ale dosc trudny 
quiz dotycziicy wystawy Velka Morava wzbudzil uznanie gosci zagra
nicznych doskonalym przygotowaniem mlodziezy polskiej. DziElki spe
cjalnym dotacjom Rady Narodowej miasta Wroclawia dla Oddzialu 
W,roclawskiego uczestnicy konkurs6w i quiz6w otrzymywali zwykle 
atrakcyjne dla mlodziezy nagrody za najlepsze prace lub odpowiedzi. 
Do stalej akcji .muzealnej o znaczeniu oswiatowo-dydaktycznym nalezii 
lekcje historii prowadzone przez pracownik6w muzealnych w sali od
czytowej i na salach wystawowych dla poszczeg6lnych klas i na wybrane 
zagadnienia. 

Nie tylko mlodziez, ale r6wniez starsze spoleczenstwo Wroclawia 
bralo liczny udzial w wycieczkach statkiem do grodzisk ryczynskich, 
leziicych blisko brzegu Odry. Innego rodzaju wycieczki byly organizo
wane przez Muzeum i PTA na teren wykopalisk. Imprezii, kt6ra koszto
wala duzo wysilku organizator6w, ale okazala siEl bardzo udanii, byl ob6z 
szkoleniowy dla mlodziezy w Osetnie, pow. G6ra w 1968 r.25 Mlodziez 
razem z wychowawcami brala czynny udzial w badaniach osady z okre
su wp!yw6w rzymskich w Kietlowie w poblizu Osetna. Wsp6lnie z PTTK 
w maju 1969 r. zorganizowalo Muzeum pieszy rajd mlodziezowy (250 

22 I. Kram a r k o w a, Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa ArcheoLogicz-· 

nego we Wroclawiu (Silesia Antiqua, t. 6, 1964, s. 212-216). 

z3 1. Kram a r k o w a, Konferencja po§wü:cona upowszechnieniu archealogii 

we Wroclawiu (Silesia Antiqua, t. 8, 11966, s. 230-234). 
24 Por. P a w l o w s k a, op. cit. 
2s J. Dom ans k a, Ob6z w Osetnie (Z otchlani wiek6w, R. XXXV, 1969, z. 1, 

s. 62-63). 
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uczestnik6w) pt. Szlakiem najstarszych grod6w Wroclawia. Przewodnicy 
PTTK byli przeszkoleni w Muzeurn w zakresie wia:dornosci o najstar
szych dziejach Wroclawia ••. 

Wydaje si,:, ze w rninionyrn okresie Muzeurn Archeologiczne nale
zycie spelnialo swoj& rol,: jako plac6wka n�ukowo-badawcza, a jedno
czesnie upowszechniajqca wyniki badan naukowych, dotyczqcych zwlasz
cza najdawniejszych dziej6w S!qska. Znaczny wklad w popularyzacj,: 
archeologii na Dolnym S!q5ku przez Oddzial Wroc!awski PTA jest bar
dzo wyrazny. 

Perspektywy rozwoju Muzeurn obejrnujq szereg spraw i zagadnien. 
1. Przede wszystkim calego kornpleksu budynk6w rnuzealnych, eo 

b,:dzie rnozliwe dopiero po opuszczeniu sk[-zydla zachodniego przez Od
dzial Etnograficzny Muzeurn Slqskiego. Przewiduje si,: urzqdzenie tarn 
rnagazyn6w bibliotecznych, czytelni, archiwurn, pracowni naukowo-tech
nicznych i natrkowych oraz cz,:sciowo rnagazyn6w podr,:cznych. Obecnie 
najwi,:ksza na Sl&sku, a jedna z wi,:kszych w Polsee bibliotek archeo
logicznych nie rnoze si,: juz pomiescic w ciasnych pokojach w staryrn 
budynku przy pi. Wolnosci 7. To sarno odnosi si,: do archiwurn i pra
cowni. 

2. Przewiduje si,: utworzenie przy Muzeurn stylowego ogrodu baro
kowego, dostosowanego do charakteru budynku, oraz w cz,:sci wydzie
lonej wystawy niekt6rych ci,:zkich obiekt6w, np. dyrnarek lub rekon
strukcji archeologicznych. 

3. Zorganizowanie Oddzialu Muzeurn w Olesnicy, gdzie jest obecnie 
na ten cel przeznaczona cz,:sc Zarnku Piastowskiego. Muzeum w Olesnicy, 
powolane od 1 VI 1969 r., b,:dzie rnialo specjalny charakter w skali og61-
nopolskiej, a mianowicie jest w przygotowaniu wystawa: Urzqdzenia 

miejskie od XII do XVIII w. Dwie inne wystawy b,:dq ilustrowac: Naj

dawniejsze dzieje ziemi olesnickiej oraz Rozw6j i odbudowa Olesnicy. 

4. Zreorganizowanie Muzeum Sl,:zanskiego jako Oddzialu Muzeurn 
· Archeologicznego. Planuje si,: utworzenie tarn osrodka badan naukowych 
nad reliktarni dawnych wierzen praslowianskich i slowianskich. Sarno 
polozenie Muzeurn u st6p S!,:zy sugeruje jego charakter. 

5. Rernont i zagospodarowanie kamienicy barokowej w rynku w Le
winie Klodzkim jako Oddzialu Muzeurn. Jest to obiekt o duzych wartos
ciach artystycznych, doskonale nadajqcy si,: do adaptacji na sale wystaw 
czasowych, sal,: odczytowq na parterze oraz pomieszczenia rnieszkalne 
na pi,:trach. 

2G F. Br y l o w s k a, Sprawozdanie Mu.zeum Archeotogicznego za rok 1969 

(Silesia Antiqua, t. 13, w przygotowaniu). 
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Pelne zagospodarowanie przewiduje si� na 1971 r. B�dzie to poh1czenie 
funkcji muzealnej z Domem Pracy Terenowej. 

6. Uzyskanie odpowiednich pomieszczen na magazyny zabytk6w. 
Bogate zbiory muzealne muszii byc dost�pne naukowcom polskim i ob
cym i dlatego nowoczesna organizacja magazyn6w nalezy do dezydera
t6w na najbliisze lata. 

7. Utworzenie na dui'l skal� pracowni kopii gipsowych i modeli do 
cel6w dydaktycznych i propagandowych. Sprawa ta lqczy si� z koniecz
nosci'l wzmo�nienia kadry techniczno-naukowej. 

8. Kontynuowanie badan wykopaliskowych i gabinetowych nad naj
starszymi dziejami Slqska. 

9. Kontynuowanie urzqdzania wystaw objazdowych przeznaczonych 
dla mniejszych miejscowosci. 

10. Organizowanie wystaw na eksport i wymian�. 
11. W dalszym ci11gu starania o pozyskiwanie wystaw polskich i za

granicznych i rezerwowanie odpowiednich pomieszczen muzealnych na 
ten cel (cale II pi�tro palacu barokowego oraz 2 sale parterowe). 

12. Wzmoienie akcji upowszechniania wiedzy o Sl11sku o jego naj
dawniejszych dziejach przez radio, telewizj�. pras� i odczyty, zw!aszcza 
na terenie DoJn„go Sl11ska. 

13. Zaciesnienie wsp6lpracy z innymi instytucjami i towarzystwami 
w zakresie popularyzacji w mysl zalecen Komitetu Upowszechnienia 
Nauki powo!anei;;o przez Prezydium PAN oraz rozszerzenie dzialalnosci 
PTA jeszcze bardziej na teren woj. wroclawskiego przez tworzenie k6! 
PTA w r6inych miejscowosciach. Istniej11 podstawy do zorganizowania. 
takich k6! w Brzegu nad Odr11, Legnicy, K!odzku i in. 

14. Wydawanie rocznika „Silesia Antiqua", Biblioteki Narodowej, 
Biblioteki naukowopopularnej oraz folder6w i informator6w. 

DAS ARCHÄOLOGISCHE MUSEUM 

UND DIE POLNISCHE ARCHXOLOGISCHE GESELLSCHAFT IN WROCLAW. 

BILANZ ZUM 25.JAHRESTAG DER VOLKSREPUBLIK POLEN 

olm Jahre 1945 wurde das Prähistorische Museum mit dem Sitz im unversehrt 
gebliebenen Flügel des Palastensembles zwischen dem WolnoSci-Platz und der 
Kazimierz-Wielki-Strasse 3�35 in Wroclaw gegründet. 1948 erfolgte die Vereinig
ung d'ieses Museums mit dem Staatlichen Museum, das später ins Schlesische 
Museum /Muzeum Slijskie/ umbenannt wurde. 

1963 ist das Archäologische Museum nach dem Wiederaufbau der zerstörten 
Gebäude erneut selbständig geworden. Die Tätigkeit des Museums umfasst 
wissenschaftliche Forschungsarbeit in Gestalt von Ausgrabungsforschungen und 
Bearbeitung deren Ergebnisse, wissenschaftliche und populär-wissen�haftliche 
Veröffentlichungen, stängige, kurzfristige und fahrende Ausstellungen und andere 
Formen der Popularisierung des Wissens um die älteste Geschichte Schlesiens. 
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Im Bereich der Popularisierung von archäologischen Problemen unter dez:
schlesischen Bevölkerung arbeitet das Museum mit der Wroclawer Abteilung der 
Polnischen Archäologischen G�sellschaft zusammen. Es werden gemeinsam Vor
tragsabende, Preisbewerbungen, Quizz und alljährlich (seit 4 Jahren) ,,Wochen 
der Archäologie" organisiert. 

Es wird eine weitere Entwicklung des Museums durch den Wiederaufbau 

neuer Räume und die Gründung von Abteilungen auf dem Gebiet der Wojwod
schaft Wroclaw geplant. 



Sob6tka 1970 2 

OLGIERD CZERNER 

MUZEUM ARCHITEKTURY I ODBUDOWY WE WROCLAWIU 

Uchwalq Prezydium Rady Narodowej m. Wroclawia, po wczesniej
szym uzgodnieniu tej decyzji z Ministerstwem Kultury i Sztuki, z dniem 
1 I 1965 r. powolano do zycia Muzeum Miasta Wroclawia, kt6rego cz�si: 
skladowq jako samodzielny oddzial mialo stanowii: Muzeum Architektury 
i Odbudowy. 

J akie byly przeslanki i powody powolania i zorganizowania tego 
rodzaju naukowej · plac6wki? Prowadzqc w latach 1955-1965 restaura
cj� wroclawskich zabytk6w, nadzorujqc akcj� odgruzowania teren6w 
wroclawskiego Starego Miasta, inicjujqc, prowadzqc i opiekujqc si� pra
cami badawczymi podejmowanymi w wielu zabytkach architektury 
przed ich restauracjq, napotykalem cenne fragmenty architektoniczne, 
kt6re nie mogly byi: zabezpieczane w obiektach, ale powinny byi: urato
wane. Wieloletnie zbieranie takich fragment6w spowodowalo powstanie 
ciekawej i wartosciowej kolekcji, godnej pokazania. Kolekcja zostala 
wzbogacona zabytkami poniemieckich lapidari6w, nie mogqcych znalezi: 
mimo uplywu czasu swego miejsca w ekspozycjach innych plac6wek 
muzealnych. 

Poczqtkowo moim zamiarem bylo (bylem inicjatorem i organizato
rem Muzeum) zorganizowanie dobrego lapidarium, lecz w miar� uplywu 
czasu zdawalem sobie spraw�. ze przeciez jedyny w historii naszego 
narodu fakt odbudowy po straszliwym kataklizmie drugiej wojny swia
towej Wroclawia, Warszawy, wielu miast Dolnego Slqska i calej Polski 
zasluguje na udokumentowanie r6wniei przez zbieranie muzeali6w 

swiadczq9ych o zmieniajqcym si� obliczu architektonicznym i urbani
stycznym Polski. Istniejq w Polsee dziesiqtki muze6w gromadzqcych 
zabytki swiadczqce o rozwoju wszystkich niemal dziedzin sztuki, nato
miast ta architektura, kt6ra nam wszystkim towarzyszy na eo dzien, jest 
pomijana. Dlaczego w kilka lat po odbudowie wroclawskiego Rynku nie 
mozemy znalezi: projekt6w b�dqcych podstawq tego dzialania? Dlaczego 
w kilka Iat po smierci architekta nasza wiedza o nun jest wyrywkowa 
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i opiera si� wyh1cznie na zachowanych dzielach, a przeciez byly zapewne 
jakies projekty i szkice przejsciowe, moze projekty nie zrealizowane, 
moze fantastyczne, robione tylko „do szuflady", notatki, kt6re przeciez 
mogq stanowic r6wniez dokumenty rozwoju polskiej architektury? 

W dziejach polskiej architektury istnialo wiele dziel, kt6re gdyby si� 
zachowaly, w znacznie Jepszym stopniu dokumentowaiyby jej rozw6j. 
A oto w najlepszym wypadku rozporziidzamy malerikim fragmentem, 
portalem, kolumnq, kapitelem - ikonograficznym wyobrazeniem -
wreszc.ie rekonstrukcyjnym rysunkiem stworzonym przez udokumento
wanq wizj� badacza. Dlaczego te brakujiice ogniwa nie mialyby byc 
w spos6b powszechniejszy udost�pnione, z pozytkiem dla og61nej wie
dzy spoleczeristwa? Dlaczego zachowany fragment nie ma byc pokazany 
nie w spos6b Japidarny, statyczny, ale w spos6b wyjasniaj11cy jego rol� 
w obiekcie? Dlaczego nie wzmocnic ekspozycji modelem nie istniejiicego 
juz lub przebudowanego dziela architektury? 

W ten spos6b wykrystalizowal si� program dzialania Muzeum Archi
tektury i Odbudowy jako specjalistycznej plac6wki muzealnej doku
mentujiicej rozw6j dawnej i wsp61czesnej polskiej architektury. Spoty
kane czasem rozumienie tej plac6wki jako muzeum architektury miasta 
Wroclawia jest nieuzasadnione. Z Wroclawiem wiiize nas siedziba i czer
pane z budzetu miasta fundusze, a wobec tego szczeg6Jne obowiiizki 
wobec fundatora. Muzeum Architektury i Odbudowy jest jednak pla
c6wkq o zasi�gu og61nopolskim i jedynq tego typu w kraju. 

Nawiasem wspomn�, ze istniejq podobne plac6wki poza granicami 
kraju, z kt6rymi b11dz juz utrzymujemy, biidz staramy si� nawi11zac 
wsp61prac� (Muzeum Architektury w Helsinkach, Muzeum Architektury 
im. A. W. Szczusjewa w Moskwie, Muzeum Architektury w Sztokholmie, 
Muzeum Architektury w Wiedniu, Dzial Architektury w Muzeum Sztu
ki Wsp61czesnej w Nowym Jorku) . 

. Muzeum gromadzi nast�pujqce zabytki: 
a) oryginalne fragmenty architektoniczne kamienne, ceramiczne, me

talowe, drewniane, a wi�c kolumny, kapitele, bazy, portale, opaski 
okienne, Zebra, wsporniki, okladziny, fryzy, zworniki, maswerki, kraty, 

stolark�, stropy itp., 
b) oryginalne elementy wyposazenia budowli - klamki, uchwyty, 

okucia, kafle, fragmenty dekoracji sztukateryjnych, witraze, oszklenia 
itp., 

c) odlewy i modele, 
d) ikonografi� architektury - stare plany i widoki, obrazy, fotogra

fie, plakaty, 
e) projekty i rysunki architektoniczne, 
f) notatki i inne dokumenty z zycia architekt6w (nagrania, filmy), 
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g) dziela plastyczne rozwiqZUjqce problemy wyst"pujqce r6wniez 
w architekturze - np. tzw. formy przestrzenne, dziela kinetyczne, kom
pozyc.je optyczne itp. 

Ze wzgl"d6w organizacyjnych podstawowy spis inwentarzowy jest 
prowadzony w dw6ch grupach: w grupie przestrzennych muzeali6w ar
chitektury (a wi"c takich, kt6re majq trzy wymiary, w kt6rych czasem 
liczy si" ci"zar) i w grupie dokumentalnych muzeali6w architektury 
(w zasadzie plaskich). 

Ze wzgl"du natomiast na specjalnosci naukowe pracownik6w dzia
lalnosi: naukowo-muzealna jest prowadzona w dzialach: architektury 
sredniowiec.znej, architektury nowofytnej, architektury wspölczesnej, pla
stykl zwiqzanej z architekturq, w pracowni dokumentacji wizualno-fo
nicznej i pracowni konserwatorsko-modelarskiej. Uzupelnienie stanowi 
specjalistyczna biblioteka i dzial popularyzatorsko-wyda.wniczy. Taki 
ksztalt organizacyjny jest form,i zamierzon,i, obecnie jeszcze nie w pelni 
zrealizowan,i. Rozciqgni"ty w czasie rozwöj organizacyjny jest uzasadnio� 
ny stopniowo wzrastajqcymi mozliwosciami finansowo-etatowymi i dy
sponowanq wielkosciq pomieszczer\.. 

Muzeum ma od poczqtku SW'! siedzib" w zabytkowym zespole pober
nardynskim, polozonym na wschodnim krar\.cu wroclawskiego Starego 
Miasta (ul. Bernardyr\.ska nr 5--7, ul. Modrzewskiego nr 2), przytykajq
cym do masywu zieleni parku im. J. Slowackiego. Zespöl wzniesiony 
w drugiej polowie XV i w pocz'!tku XVI w. stanowi interesujqcy przy
klad pöznogotyckiej architektury Wroclawia. Skiada si" z czworoboku 
dawnego klasztoru, przytykajqcego do bazylikowego kosciola. Klasztor 
zostal odbudowany i zaadaptowany do potrzeb muzealnych (konserwa
tor dr arch. E. Ma!achowicz) w latach 11960-1965, restauracja kosciola, 
nadmiernie si" rozci'!gajqca w cza.sie, trwa do tej pory. Zamiarem na
szym jest uzytkowanie klasztoru dla stalej ekspozycji architektury 
wczesnego sredniowiecza i na wystawy czasowe, natomiast w dawnym 
kosciele ma si" znalezi: stala ekspozycja architektury sredniowiecznej, 
nowozytnej, wspölczesnej polskiej architektury, wreszcie zniszczenia, 
odbudowy i rozbudowy Wroclawia. Pocz'!tkowe ustalenia organizacyjne 
podporz'!dkowuj'lce Muzeum Architektury i Odbudowy w formie od
dzialu Muzeum Miasta Wroclawia spowodowaly, ze w tym gmachu 
umieszczono ·röwniez dyrekcj" nadrz"dnej jednostki. Tutaj tez znajduje 
si" na pra�ach lokatora wroclawski oddzial Pracowni Konserwacji Za
bytköw. Dlatego przy stosunkowo dobrym zapewnieniu powierzchni 
ekspozycyjnej (wyst'!Pi to szc.zegölnie po oddaniu do uzytku wn<,trza 
budynku pokoscielnego) brakuje pomieszczer\. magazynowych i pracow.: 

nianych. Mimo pewnej poprawy, kt6ra nastqpi w wyniku zapowiedzia-
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nyeh zmian organizaeyjnyeh, b�dzierny rnusieli po 1975 r. rnyslec o roz
budowie lub przeniesieniu z grnaehu sublokator6w. 

Na obeenie posiadane zbiory skladajq si�: 
1. Kolekeja elernent6w arehitektonieznyeh, g!6wnie dolnoslqskiego 

poehodzenia. Do najeenniejszyeh wsr6d nieh naleiq: rornanski tyrnpa
non, tzw. Jaksy, z trzeciej cwierci XII w., zesp6! granitowyeh i piaskow
eowyeh rornanskich elernent6w arehitektonieznyeh, gotyeki tyrnpanon 
z Chustq Sw. Weroniki, kolekeja poliehrornowanyeh wroc!awskieh stro
p6w (wyrnagajqeyeh jeszeze konserwaeji i zestawienia z elernent6w). 

2. Kolekeja witraiy, wsr6d nieh przypuszezalnie najstarszy witrai 
w polskieh zbioraeh z prorokiern Ezeehielern i wezesnorenesansowe wi
traie z rnotywern zbierania rnanny. 

3. Kolekeja staryeh grafik z planarni rniast i widokarni arehitekto
nieznyrni, liezqea w koneu 1969 r. oko!o 370 pozyeji. W tej kolekeji znaj
duje si� drzeworyt najstarszego widoku Wroelawia z 1496 r. i ikono
grafia Wroe!awia (dar Jana Kuglina). 

4. Kolekeja oryginalnyeh projekt6w arehitektonieznyeh, wsr6d nieh 
projekty R. Gutta sprzed pierwszej wojny swiatowej, projekty J. Kosz
ezye-Witkiewieza, projekty jednego z ezo!owyeh tw6re6w nowoezesnej 
arehitektury polskiej B. Laeherta. 

Nasze bieiqee starania kolekejonerskie zrnierzajq w pierwszyrn rz�
dzie da zwi�kszeiüa zespolu widok6w arehi tektonieznyeh i plan6w rniast 
(w pierwszyrn rz�dzie polskieh), nast�pnie da uzupe!nienia projekt6w 
arehitektonieznyeh z X'.X w. i najnowszyeh. Oezywiseie, szezeg6lnie 
w tyrn ostatnirn zakresie rnusi byc ezyniony rozsqdoy, naukowo uzasad
niony wyb6r. 

W zakresie ekspozyeyjnyrn, zgodnie z tyrn, eo wyiej napisalern, za
istnialy rnoiliwosei loka!owe do przygotowania stalej wystawy architek
tury wezesnosredniowieeznej. Ekspozyeja taka zostala wykonana przed 
3 laty w oparciu o koneepej� i projekt plastyezny piszqeego. Oparto si� 
na zestawie za bytk6w poehodzqeyeh gl6wnie z wroc!awskieh, nie istnie
jqeyeh jui obiekt6w: kosciola NMP Na Piasku i opaetwa benedyktyn
skiego na O!binie. Uzupelniono ekspozyej� zabytkarni z Legniey, Nowego 
Koseio!a i Trzebniey. Zarniarern naszym by!o przy zaehowaniu ehro
nologieznego ukladu ealosei i warunk6w moiliwie najlepszego pokazu 
zademonstrowanie zabytk6w w pozyeji zbliionej do pierwotnej. Oezy
wiseie, elernenty niegdys z sobq Sljsiadujqee zosta!y zestawione razern. 
Jako rnateria!u lqezqeego uiyto walcowanyeh profili stalowyeh, eo po
zwoli widzowi natyehrniast odr6inic oryginal ad konstrukeji pomoeni
ezej. Ekspozy�ja zosta!a uzupe!niona rnodelern rekonstrukeyjnyrn p6zno
rornanskiego zarnku w Legniey (przygotowanyrn pod kierunkiem jego 
badaeza, dra habil. J. Rozp�dowskiego); w najbliiszym ezasie rnamy 
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zamiar dodac jeszcze model rekonstrukcji romanskiego kosciola NMP 
we Wroclawiu. Ekspozycja, w zasadzie zamkni�ta, moie byc jednak 
w sporadycznych wypadkach wzbogacona dalszymi zabytkami, aczkol
wiek istnieje mala szansa na przyrost zabytk6w dla tego okresu. 

Wykorzystujiic pomieszczenia przeznaczone na wystawy czasowe 
realizowalismy takie w odniesieniu do architektury bardzo r6inych 
okres6w. Najstarsza architektura byla prezentowana na wystawach 
Architektura Faras i Egipt w fotografii S. Arczynskiego. Sredniowiecz
nej rzezbie architektonicznej byla poswi�cona wystawa Wsporniki 
z aniolami z kosciola Na Piasku we Wroclawiu. Starej rosyjskiej archi
tektu,rze wystawa Architektura Rosji w rysunkach S. Noakowskiego 
(zorganizowana z okazji 50 rocznicy Wielkiej Rewolucji Pazdzierniko
wej). Interesujiicym pokazem warsztatu barokowego architekta byla 
wystawa Drezdenski barok, na kt6rej pokazalismy oryginalne projekty 
wypoiyczone z Drezna. Wsp6lczesnej architektury dotyczyly wystawy: 
Nowe sr6dmiescie Katowic, Architektura polska - obiekty uzytecznosci 
publicznej, jak r6wniei wystawa dorobku wroclawskiego Wydzialu 
Architektury za lata 1964-1966. Pokazywalismy ta1!:ie architektur� 
przyszlosci na wystawach: Aliny Slesinskiej propozycje dla architek
tury i Jan G!uszak - architektura przyszlosci. Monograficzne wystawy 
odnosily si� do tw6rczosci: Le Corbusiera, A. Loosa, R. Gutta, B. Pniew
skiego. Sprowadzone z zagranicy wystawy umoiliwily zapoznanie si� 
ze wsp6lczesnii architekturii: N orwegii, Kanady, Bulgarii, Finlandii, 
z urbanistykii miast Szwecji. Wystawa Elementy dekoracyjne kaflarstwa 

na przelomie XIX i XX w. odnosila si� do wytwor6w rzemiosla budow
lanego. 

Powyisze zestawienie obrazuje zakres naszej dzialalnosci wysta
wienniczej, aczkolwiek przewijalo si� przez nasze Muzeum r6wnie:Z sze

reg drobniejszych wystaw i pokaz6w, jak r6wniei wystaw posrednio 
tylko zwiiizanych z zasadniczym profilem Muzeum (np. Plakat japonski, 
Plakat francuski, Rysunki francuskie od czas6w Matisse'a). 

Wystawom, szczeg6lnie wi�kszym, towarzyszyly zawsze wlasne wy
dawnictwa. Staralismy si� je przygotowywac w formie przyst�pnej, 
a zarazem moiliwie estetycznej. Wydaje nam si�. ie pod tym wzgl�dem 
(12 powainiejszych pozycji) osiiign�lismy, przy istniejiicych wroclaw
skich moiliwosciach poligraficznych, dobry poziom. R6wniei wydawane 
przez nasze Muzeum plakaty, dzi�ki wsp61pracy z najlepszymi plasty
kami, sii na og61 przedmiotem poszukiwan kolekcjoner6w. Wsp6lnie 
z Wydawnictwem ARKADY wydalismy powainii monografi� tw6rczosci 
R. Gutta, kt6ra jest po katalogu warszawskiego Muzeum Narodowego 
o B. Pniewskim drugii w og6le pozycjii o wsp6lczesnym polskim archi
tekcie. 



3H 0. Czerner 

Przy istniejqeej, jeszeze niepelnej obsadzie naukowej musielismy si� 
skupic na pewnyeh wybranyeh problemaeh. Moim wezesniejszym za
interesowaniom wroclawskim sredniowieezem (uwidaezniajqeym si� 
w ezasie, gdy pelni!em obowiqzki konserwatora zabytk6w Wroclawia) 
nalezy przypisac podj�eie badan nad sredniowieeznym zamkiem na 
Ostrowie Tumskim. By!o to spowodowane zarazem konieeznosei'l szyb
kiego przygotowania material6w potrzebnyeh do uporzqdkowania ez�sei 
jego terenu (pomnik papieza Jana XXIII). Badania trwaly przez dwa 
sezony wykopaliskowe, pozwolily ustalic przebieg mur6w sredniowieez
nyeh i p6zniejszyeh, ustalic konfiguraej,: terenu w okresie XIII-XIV w. 
Teren przebadany to jednakze tylko jedna trzeeia obszaru dawnego 
zamku; nalezaloby kontynuowac badania na terenie po drugiej stronie 
ul. Sw. Mareina. 

Prowadzone jeszeze przed zalozeniem Muzeum badania w koseiele 
NMP znalazly swe odbieie ez,:seiowo w sposobie zestawienia element6w 
poehodzqeyeh z koseiola romanskiego z XII w. w staiej muzealnej eks
pozyeji arehitektury wezesnosredniowieeznej, ez,:seiowo w ezasowej 
wystawie i towarzyszqeym jej wydawnietwie pt. Wsporniki z anio!ami 

z koscio!a na Piasku we Wroc!awiu (autorka E. R. Studniarek). 
Obeenie prowadzone Sq badania zmierzajqee do opraeowania znajdu

jqcyeh si,: w kolekeji Muzeum witrazy, a sze�eg6lnie staryeh, srednio
wieeznyeh. Poniewaz tego rodzaju zabytk6w jest w og6le w polskieh 
zbioraeh niewiele, nasze zas nalezq do najstarszyeh, uj,:tyeh jeszeze 
w oryginalny ol6w, przywiqzujemy do tyeh badan duze znaezenie. 

Wi,:kszosc prae naukowyeh Muzeum dotyezy wszakze problem6w 
arehitektury wsp61czesnej. Wyniklo to z naszego przekonania, ze S'l to 
sprawy najwazniejsze, i z rzeezywistyeh potrzeb. Og6lny stan wynik6w 
badan w tym zakresie jest jeszeze ciqgle dosc ezqStkowy. Zabytki o mu
zealnyeh wartoseiaeh, mogqee dokumentowac rozw6j polskiej arehitek
tury w XX w., S'l bardzo rozproszone, w przewaznej mierze wsr6d os6b 
prywatnyeh. Wydaje si,: natomiast, ze jeszeze istniejq mozliwosei zgro
madzenia tyeh muzeali6w. Podstawowym zasobem wiadomosc.i b,:d'l 
dla nas zakladane systemem kartotekowym rejestry tw6re6w (arehitek
t6w) i dziel. Do eel6w pomoeniezyeh zalozylismy r6wniez rejestr kon
kurs6w arehitektonicznyeh, jakie mialy miejsee w Polsee, i rejestr ten 
w ez,:sei dotyezqeej lat 1918-1939 jest juz niemal kompletny. Duzo 
wysi!k6w wkladamy w gromadzenie podstawowej literatury dotyez11eej 
arehitektury w Polsee w koneu XIX i w XX w. w formie bqdz orygi
nalnyeh publikaeji, bqdz w mikrofilmaeh. Uzupelnieniem informaeji 
znajdywanyeh w publikaejaeh S'! wywiady uzyskiwane u arehitekt6w, 
szczeg6lnie starszego pokolenia. 

W miar,: uzyskiwania muzeali6w, dokumentaeji, informaeji podej-
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mujemy opraeowywanie bardziej szezeg61owyeh problem6w. Obeenie 
<lobiega konea opraeowywane zespolowo zagadnienie arehitektury pol
skiej w konkursaeh organizowanyeh w Jataeh 1918-1939. Bylo naszym 
zamiarem przebadanie, w jakim stosunku pozostaje tw6rezosc nie zawsze 
realizowana da dziel wzniesionyeh. Czy w materialaeh konkursowyeh 
nie kryj!j si,: projekty awangardowe, kt6re w okresie rozstrzygania kon
kurs6w byly przez S!!dy zapatrzone w panuj!je!j powszeehnie mod� od
rzucane? Efektem naszej praey b,:dzie wystawa i katalog, kt6ry b,:dzie 
zawieral rejestr konkurs6w, rejestr uezestnik6w z podstawowymi da
nymi biograficznymi, wreszeie syntetyezn!\ pr6b,: uj,:cia tego zagad
nienia. 

Jedna z praeownie podj,:la problem tzw. ,,stylu zakopianskiego". 
Wydaje nam si,: bowiem, ze nie jest to tylko _sprawa ,· okresu sprzed 
pierwszej wojny swiatowej, ale ze ei!jgn,:la si,: ona dlugo, a jej dalekie 
eeha, oezywiscie w innej formie (np. Dom Turysty w Zakopanem), 
brzmi!! jeszcze i wsp61czesnie. Jednym z powod6w podj,:eia,tego tematu 
jest zgromadzenie w Muzeum spuseizny po J. Koszezye-Witkiewiczu; 
przypuszczam, ze w przyszlosei eala dzialalnosc tego arehitekta b,:dzie 
wymagala monografieznego opraeowania. 

W calkowieie poez!jtkowym stadium �adawczym jest zagadnienie 
wplywu formizmu na polsk!! arehitektur,: Jat dwudziestyeh. M.oie nawet 
po pelniejszym -wst,:pnym rozejrzeniu si,: w tyrn temacie b,:dzie an je
szeze wymagal dokladniejszego uscislenia zakresu. Jestesmy r6wniei 
<:oraz bardziej przekonani o konieeznosei podj,:eia pr6by podsumowania 
.dorobku Jwowskiego srodowiska arehitektonieznego. 

Niemal!j trudnosc sprawiai!! nam problemy arehitektury najnowszej, 
powojennej. Fakty, kt6re juz mia!y miejsee, znamy z publikacji i z au
topsji, jednakze w jak niepelnym stopniu. Wiemy przeciei, ze w minio
nym cwiercwieezu zbudowano w Polsee tysi!jee nowych zaklad6w prze
mys!owyeh, a z dost,:pnego materialu publikowanego, fotograficznego 
znamy tylko kilkadziesi11t. Co si,: kryje w tej pozostalej ilosei? W jaki 
spos6b uzyskiwac na biei11eo informacje o tym, eo si,: obecnie realizuje 
w Polsee (we Wroelawiu moiemy to jeszeze zaobserwowac)? Nie istnie
je iadna urz,:dowa sprawozdawczosc w tym zakresie. A przeeiei jednak 
obowi!jzkiem naszym jest miec na biei!jeo obraz stanu polskiej arehitek
tury. Obraz taki, moie niepe!ny, jui posiadamy, skoro moglismy przy
gotowac dla zagraniey wielk11 wystaw,:, w kt6rej katalogu znalazla si,: 
pisemna pr6ba scharakteryzowania cwiercwiekowego dorobku arehitek
tury w Polskiej Rzeezypospolitej Ludowej. B,:dziemy r6wniez ezynili 
starania, aby podsumowac ten dorobek w odniesieniu da Dolnego Sl!jska. 

Organizuj11e, prowadz11e, a zarazem samokrytyeznie obserwuj11e dzia
!alnosc Muzeum Arehitektury i Odbudowy w Jatach 1965-1969 musz,: 
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stwierdzic, ze odbiegaj'lCY od pozostalych byl rok ostatni. Powi'lzania or
ganizacyjne z innymi oddzialami i jednostkami Muzeum Miasta Wrocla
wia, szczeg6lnie b,:d'lcymi w pocz'ltkowym okresie organizacyjnym, spo
wodowalo rozproszenie wysilk6w na sprawy nie interesuj'lce nas bezpo
srednio, a przy malej obsadzie pracownik6w naukowych spowodowalo 
zwolnienie dzialalnosci. Wprawdzie zorganizowano dwie zagraniczne wy
stawy i podj,:to zespolowe badania, kt6re przynios'I wkr6tce naukowe 
owoce, ale efekt zewn,:trzny, ten powszechnie zauwazalny, wystil.wien
niczy, byl skrornniejszy. To zmusilo i zmusza do zastanowienia i podj,:
cia krokow przeciwdzialaj'lcych. Pierwszym, i to podstawowym, ma byc 
wydzielenie Muzeum z wi,:kszego organizmu, jakim jest Muzeum Miasta 
Wroclawia, w pelni samodzieln'l plac6wk,:. Z uplywem czasu, w mi!lr<: 
nabywania doswiadczeri., po zapoznaniu si,: z doswiadczeniami podobnych 
plac6wek zagranicznych nasza dzialalnosc b,:dzie si,: - jak sqdz,: -
udoskonalala z pozytkiem dla nauki, ku!tury i ku zadowoleniu spole
czellstwa. 

DAS MUSEUM FVR ARCHITEKTUR UND WIEDERAUFBAU IN WROCl:.AW 

Am 1. I 1,965 wurde diese F,achanstalt von gesamtpolnischem Wirkungsbereich 
ins Leben berufen. Das Museum sammelt Musealien, die die Entwicklung der 
alten und zeitgenössischen Architektur in Polen dokumentieren. Besondere Pflichten 
hat es gegenüber der Stadt Wroclaw und ganz Niederschlesien zu erfüllen, da es 
organisatorisch und finanziell den örtil.ichen Behörden unterstellt ist. 

Das Museum sammelt sowohl Raum- als auch Dokumentarmusealien der 
Architektur (architektonische Fragmente, Details der Ausstattung, Ikonographie 
der Architektur, Projekte, Zeichnungen, und Notizen, die von Architekten auf
gezeichnet wurden). In den Sammlungen des Museums befinden sich zahlreiche 
wertvolle Altertümer. Das Museum hat seinen Sitz im alten 'Bernhardinerkloster 
und der ehemaligen Bernhardinerkirche. 

Da die Restauration des zweiten Teils des Museum-Ensembles noch nicht 
abgeschlossen ist, umfasst die ständige Exposition gegenwärtig ausschliesslich 
frühmittelalterliche Architektur; für die übrigen Themen werden verschieden� 
artige kurzfristige Ausstellungen organisiert, denen meistens entsprechende Ver
öffentlichungen folgen. Bisher wurden 12 wichtigere Beiträge herausgegeben. 

Die wissenschaftlichen Forschungen betreffen neben ausgewählten Problemen 
der mittelalterlichen Architektur vorwiegend die Architektur des XX. Jh. Das 
Museum steht in enger Zusammenarbeit mit ähnlichen Anstalten im Ausland. 
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KRYSTYN MATWIJOWSKI 

PRACE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE 
Z ZAKRESU DZIEJOW SL.I\SKA W OKRESIE 25-LECIA 

W "minionym cwiercwieczu na wszystkich kierunkach (archeologii, 
etnografii, filozofii, historii, historii sztuki, pedagogice i psychologii) 
wchodzqcych obecnie w sklad Wydzialu Flozoficzno-Historycznego 
(uprzednio Humanistycznego - w!qczona byla bowiem don filologia) 
Uniwersytetu Wroclawskiego obroniono 139 prac doktorskich. Na naj
silniejszym kierunku historii przedlozono 74 rozprawy, z nich dziejom 
Slqska poswiElconych by!o 47 (63,5°/o), historii Niemiec 4 (5,40/o), dzie
jom powszechnym 7 (9,50/o), a pozostalych 16 przeszlosci Polski (21,60/o). 
Z danych tych niedwuznacznie wynika, ie problematyka regionalna 
w tym nurcie badan dominowala. Warto i'l bliiej scharakteryzowac. 
Przez cale 25-lecie nie by!a ona na pewno jednorodna. Prace powsta
wa!y w r6inych warunkach i inne stawialy sobie cele. W cwiercwieczu 
tym wyr6znimy 3 okresy: I. 1949-1959, II. 1960-1964, III. 1965-1969. 

Na problematykEl badan w pierwszym okresie wplywalo wiele czyn
nik6w. W odzyskanym po wojnie Wroclawiu zapotrzebowanie na wiedzEl 
o .przeszlosci miasta i calej ziemi slqskiej by!o bardzo duze. Ludzie, kt6-
rzy przybyli tu z r6inych stron Polski, powr6cili z emigracji lub zostali 
repatrio'(l'ani z teren6w przy!qczonych do ZSRR, pragnElli poznac zawi
!e koleje losu tej piastowskiej ziemi. To wlasnie zapotrzebowanie, ten 
gl6d wiedzy o przeszlosci i r6wnoczesnie chElC aktywnego wlqczenia siEl 
w proces zintegrowania dolnoslqskiego spo!eczenstwa, zwiqzania go z od
zyskanq ziemiq, sprawi!y, ie ksztaltujqcy siEl we Wroclawiu osrodek 
nauk historycznych nastawi! siEl w duiej mierze na badanie dziej6w 
ziemi slqskiej. 

Bylo to zadanie tym pilniejsze, ie znajomosc przeszlosci tej dzielni
cy nie byla zbyt dobra. Uczeni polscy nie znali wielu materia16w zr6-
dlowych, gdyi dostElP do nich do 1945 r. by! utrudniony. Literaturze 
niemieckiej zaufac nie bylo moina, gdyi jej tendencyjnosc, zwlaszcza 
przy omawianiu stosunk6w narodowosciowych lub zwiqzk6w tej ziemi 
z Polskq, byla powszechnie dostrzegana. Polskie zas badania mimo uczy-
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nionego post�pu znajdowaly si� w stadium zalqzkowym. Trzeba bylo za
czynac od podstaw, od prac analitycznych. s„ to · prawdy powszechnie 
znane. Tak samo zresztq jak fakt, ze na wyborze problematyki pewien 
wplyw wywrzec musialo odrndzanie rewizjonizmu w Niemczech zacho
dnich. 

W pierwszym okresie og6lem obroniono 15 rozpraw doktorskich, 
w tym z interesujqcego nas zakresu historii 10 (1 z etnografii, 1 z filo
zofii, 3 z pedagogiki). 0 dziejach S1„ska traktowalo 7 prac (i po jednej 
z historii powszechnej, Niemiec i Polski). Z prac slqskoznawczych jedna 
byla z historii politycznej, 4 z dziej6w spoleczno-gospodarczych i 2 z hi
storii kultury. Supremacja historii spoleczno-gospodarczej zaczyna si� 
bardzo wyraznie zarysowywac. Jest to zjawisko dla tego okresu bar
dzo charakterystyczne, w wielu wypadkach niezalezne od woli · bada
czy i ich naukowych opiekun6w. Nier6wnomiernie w pracach S'l tez re
prezentowane poszczeg6lne epoki historyczne: starozytnosc - 1 praca, 
iredniowiecze - 1, p6zny feudalizm - 3, okres kapitalizmu (do 1939 r.) 
- 2 prace. Nie wydaje si� jednak, by bylo to wynikiem preferowania 
np. okresu p6znego feudalizmu, lecz spowodowane zostalo rzeczywistym 
zain teresowaniem badaczy. J est rzeczq niezmiernie charakterystyczn'l, ze 
wszystkie 7 prac napisali pracownicy Uniwersytetu. Wydaje si�, ze praca 
badawcza w zakresie historii .Sl„ska byla w öwczesnych czasach sto
sunkowo trudna, wymagala odpowiedniego przygotowania i duzej dozy 
wytrwalosci. Ludziom pracujqcym w szkole lub w innych instytucjach 
na taki wysilek trudno si� bylo zdobyc. 

Pierwsze obrony rozpraw doktorskich odbyly si� w 4 lata po inau
guracji pracy wroclawskiej wszechnicy (1949). Byly one przewaznie 
plonem wysilku badawczego podj�tego juz na tym terenie i cz�sto przez 
ludzi, kt6rzy w tej uczelni uzyskali dyplom ukonczenia studi6w (A. Ga
los). Bior„c to wszystko pod uwag� i pionierskie warunki, bylo to tempo 
pracy bardzo duze. 

W roku nast�pnym (1950) r6wniez przeprowadzono dyskusje nad 
pracami doktorskimi. Szesc jednak kolejnych lat nie przynioslo ani jed
nej rozprawy. Byc moze jednq z przyczyn tego zjawiska byla zmiana 
przepis6w obowiqzujljcych przy zdobywaniu stopni naukowych (zastq
pienie doktoratu kandydaturq nauk i ,podwyzszenie wymagan stawia
nych tym pracom). I wreszcie pod koniec omawianego okresu w 1959 r. 
odbyly si� 3 nast�pne obrony prac doktorskich. 

Nast�pne 5-lecie (1960-1964) przynioslo bardzo znaczny wzrost ilo
isci obronionych rozpraw doktorskich. Og6lem Radzie Wydzialu przed
stawiono 58 prac, w tym 30 z zakresu historii. W dalszym ci'lgu zja
wiskiem charakterystycznym jest supremacja problematyki sl„skiej (24 
prace - 800/o). Wydaje si�, ze na taki profil badan, podobnie jak w po-
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przednim okresie, wplywalo zapotrzebowa.nie na gruntown11 wiedz� hi
storyczn11 o regionie, koniecznosi: odpierania twierdzen rozwijaj11cej si� 
na eo raz wi�ksz11 skal� nacjonalistycznej historiografii niemieckiej oraz 
stosunkowo latwy dost�p do materialöw zrödlowych. Choi: zaintereso
wanie histori11 polityczn11 wzrasta (dwukrotnie, z 14•/o do 290/o), utrzy
muje si� liczbowa przewaga prac z zakresu historii gospodarczej (13 -
zmniejsza si� jednak o 3°/o ich liczba w poröwnaniu z okresem poprze
dnim w stosunku do wszystkich prac). W tyle pozostaj11 tylko badania 
nad dziejami kultury (4 prace - nawet pewne cofni�cie si� procento
we, z 260/o do 120/o w poröwnaniu z poprzednim okresem). Pewne zmia
ny obserwujemy w zainteresowaniach badaczy poszczegölnymi okresa
mi. Czasom sredniowiecza poswi�c.onych jest 5 prac, pöznemu feudaliz
mowi 5, okresowi kapitalizmu (do 1939 r.) - 11 i historii najnowszej -
2 rozprawy. Powoli eo raz wi�cej historyköw skupia uwag� na czasach 
bliiszych wspölczesnosci. Nowym tei zjawiskiem jest bardzo znaczny 
wzrost prac napisanych przez ludzi nie zatrudnionych na Uniwersyte
cie. Na 58 prac obronionych na Wydziale 23 wyszly spod piöra badaczy 
zatrudnionych w szkolnictwie, placöwkach naukowo-badawczych i in
nych instytucjach. W wypadku historyköw procent jest jeszcze wyiszy 
(o 40/o - 13 prac na 30). 

Ostatnie pi�ciolecie przeszlo pod znakiem tylko nieznacznego wzro
stu ilosci prac doktorskich (z 58 do 65). Nast11pi!o jednak pewne przesu
ni�cie. Po raz pierwszy mniej obron bylo na historii (32). Bardzo wy
rainie zmalalo tei zainteresowanie dziejami regionalnymi (19 prac -
z 800/o do 590/o). W problematyce prac doktorskich zaszly tei dosyi: istot
ne zmiany. Wzrosla ilosi: prac z dziejöw kultury (8), zmniejszyla si� 
natomiast poswi�conych historii politycznej (4) i gospodarczej (7). 
W dalszym ci11gu obserwujemy tei wzrost zainteresowania czasami no
wozytnymi. 0 czasach kapitalizmu (do 1939 r.) trakh,je 6 rozpraw, 
o dziejach najnowszych _(1939-1965) 6, gdy o pöznym feudalizmie 3, 
a o sredniowieczu 4 prace. Po raz pierwszy tei ilosi: prac napisanych 
przez badaczy spoza Uniwersytetu byla wyisza od przedloionych przez 
pracowniköw uczelni (22 na 43). Podobnie tei wygl11da sytuacja z pra
cami historyköw (8 na 24 - dane dotycz11 röwniei prac z zakresu hi
storii Polski i powszechnej). 

Zainteresowanie problematyk11 sl11sk11 jest takie widoczne w rozpra
wach doktorskich na innych kierunkach Wydzialu Filozoficzno-Histo
rycznego. Najwi�ksze jest ono bez w11tpienia' na archeologii. W latach 
1962-1969 odbylo si� na tym kierunku 10 obron, a z nich 9 poswi�co
nych bylo zagadnieniom sl11skim, a · nawet dolnosl11skim (osadnictwo, 
grody obronne, kultura w röinych okresach). 

Od samego pocz11tku fungowania uczelni wyksztalcil si� we Wrocla-

11 - Sob6tka. 1970. z. 2 
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wiu silny zesp6l na pedagogice zajmujiicy si� historiii wychowania. 
W przedstawianych rozprawach doktorskich znalazly si� r6wniez po
swi�cone dziejom szkolnictwa na Slqsku. Przykladowo wymienic mozna 
prace: Kazimierza Strzalkowskiego Nyska srednia szko!a og6lnokszta!
cqca i jej rola w aktywizacji spolecznej srodowiska w okresie 1945-
-1964; Juliana Karczeskiego Szkolnictwo og6lnokszta!qce na Opolszczy
inie w latach 1945-1964 czy o wi�kszym znaczeniu dla praktyki R. Lu
kaszewicza Szkolnict_wo zawodowe w Legnicko-Glogowskim Okr�gu Mie
dziowym w aspekcie potrzeb gospodarczych tego regionu. Prac jednak 
takich jest bardzo niewiele. Znacznie lepiej natomiast wyglqda pod tym 
wzgl�dem sytuacja na historii sztuki. Zainteresowanie zabytkami sztuki 
naszego regionu znajduje swoje odbicie w rozprawach doktorskich. Na
kierunku tym przedlozono 6 rozpraw poswi�conych sztuce sliiskiej, ze
wymienimy tylko przyk!adowo: Mieczyslawa Zlata Rzeibiarska i ma
larska dekoracja ratusza we Wroc!awiu, Leszka Itmana Drewniane bu
downictwo sakralne na Dolnym Slqsku czy Danuty Hanulanki P6ino, 
gotyckie sklepienie na Slqsku (1450-1550). 

Milczeniem nie mozna tez pominiic etnografii. Zainteresowanie Slii
_skiem bylo tu dosyc duze. Znajdowalo to sw6j wyraz w tematyce prac 
doktorskich, ze wspomnimy tylko o pracach L. Dubiela, A. Dygacza 
czy J. Pawlowskiej. 

Przy omawianiu przewod6w habilitacyjnych natrafiamy na pewne 
trudnosci. Wynikajii one w. duzej mierze z faktu, ie w pierwszym, wy
r6inionym przez nas okresie nastiipila zmiana przepis6w obowiiizujii
cych przy osiiiganiu stopni naukowych. Docen\ura l;>yla przyznawana 
na podstawie oceny caloksztaltu dorobku naukowego przez Centralnii 
Komisj� Kwalifikacyjnq. Do 1950 r. habilitowalo si� tylko 6 pracowni
k6w naukowych, w tym 3 historyk6w (Bronislaw Kocowski na Uniwer
sytecie Wroclawskim w r. 1949, Henryk Wereszycki w marcu 1948 r. 
na Uniwersytecie Warszawskim - praca ta jednak ze wzgl�d6w poza
naukowych nie zosta!a w6wczas zatwierdzona, i Kazimierz Popiolek na 
Uniwersytecie Jagielloi:tskim w Krakowie w 1948 r.). Do 1960 r. CKK 
przyznala stopnie naukowe docenta 12 pracownikom, w tym 6 histo
rykom. Trudno jest w tym wypadku stwierdzic, ilu otrzymalo ten tytul 
naukowy za prace traktujiice o dziejach Sliiska. 

Pocziiwszy od 1960 r. na Wydziale odbyly si� 23 przewody habili
tacyjne, w tym 13 z zakresu historii. Problemy sliiskie poruszalo 9 prac 
(1 z historii Polski, 2 z powszechnej i 1 z dziej6w Niemiec). Z tich in
teresujiicych nas prac 6 zajmowalo si� zagadnieniami spoleczno-gospo
darczymi, 2 m6wily o sprawach politycznych, a 1 o dziejach kultury. 
Zn6w spotykamy si� z charakterystycznym zjawiskiem supremacji hi
storii gospodarczo-spolecznej. Maie nawet w wi�kszym stopniu, niz to 
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obserwowalismy w pracach doktorskich. Z przedloionych prac dwie 
traktowaly o czasach sredniowiecza, a pozosta!e siedem zajmowa!y si,: 

okresem kapitalizmu (do ,1939 r.). Pewne zaniepokojenie budzic musi 
brak prac z okresu p6inego feudaltzmu, najstarszych dziej6w ziemi slq
skiej, a przede wszystkim nie przekroczona przez historyk6w w tego 
typu pracach granica 1918 r. 

Wyciqganie wniosk6w z przeprowadzonej bardzo og6lnej analizy prac 
doktorskich i habilitacyjnych jest rzeczq bardzo trudnq. Ograniczymy 
si<: tylko do stwierdzen niewqtpliwych. Przedstawiane Radzie Wydzialu 
prace doktorskie i habilitacyjne by!y cz<:sCi'l egzaminu nie tylko z doj
rza!osci naukowej, z opanowania warsztatu, to by! tei w wypadku prac 
slqskoznawczych wk!ad w walk<: z zachodnioniemieckq propagandq re
wizjonistycznq, z oczernianiem naszej przeszlosci. W odr6inieniu jed
nak od- produkcji „naukowej" w Niemczech zachodnich prace, kt6re 
u nas powstawaly, wolne byly od nacjonalistycznego zac.ietrzewienia 
i staraly si� w spos6b moiliwie najbardziej obiektywny rozpatrywac 
sporne problemy, ukazujqc rzeczywisty wklad jednej i drugiej grupy et
nicznej do skarbca kultury, nie rezygnujqc naturalni_e z prostowania 
tendencijnych opracowan niemieckich. Prace te przyczynialy si� tei: 
niewqtpliwie do przyspieszenia proces6w integracyjnych na Dolnym 
Sl�sku. Dlatego wydaje si�, ie obserwowane w ostatnim pi<:cioleciu zja
wisko zmniejszania si� ilosci prac, zwlaszcza doktorskich, z zakresu 
historii Slqska musi budzic pewne zaniepokojenie. Zainteresowanie hi
storif! regionaln'l wcale si<: w ostatnim okresie nie zmniejszy!o. Swiad
czy o tym post�pujqcy w poszczeg6!nych rejonach Dolnego S!qska roz
w6j stowarzyszen kulturalnych, kt6re domagajq si� rzetelnej wiedzy, 
m. in. o przeszlosci swojej okolicy. R6wnoczesnie wydawnictwa wycho
dzqc teinu zapotrzebowaniu naprzeciw ch<:tnie widzialyby w swoich 
planach wydawniczych monografie poszczeg6lnych region6w. Wydaje 
si<:, ie w takiej sytuacji zainteresowanie doktorant6w historiq. regio
naln'l staje si<: pilnq potrzebq. 

Na pewno zjawiskiem pozytywnym jest wzrost zainteresowania. hi
stori'l najnowszq. Nie powinno to jednak wplywac na zmniejszenie si� 
tempa badan okres6w wczesniejszych. 

ZESTAWIENIE PRZEWODOW HABILITACYJNYCH 

Z ZAKRESU' HISTORII ODBYTYCH NA WYDZIALE FILOZOFICZNO-HI

STORYCZNYM 

UNIWERSYTETU IM. BOLESl'.AWA BIERUTA WE WROCt.AWIU 

Dr Bronislaw K o c o w s k i, Najazd Tatar6w na W�gry prz:ez Polski; w 1595 

roku (X 1949), 

Dr Roman Heck, Zarys stosunk6w osadniczo-demograficznych Slqska i Zycia 

wsi Slqskiej XV-XVI w. 
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Recenzenci: prof. dr S. Arnold, prof. dr S. Inglot, prof. dr J. Gierowski 
(9 XI 1960). 

Dr Bogdan P u  c z y 11. s k i, ,,Cz�stochowianka". Gospodarka kapitalu francu
skiego oraz hitlerowskiego zarzqdu powierniczego w latach 1900-1944. 

Recenzenci: prof. dr K. Popiolek, prof. dr W. Kula, prof. dr J. Zawadzki 
(5 XII 1962). 

Dr J6zef L e s  z c z y il s k i, Stany G6rnych l..u.iyc w latach 1635-1697. 
Recenzenci: prof. dr K. Piwarski, prof. dr K. Orzechowski, prof. dr S. Herbst 

(23 X 1963). 
-Dr Marian W e i n e r t, Stan higieny i wychowania fizycznego w Gaiicji w la

tach 1870-1900 i pr6by jego poprawy. 
Recenzenci: prof. dr J. Konopnicki, pro!. dr R. Wroczyiiski, prof. dr S. Inglot 

(29 IV 1964). 
Dr Tadeusz K o t u 1 a, Zgromadzenie prowincjonalne w rzymskiej Afryce 

w epoce p6Znego cesarstwa. 
Recenzenci: pro!. dr J. Wolski, prof. dr J. BieZuriska, doc. dr E. Konik (16 XII 

1964). 
Dr Marian Or z e c h o w s k i, Narodowa demokracja na G6rnym Slqsku (da 

1918 r.). 

Recenzenci: prof. dr T. CieSlak, prof. dr J. Pajewski, prof. dr H. Zielillski 
(16 XII 1964). 

Dr Stanislaw M i c h a 1 k i e w i c z, G6rnictwo w�glowe i poloZenie zal6g ko
palnianych µ, Zagl�biu Wdlbrzysko-Noworudzkim w pierwszej polowie XIX w. 

Recenzenci: prof. dr J. Pazdur, prof. dr K. P9piolek, prof .. dr S. lnglot (23 VI 
1965). 

Dr Waclaw K o r t  a, Sredniowieczna annahstyka §lqska. 

Recenzenci: prof. dr K. Maleczyr'lski, prof. dr A. Gieysztor, prof. dr G. Labuda 
(18 V 1966). 

Dr Andrzej S t a s i  a k, Przemiany stosunk6w mieszkaniowych w Zagl�biu 
Slqsko-Dqbrowskim na tie uprzemyslowienia (1870-1960). 

Recenzenci: pro!. dr K. Popiolek, prof. dr M. Kaczorowski, pro!. dr. S. Inglot 
(14 XII 1966). 

:pr Zbigniew K w a S n  y, Hutnictwo Zelaza na G6rnym Slqsku w I pol. XIX w. 
Recenzenci: prof. dr I. Pietrzak-Pawlowska: prof. dr S. Hoszowski, prof. dr 

M. Haisig (8 V 1968). 
Dr M-ichal K o m a s z y Il s k i, StoSunki handlowe mi�dzy Francjq a Rzecz

pospolitq za panowania Ludwika XIV. 
Recenzenci: prof. dr S. Hoszowski, prof. dr J. Gierowski, prof. dr S. Inglot 

(8 V 1968). 
Dr Wojciech W r z e s  i il s k i, Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 

1922-1939. 

Recenzenci: prof. dr H. Zieliriski, iprof. dr T. CieSlak, prof. dr B. Le.Snodorski 
(18 VI 1969). 

Dr Julian J a n  c z a k, Okr�gi rolnicze Polski zachodniej i p6lnocnej w pierw
szej polowie XIX w. 

Recenzenci: prof. dr S. Inglot, pro!. dr S. Golachowski, pro!. dr T. Ladog6rski, 
pro!. dr B. Baranowski (4 VI 1969). 

Dr Mieczyslaw P a t e r, Ruch polski na G6rnym Slqsku w Latach 1879-1893. 

Recenzenci: prof. dr W. Jak6bczyk, prof. dr H. Wereszycki, prof. dr A. Galos 
(26 XI 1969). 
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Apolonia G l o w a c k a, Studenci i absolwenci Wydzialu Rolniczo-LeSnego 

Uniwersytetu Poznaitskiego w latach 1919-1947. 

Recenzen·ci: prof. dr S. Tync, prof. dr W. Czaplinski (1 iv). 
Jadwiga L a  c i k - P e·1 c z y n a, Zwiqlki kulturalne Slqska z Palskq w latach 

1740--1795. 

Recenzenci: prof. dr K. Maleczyilski, prof. dr B. Olszewicz, prof. dr W. Cza 
pliilski (28 VI). 

Adam G a  1 o s, Spoleczeiistwo niemieckie wobec ustaw ant·ypolskich (1894-

1909). 

Recenzenci: prof. dr W. Czaplillski, prof. dr H. Wereszycki (28 XI). 

Stefan P a r  n i c k  i - P ud el k o, Udzial czynnik6w urbanistycznych w powsta
niu i rozwoju greckiej agory. 

Recenzenci: prof. dr W. Podlacha, prof. dr E. Bu'1anda (30 XI). 

1 9 5 0 

Henryk Z i e 1 i ll s k i, Warunki rozwoju i przejawy polskiej SwiadomoSci na

rodowej na Opolszczyinie w latach 1918-1939. 

Recenzenci: prof. dr K. Maleczyllski, prof. dr B. Olszewicz, prof. dr H. Were
szycki (6 XII). 

Eugeniusz K o n i k, Wplyw cywilizacji rzymskiej na kultur� Slqska w pierw

szych wiekach naszej ery. 

Recenzenci: prof. dr K. Majewski, prof. dr B. Bielillski, prof. dr E. Bulanda 
(23 XII). 

1 9 5 7 

Jarema M a c  i s z e w s k i, Wojna domowa w Polsee (1606-1609), cz. 1. 
Promotor: prof. dr W. CzapliJlski. 
Recenzenci: prof. dr J. WoliJlski, prof. dr K. Piwarski (13 III). 

Roman H e  c k, Studia nad polo.ieniem ludno.Sci wiejskiej na Stqsku w XVI w. 

Promotor: prof. dr K. Maleczyllski. 
Recenzenci: prof. dr S. Inglot, prof. dr B. Baranowski (24 VI). 

1 9 5 g 

Adam G I a p a, Str6j mü:dzyrzecko-babimojski (lubuski). 
Promotor: prof. dr J. Gajeik. 
Recenzenci: prof. dr K. Zawistowicz, doc. dr A. Nasz (20 V). 

Stanislaw M i c h  a 1 k i e w i c z, Stosunki spoleczno-gospodarcze w dobrach. 
Hochberg6w w 11 pol. XVIII w. 

Promotor: prof. dr K. Maleczyilski. 
Recenzenci: prof. dr B. Baranowski, prof. dr J. Deresiewicz, prof. dr W. Ru

siilski (20 V). 



324 K. Matwijowski 

Zofia S t a s z c z a k, Budownictwo chlopskie na obszarze wojew6dztwa lubel-
skiego w XIX i XX w. 

Promotor: prof. dr J. Gajek. 
Recenzenci: prof. dr J. Czekanowski, prof. dr K. Zawistowicz (3 VI). 
Jözef L es z c z y fJ. s k i, Ruchy chlopskie na Pog6rzu Sudeckim w II polowie 

XVII w. 

Promotor: prof. dr J6zef Gierowski. 
Recenzenci: prof. dr K. Piwarski, prof. dr W. Czapliilski (11 XI 1959). 
Marian W o  I a fl s k i, Handel Slqska z Rzeczqpospolitq w XVII w. 

Promotor: prof. dr S. Inglot. 
Recenzenci: prof. dr S. Herbst, prof. dr S. Hoszowski (15 XII). 

1 9 6 0 

Kazimiera M a l e  c z y 11. s k a, Dzieje starego papiernictwa Slqskiego. 

Promotor: prof. dr S. Inglot. 
Recenzenci: prof. dr S. Hoszowski, prof. dr J. Gierowski (13 I). 
Franciszek B i  a l y, G6rn0Slqski Zwiqzek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych 

(1854-1914). 

Promotor: prof. dr K. Popiolek. 
Recenzenci: prof. dr W. StyS, doc. dr A. Galos, doc. dr I. Pietrzak-Pawlowska 

(24 II). 

Tadeusz K o t  u 1 a, U ZT6del afrykaiiskiego separatyzmu w II w.n.e. 

Promotor: prof. dr J. Wolski. 
Recenzenci: prof. dr J. BieZuii.ska, doc. dr E. Konik (24 II). 
Marian O r z e c h o w s k i, Studio z dziej6w ludnoSci autochtonicznej na Dol

nym Slqsku w latach 1945-1949. 
Promotor: prof. dr K. Popiolek. 
Recenzenci: prof. dr K. Piwarski, doc. dr H. Zielifiski, doc. dr S. Golachowski 

(24 II). 

Mieczyslaw Z 1 a t, Rzeibiarska i malarska dekoracia ratusza we Wroclawiu. 

Promotor: prof. dr M. Morelowski. 
Recenzenci: prof. dr T. Dobrowolski, prof. dr J. Gierowski (27 IV). 
Krzysztof K w a S n i e w s k i, Paleniska i piece w polskim budownictwie lu-

dowym. Studium na podstawie material6w etnograficznych 1860-1960. 
Promotor: prof. dr J. Gajek. 
Recenzenci: prof. dr R. Reinfuss, prof. dr J. Czekanowski (29 VI). 
Zbigniew K w a·s n y, Rozw6j przemysl6w nierolniczych w majqtkach Schaff-

gotsch6w w latach 1750-1850. 
Promotor: prof. dr S. lnglot. 
Recenzenci: prof. dr J. Deresiewicz, prof. dr J. Gierowski (29 VI). 
Wladyslaw P y r e k, Rozw6j rzemiosla miasta Wroclawia w XVIII w. (1740-

1811). 
Promotor: prof. dr S. Inglot. 
Recenzenci: prof. dr J. Deresiewicz, doc. dr M. Haisig (3 XI). 
Franciszek M i n  c e r, Polska a Prusy KsiqZf?ce (1601-1611). 
Promotor: prof. dr W. Czapliflski. 
Recenzenci: prof. dr K. G6rski, prof. dr J. Gierowski (10 X:1). 
Mieczyslaw P a t e r, Katolicki ruch polityczny na Slqsku (1848--1811). 

Promotor: prof. dr K. Popiolek. 
Recenzenci: prof. dr H. Wereszycki, doc. dr A. Galos (24 XI). 
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Boleslaw G a r y g a, Radlo i socha jako narz�dzie produkcji w rolnictwie na 
ziemiach potskich w XIX i XX w. 

Promotor: prof. dr J. Gajek. 
Recenzenci: prof. dr K. Zawistowicz, prof. dr R. Reinfuss, prof. dr S. Jnglot 

(7 XII). 

Waclaw K o r t  a, Rozw6j wielkiej wlasnoSci feudalnej na Slqsku do 1266 r. 
Promotor: prof. dr K. Maleczyflski. 
Recenzenci: prof. dr G. Labuda, prof. dr S. Inglot (21 XII). 
Andrzej S t a s i  a k, Zarys rozwoju spoleczno-gospodarczego m. Kr6lewska Hu

ta ze szczeg6lnym uwzgl�dnieniem stosunk6w mieszkaniowych w latach 1869-1914. 
Promotor: prot': dr S. Inglot. 
Recenzenci: prof. dr K. Popiolek, prof. dr M. Kaczorowski (21 XII). 

1 9 6 1 

Tadeusz R u  d k o w s k i, Mecenat artystyczny Fryderyka II i Je;zego II Pia
st6w brzesko-legnickich. 

Promotor: prof. dr M. Morelowski. 
Recenzenci: prof. dr Z. Hornung, prof. dr T. Dobrowolski, prof. dr S. Lorentz 

(22 III). 
Kazimierz Pie t k i e w i c z, Kuitura materialna totw·y. 
Promotor: prof. dr J. Gajek. 
Recenzenci: prof. dr J. Burszta, prof. dr R. Reinfuss, doc. dr A. Nasz (19 IV). 
J6zef S z w a g r z y k, Walka elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma 

ze stanami Prus Ksiqiqcych w latach 1657-1663 na tle stosunk6w spoleczno-gospo
darczych. 

Promotor: prof. dr W. Czapliilski. 
Recenzenci: prof. dr J. Gierowski, prof. dr J. Woliilski, prof. dr A. Vetulani 

(24 V). 
Jadwiga P a  w l o w s k a, DolnoSlqska wieS Pracze. 
Promotor: cto·c. dr A. Nasz. 
Recenzenci: prof. dr J. Burszta, prof. dr J. Golachowski (29 XI). 
Edward T r z y n a, Stosunki spoleczno-gospodarcze ludnoSci wiejskiej w kr6-

lewszczyznach wojew6dztwa krakowskiego w XVII w. 
Promotor: prof. dr S. Inglot. 
Recenzenci: prof. dr W. Czapliflski, prof. dr B. Baranowski (29 XI). 

1 9 6 2 

Barbara C z e r s k a, Slqsk w okresie lateiiskim. 
Promotor: prof. dr W. Holubowicz. 
Recenzenci: .prof. dr w.� Antoniewicz, doc. dr A. Gard.awski (27 VI). 
Adolf D y  g a c z, PieSni g6rnicze (Studia i materialy). 
Promotor: Ooc. dr A. Nasz. 
Recenzenci: prof. dr R. Reinfuss, prof. dr J. Burszta, prof. dr J. Krzyianowska 

(27 VI). 
Ewa Maria J a  b l o fl s k a - De p t  u l a, Dzielo dydaktyczno�pedagogiczne Mar

celiny Darowskiej na tle rozwoju szkoln'ictwa ieil.skiego w Galicji (1854-1911). 
Promotor: doc. dr M. Chamc6wna. 
Recenzenci: prof. dr J. Hulewicz, doc. dr A. Galos (24 X). 
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1 9 6 5 

Zofia W a r d � s k a, Poglqdy na wychowanie fizyczne w potskiej hteraturze 
pedagagicznej akresu Odrodzenia. 

Promotor: do·c. dr M. Chamcöwna. 
Recenzenci: prof. dr L. Hajdukiewicz, prof. dr S. Truchim (13 1). 

• Ludwik Du b i e 1, Bartnictwa i pszczelarstwa na G6rnym Slqsku od XVIII 
do XX w. 

Promotor: doc. dr A. Nasz. 
Recenzenci: prof. dr J. Burszta, prof. dr R. Reinfuss (20 I). 
Aleksander K a n i a, Studia uniwersyteckie czlonk6w Towarzystwa Literacko-

-Slowiaitskiego we Wroclawiu w latach 1836-1886. 

Promotor: prof. dr T. Modelski. 
Recenzenci: doc. dr M. Chamc6wna, prof. dr H. Barycz {10 III). 
Julian B a rt. o s z, Rola Niemieckiej Partii Centrowej w latach 1930-1933. 
Promotor: prof. dr H. Zielillski. 
Recenzenci: pro!. dr F. Ryszka, doc. dr A. Galos (23 VI). 
Kazimierz Sa r n a, Powstanie miasta Katowic na Ue industrializac;i Slqska. 
Promotor: prof. dr K. Popiolek. 
Recenzenci: prof. dr S. Inglot, doc. dr J. Zi6lkowski (29 VI). 
Henryk T o m i  c z e k, Ruch sp6tdzielczy w powiecie rybnickim do 1939 r. 
Promotor: prof. dr S. Inglot. 
Recenzenci: prof. dr K. Popiolek, doc. dr J. Popkiewicz (29 VI). 
Kazimierz S t  r z a l k o w s 'k i, Nyska Srednia szkoia og6lnoks2talcqca i jej rola 

w aktywizacji spolecznej Srodowiska w okresie 1945-1964. 
Promotor: doc. dr M. Chamc6wna. 
Recenzenci: prof.· dr J. ,Madeja, doc. dr S. Kaczmarek (29 V•I). 
Barbara B a z i e 1 i c h, Geneza i rozw6j haftu krzyZykowego w polskiej kul

turze ludowej na tte Slowia1iszczyzny. 
Promotor: prof. dr J. Gajek. 
Recenzenci: prof. dr R. Reinfuss, doc. dr A. Godlewski, prof. dr J. LigE:za 

(30 V,I). 
Leszek Stanislaw S t  y S, Rola Wojska Polskiego w zasiedleniu i zagospodaro-

waniu Dolnego Stqska w latach 1945-1948. 
Promotor: prof. dr H. Zieliilski. 
Recenzenci: 1prof. dr S. Jnglot, doc. dr M. Turlejska (1 VII). 
Leonard S z y m a n o w s k i, Rozw6j higieny i wychowania fizycznego w szko-

foch Kr61estwa Polskiego w latach 1864-1914. _ 
Promotor: doc. dr M. Chamc6wna. 
Recenzenci: prof. dr ·s. Truchim, ,prof. dr R. Wroczyilski (1 V!II). 
Stanislaw Z y g a, PolSkie banki Zudowe na G6rnym Slqsku w latach 1895-1939. 

Promotor: prof. dr S. Inglot. 
Recenzenci: prof. dr K. Popiolek, doc. dr W. Dlugoborski (1 VI'I). 

1 9 6 6 

Bronislaw P a s  i e r b, Wysiedlanie ludnoSci niemieckiej z Dolnego Slqska w la
tach 1945-1947. 

Promotor: doc. dr M. Orzechowski. 
Recenzenci: prof. dr H. Zieliil.ski, doc. dr R. Wapiilski (2 III). 
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Recenzenci: prof. dr S. Mikucki, doc. dr B. Kürbis, prof. dr M. Haisig (2 III). 
Janusz B y I ins k i, Sejm 1611 r. 
Promotor: prof. dr W. Cza.pliilski. 
Recenzenci: pro!. dr J. Gierowski, doc dr J. Leszczyilski (15 VI). 
Danuta H a  n u I a n  k a, P6inogotyckie sklepienie na Slqsku (1450-1550). 

Promotor: doc. dr J. Orosz. 
Recenzenci: prof. dr J. Gierowski, "doc. dr J. Leszczyilski (15 VI}. 
Henryka W e s  o l o w s k a, !rflynarstwo wiejskie Opolszczyzny od XVIII do 

xxw. 

Promotor: doc. dr A. Nasz. 
Recenzenci: prof. dr R. Reinfuss, prof. dr J. Burszta (21 IX). 
Stanislaw P a z d a, Plemiona kultury przeworskiej w okresie wplyw6w rzym-

skich na Dolnym Slqsku. 
Promotor: prof. dr H. Holubowicz. 
Recenzenci: prof. dr S. Nosek, prof. dr K. Zurowski (9 XI). 
Czeslaw R a j c a, Gospodarstwo wiejskie w kLuczu Zwierzynieckim ordynacji 

Zamoyskich w latach 1846-1864. 

Promotor: prof. dr S. Inglot. 
Recenzenci: prof. dr J. Willaume, prof. dr H. Brodowski, prof. dr M. Haisig 

(30 XI). 
Krystyn M a t w i j o w s k i, Formy rekreacji w p6inofeudalnym Wroclawiu 

(1618-1741). 
Promotor: prof. dr J. Gierowski. 
Recenzenci: prof. dr W. Czapliri.ski, prof. dr S. Herbst (14 XII). 

1 9 6 7 

Zofia Do w g i r d, Formy gry w palanta na obszarze Polski. 
Promotor: prof. dr J. Gajek. 
Recenzenci: prof. dr J. Burszta, prof. dr R. Wroczyfiski (8 III). 

Janusz B oh d a n  o w i c z, R6ine formy przechowywania zboia wyml6conego 
w oospodarstwie chlopskim na terenie Polski w II polowie XIX i XX w. 

Promotor: prof. dr J. Gajek. 
Recenzenci: prof. dr J. Klimaszewski, prof. dr A. Kutrzeba (26 IV). 
Jerzy L o d o w s k i, Grody wczesnoSredniowieczne (VI-XII w.) Slqska Srod-

kowego na tte osadnictwa. 
Promotor: pl:of. dr H. Holubowicz. 
Recenzenci: prof. dr W. Antoniewicz, prof. dr K. Maleczyii.ski (7 VI). 
Barbara L e s  z c z y 11 s k a, Studia nad Ludolfem z Zagania. 

Promotor: prof. dr E. Maleczyri.ska. 
Recenzenci: prof. dr I. ZarE:bski, doc. dr R. Heck (21 VI). 
A. La d o m i r s k i, LudnoSC Dacji a Rzym w II i na poczqtku III w.n.e. 
Promotor: prof. dr E. Konik. 
Recenzenci: 1prof. dr J. Wolski, prof. dr R. Kamienik, doc. dr T. Kotula (21 VI). 
Marian A r s z y 11 s k i, P6Zn0Sredniowieczn11 warsztat budowlany na przykla-

dzie Prus w oparciu o material ir6dlowy z przelomu XV i XVI w. 
Promotor: prof. dr Z. Swiechowski. 
Recenzenci: prof. dr K. G6rski, prof. dr B. Gerquin (8 XI). 
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lrena C z a c h o r o w s k a, Ze studi6w nad kwestiq kobiecq w wiekach ired
nich - klaryski Slqskie. 

Promotor: prof. dr E. Maleczyflska. 
Recenzenci: pro!. dr A. Gieysztor, doc. dr W. Korta (22 XI). 

1 9 6 8 

Stanislaw P a  j c\ c z k o w s k i, Sp6ldzielczoSC spoZywc6w na G6rnym Slqsku 

w iatach 1869-"1939. 

Promotor: prof. dr S. Inglot. 
Recenzenci: doc. dr S. Michalkiewicz, doc. dr K. Jonca (24 IV). 
Grzegorz Do m a 11 s k i, Zagadnienie tzw. kultury burgundzkiej. 

Promotor: prof. dr H. Holubowicz. 
Recenzenci: prof. dr K. Zurowski, doc. dr T. Kotula (22 V). 
Franciszek S z a f r a tl s k i, Ludwik II brzesko-legnicki jako typ p6.inego feu-

dala §lqskiego. 
Promotor: pro!. dr E. Maleczyiiska. 
Recenzenci: doc. dr J. Garbacik, doc. dr R. Heck (5 VI). 
Stanislaw D ij b r o w s k i, Koncepcja granic pawojennych Polski w progra-

mach i dziaia'lnoSci polskiego ruchu ludowego w latach 1939-1945. 

Promotor: doc. dr M. OrzechQwski. 
Recenzenci: prof. dr H. ZieHl1ski, doc. dr J. Borkowski (28 VI). 
Wladyslaw M i  s i a k, DzialalnoSC kulturalna na Dolnym Slqsku w Zatach 

1945-i949. 

Promotor: prof. dr A. Galos. 
Recenzencf: prof. dr W. Markiewicz, doc. dr M. Orzechowski (27 XI). 
Kazimierz B ob o w s k i, Formularz uroczystych bull papieskich z lat 1143-

1154. 

Promotor: prof. dr K. Maleczyllski. 
Recenzenci: pro!. dr A. Gieysztor, prof. dr M. Haisig (18 XII). 

1 9 6 9 

Boguslaw G i e r  l a c h, Wytwory rzemiosla kowalskiego w Swietle ZT6del ma-
teria!nych Xl1I-XV111 w. 

Promotor: prof. dr M. Haisig. 
Recenzenci: prof. dr H. Holubowicz, prof. dr A. Wolff (15 I). 
Marian K a n  i o r, Gospodarka folwarczna w dobrach pomorskich biskupstwa 

wloclawskiego w II pol. XVII WJ 
Promotor: prof. dr S. Hoszowski. 
Recenzenci: prof. dr S. Inglot, prof. dr L. Zytkowicz (15 1). 
Julian K a r  c z e w s k i, Rozw6j Sredniego szkolnictwa og6lnoksztalcqcego na 

Opolszczy.inie w Zatach 1945-1965. 

Prömotor: doc. dr M. Chamc6wna. 
Recenzenci: prof. dr J. Madeja, doc. dr S. Kaczmarek (26 III). 
Ryszard M a j e  ws k i, Wyprawa moldawska hetmana 26lkiewskiego 1620 r. 
Promotor: prof. dr W. Czaplillski. 
Recenzenci: doc. dr J. Leszczyllski, doc. dr J. Wimmer (16 IV). 
Tadeusz B i e d a, DzialalnoSC kas Stefczyka na terenie dzisiejszego wojew6dz

twa warszawskiego w latach 1918-1939. 

Promotor: prof. dr S. Inglot. 
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Recenzenci: pro!. dr J. Buszko, doc. dr J. Majewski (16 IV). 
Arnold G o l d s z t e j n, LudnoSC Zydawska na Dolnym Slqsku w latach 1945-

1948. 

Promotor: doc. dr M. Orzechowski. 
Recenzenci: doc. dr S. Michalkiewicz, doc. dr K. Fiedor (4 IV). 
Ryszard Lu k a s z e w i c z, Szkolnirtwo zawodowe w Legnicko-Glogowskim 

Okr(gu Miedziowym w aspekcie potrzeb gospodarczych tego regianu. 
Promotor: doc. dr M. Chamc6wna. 
Recenzenci: pro!. dr B. Suchodolski, doc. dr L. Leja (21 V). 
Adolf J u z w e n  k o, Polityka Polski wobec „Bialej Rosji" (od listopada 1918 

da stycznia 1920). 
Promotor: prof. dr H. Zieliöski. 
Recenzenci: prof. dr T. Ji;:druszczak, doc. dr R. Wapillski (11 VI). 
Jan Dr ab i n  a, Walka kaznodziej6w wroclawskich z Jerzym z Podiebradu 

w latach 1453-1471. 
Promotor: prof. dr R. Heck. 
Recenzenci: prof. dr E. Maleczy6ska, doc. dr K. Pieradzka (11 Vl). 
Krystyna M c\ c z e w s k a - P i  1 c h, Tympanon fundacyjny z Olbina na tle przed-

stawieii o charakterze danacyjnym. 
Promotor: prof. dr Z. Swiechowski. 
Recenzenci: prof. dr M. Haisig, prof. dr K. Estreicher (14 VI). 
Czeslaw S z c z e p a 11 c z y k, Rolnicza Sp6ldzie!nia Zaopatrzenia i Zbytu wo-

jew6dztwa kieleckiego w latach 1945-1965. 
Promotor: prof. dr S. Inglot. 
Recenzenci: doc. dr J. MajeW'Ski, doc. dr K. Boczar (25 VI). 
Stefania O c h m a n  n, Sejmy roku 1615 i 1616. 
Promotor: prof. d'r W. Czaplillski. 
Recenzenci: doc. dr J. Maciszewski, doc. dr J. Leszczyliski (25 VI). 
Helena K a l u c k a, Dwa wieki dzialalnoSCi fundacji Piast6w .Swidnickich 

klasztor w Krzeszowie. 
Promotor: prof. dr E. Maleczy6ska. 
Recenzenci: prof. dr A. Gieysztor, doc. dr W. Korta (5 XI). 
Janina P a s  l a w s k a, K0Sci6l Sw. Krzysztafa we Wrodawiu jaka polski koS-

ci6l cechowy w dobie feudalnej. 
Promotor: prof. dr E. Maleczy6ska. 
Recenzenci: prof. dr J. GieroW'Ski, prof. dr R. Heck (5 XI). 
Krystyna $w i e  r c z y 6 s k a, Obrz�dy inicjacyjne w kulturze lud6w Afryki 

poludniowe; i zadiodniej. 
Promotor: prof. dr J. Gajek. 
Recenzenci: doc. dr T. Wr6blewski. doc. dr Z. Sokolewicz (18 XI). 
Henryk Do m i n i  c z a k, Praces zasiedlania wojew6dztwa zielanog6rskiego 

w !atach 1945-1950. 

Promotor: doc. dr J. Demel. 
Recenzenci: prof. dr J. Wijsicki,' doc. dr M. Orzechowski (10 XII). 
Marian K o w als k i, Pieniqdz papierowy Banku Polskiego w Kr6lestwte Pol

skim. 

Promotor: prof. dr S. Arnold. 
Recenzenci: prof. dr M. Haisig, prof. dr A. Zakowski (14 I 1970). 
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DOKTORARBEITEN UND HABILITATIONSSCHRIFTEN AUS DEM BEREICH 

DER GESCHICHTE SCHLESIENS, DIE AN DER PHIL.-HISTORISCHEN FA

KUTÄT DER BOLESt.AW - BIERUT- UNIVERSITÄT IN WROCt.AW VERTEI-

DIGT WORDEN SIND. 

Der Verfasser analysiert die Doktorarbeiten und Habilitationsschriften unter 
Berücksichtigung der Chronologie (Altertum, Mittelalter, Neuzeit und die jüngste 
Gegenwart), des vertretenen wissenschaftlichen Gebietes (Politik, Wirtschaft, Ge
sellschafts- und Kulturgeschichte) und des Geschichtsbereichs (Weltgeschichte, Ge
schichte Polens, Regionalgeschichte). Er weist darauf hin, dass die Anzahl der 
Abhandlungen zur Geschichte der Gegenwart letztens zunimmt. Deutlich ist auch 
die Suprematie der Wirtschaftsgeschichte, obwohl die Anzahl der Studien über 
politische und Kulturgeschichte zu wachsen beginnt. Die Anzahl der Arbeiten über 
die Geschichte Schlesiens dagegen nimmt in den letzten Jahren ab. Der kurzen 
Analyse wurde ein Verzeichnis aller Doktorarbeiten und Habilitationsschriften aus 
dem Bereich der Geschichte, Archäologie, Ethnographie, Kunstgeschichte und Päda
gogik hinzugefügt. 
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Cena zl 25.-

INDEKS 37706 

Slq.ski Kwartalnik Historyczny SobOtka 

Organ Wroclawskiego Towarzystwa Milo.Snik6w Histnrh 
R. I (1946) - XI (1956) Sob6lka 

ZnmOwienia wraz z przedplalq na prenumera.tQ w kraju oplacane z funduszy 
pallstwov.·ych bc}di spolecznych - zar6wno w mieSrie, j::tk i na wsi realizuje 
wyJc}cznie najbliZszy Oddzial 1ub Delegatura „Ruchu". 

Zamöwienia na prenurnerat� dla czytelnik6w indywidualnych, oplacane z fun
duszy prywalnych, prz)·jmujq urz(!dy pocztowe oraz listonosze. Czylelnicy in
dywidualni mogc1 r6wnieZ dokonywal: wplat na konto w NBP I OM Wroclaw 
nr 1641-6-99 Przedsit:hinrslwo Upowszechniania Prnsy i Ksiijiki , Ruch'', Wroc:law, 
ul. llubska 8-14. 

Zam6wienia wraz z przedplatami przyjmowane S1\ do l O dnia miesil}ca poprze
dzajijcego okres prenumeraty. 

Cenn prenumeraty: 
p6lrocznej zl 50.-
rocznej zl 100.-

Zam6wienia na prenumeratE: zagranicznq, ktöra jest o 406/o droZsza, przyjmuje 
Biuro Kolportaiu Wydawnictw Zagranicznych „Ruch", Warszawa, ul. Wronia 23, 
tel. 20-46-88, konlo PKO nr 1-6-100024. 

Egzemplarze numer6w zdezaktualizowanych moZna nabywal: w Przedsi�bior
stwie Upowszechniania Prasy i Ksiqiki ,.Ruch'' we Wroclawiu, ul. Jfubska 8-14, 
konto w NBP TOM Wroclaw, nr 1641-6-99. 
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