
D y s K u s J A''

Sob6tka 1971 1 

KAZJMIERZ PUDLO - OBORNIKI SLf\SKIE 

Chcialbym si" zastanowic nad problematykq metodologicznq. Chodzi 
mi o pewne uSciSlenie poj�cia „integracja". Niestety, naleZy ZalowaC, Ze 

doc. Orzechowski nie m6gl wyglosic dzisiaj swojego referatu, na pewno 
szereg rzeczy byloby calkowicie om6wionych. Mianowicie zajmujqc si" 
od kilku lat problematykq wsp6lczesnych dziej6w Slqska, zwlaszcza prze
mian kulturalnych na Slqsku, natrafiam na szereg trudnosci wlasnie 
z interpretacjq poj"cia „integracja". W kr"gach naukowych r6wniez na 
ten temat istniejq r6znice zdan.. A przeciez my, nauczyciele, staramy si" 
przekazac pewne scisle poj"cia uczniom. Azeby nie byc goloslowny, po
zwol" sobie na niekt6re uwagi. Ot6z poj"cia „adaptacja", ,,integracja" jako 
procesy spoleczne pojawiajq si" w polskiej literaturze socjologicznej, etno
graficznej, a nawet historycznej, dopiero wlasciwie po II wojnie swiatowej 
w zwiqzku z masowymi ruchami migracyjnymi mii,dzy Odrq a Bugiem 
i zasiedleniem ziem zachodnich oraz p6lnocnych. W swiatowej literaturze 
poj"cia te pojawily si" znacznie wczesniej, chociaz r6wniez S1\ r6znie inter
pretowane. Mozemy og6lnie sformulowac, ze adaptacja jest to proces przy
stosowania si" jednostki lub grupy spolecznej do warunk6w bytu natu
ralnego, stosunk6w spolecznych i spelniania okreslonych funkcji w nowym 
srodowisku politycznym, gospodarczym, spolecznym i geofizycznym. 
Integracj" mozemy najog6lniej okreslic jako proces spoleczny polegajqcy 
na powstaniu calosci, i to wzgl"dnie trwalej, z element6w poprzednio 
odri,bnych. Caly czas m6wimy w 25-leciu dziej6w Slqska o integracji. 
Czy si„ ona juz dokonala, czy nie? Jest to sprawa niebagatelna, ale samo 
poj„cie nie jest bezspornie ustawione w literaturze naukowej. Mozna 
poprzec to przykladem. Na konferencji w Zakladzie Socjologii Wsi PAN 
w Warszawie w 1966 r. z udzialem historyk6w, socjolog6w, etnograf6w 
nie znaleziono, niestety, poprawnej definicji, kt6ra zadowalalaby wszyst
kie nauki pokrewne. Charakterystyczna jest wypowiedz doc. Gal"skiego: 
,,Byc moze, ze przedwczesnie podj"lismy temat. Chcielibysmy si" dowie
dziec nie tylko, eo rozumiej<\ przez integracj" ekonomisci, socjologowie, 
etnografowie, historycy, lecz takze, o ile wsp6lne S1\ procesy integracji 

• Glosy nadeslane juZ po oddaniu niniejszego zeszytu da druku bE:dq publiko

wane w nast�pnym. 
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w uj�ciu tych wlasnie dyscyplin. Nie bardzo to nam si� udalo. Moze nie 
do wszystkich osrodk6w trafilismy". W jakim znaczeniu mozemy poslu

giwaC si� terminami „adaptacja" czy „integracja", zwlaszcza „integracja", 

,,acjaptacja" jest bowiem poj�ciem bardziej og6lnym; ponadto przysto
sowanie wlasciwie mamy·za sobq. 

Znamienna jest wypowiedz prof. Rybickiego, kt6ry podaje dwa zna
czenia poj�cia „integracja" wlasnie dla tego kompleksu, jakim Sq ziemie 
zachodnie i p61nocne. Pozwol� sobie j11 zacytowac: ,,Raz chodzi o inte

gracj� jako scalenie Ziem Odzyskanych z reszt11 Polski. Problem scala
nia dzis mozna postawic jako problem istnienia jednego spoleczenstwa, 

tzn. spoleczenstwa, w kt6rym wsp6lnosc warunk6w rozwojowych, wsp61-
nosc kierunku dokonywaj11cych si� proces6w i przemian przewaza nad 
czynnikami specyficznymi i r6znicuj11cymi zycie na jednych i drugich 
obszarach. W tym znaczeniu integracja wydaje si� byc czyms spelnionym. 
Drugi raz rozumiemy integracj� jako procesy, kt6re zachodz11 w obr�bie 
zbiorowosci ludzkich, kt6re wskazuj11 stopien zaawansowania i ksztalto
wania ich zycia spolecznego". W tym uj�ciu, w uj�ciu socjologicznym, 
integracja nigdy nie jest czyms dokonanym bez reszty, jest czyms, co si� 
urzeczywistnia i wciqZ musi byC urzeczywistniane, jest bowiem wciqZ 

zagrozona przez czynniki dezintegruj11ce. Tutaj na sesji byla mowa wlas
nie o tym, ze trzeba ci11gle niekt6re procesy podtrzymywac, azeby nie 
nast11pily d11zenia odsrodkowe. 

Inny problem - to sama historia Dolnego Sl11ska; i tutaj m6glbym 
r6wniez poczynic pewne uwagi. Nauczyciele chyba za malo korzystaj11 
z nauk pokrewnych. Jest wiele artykul6w obrazuj11cych przemiany spo
leczne, gospodarcze, na szerokiej bazie przemian gospodarczych, kulturo
wych z takich dziedzin, jak socjologia lub etnografia. Te artykuly czy 
nawet uj�cia monograficzne s11 dost�pne i chyba warto by bylo z nich 
r6wniez korzystac. Na zakonczenie chcialbym wspomniec, ze od samego 
pocz11 tku procesy spoleczne, o kt6rych m6wimy, przebiegaly przy czyn
nym udziale nauczycieli. Szkola byla tq plac6wk11, kt6ra integrow::tla spo -
leczenstwo zlozone z r6znych grup regionalnych, kt6ra przelamywala 
antagonizmy, niech�ci i kt6ra wreszcie prowadzila r6wniez ozywion11 
dzialalnosc kulturalnc;,-spoleczn11 na rzecz wyr6wnania wzor6w kulturo
wych, zwüizania regionu z kultur11 og6lnonarodow11 i przede wszystkim 
scalenia tych ziem Dolnego Sl11ska z resztq teren6w Polski Ludowej. 
W tej chwili mozna rzeczywiscie m6wic, ze proces jest w pewnym sensie 
skonczony. 

JANINA PIECHOCINSKA - KLODZKO 

Na wst�pie pozwol� sobie wyrazic gl�bokie uznanie i serdeczne po
dzi�kowanie przede wszystkim pionierom, kt6rzy z chwil11 powolania do 
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zycia Uniwersytetu Wroclawskiego zapocz11tkowali w Polsee Ludowej ba
dania nad histori11 Sl11ska i wydaj11c mniejsze lub wi�ksze prace zwi11zali 
z tym terenem gl�boko jego ludnosc. Jednoczesnie chcialaby,m zwrocic 
uwag� na kilka spraw z naszego zycia praktycznego. Prof. Maleczynska 
wskazala, ze do studiow historii garnie si� za malo najlepszych uczniow 
szkol srednich. W pewnym stopniu win� za ten stan ponosi dzisiejsze 
nastawienie na zagadnienia techniczne i ekonomiczne. Mam wielki zal 
do naszych wladz odgornych za obnizenie autorytetu i rangi tego przed
miotu w szkole przez usuni�cie go jako przedmiotu maturalnego. Nie 
przecz�. ze wiadomosci o Polsee wspolczesnej Si\ waznym przedmiotem 
maturalnym, ale niezaleznie od tego sama historia pojmowana jako calosc 
naszych dziejow powinna wejsc w zakres matury. Uczeii wiedz11c, ze 
historia nie jest przedmiotem matury, uwaza j11 za przedmiot malo 
wazny. 

Drug11 kwesti11, kt6r11 chcialam poruszyc, jest zagadnienie prac z hi
storii regionalnej. Istotnie przed mniej wi�cej 8 laty wyszly wkladki 
regionalne do podr�cznikow historii. Sama inicjatywa byla bardzo dobra, 
gdyz wkladka do podr�cznika z historii regionu moglaby wzbudzic g!�b
sze zainteresowanie kazdego ucznia i w ogole srodowiska. Wkladki wy
szly jednak tylko w jednym rzucie i przez Wydzialy Oswiaty zostaly 
rozprowadzone do szkol. Nie przeszly one przez ksi�garnie, na skutek 
czego Si\ one dzis praktycznie nie do nabycia, zwlaszcza ze ukazaly si� 
w nieduzym nakladzie. Uwazam, ze gdyby nauczyciele w jakimkolwiek 
terenie opracowali cokolwiek opartego na zrodlach z historii wsp6lczesnej 
lub dawnej, to praca taka musialaby byc dost�pna na dluzsz11 met� i ze 
wzgl�du na jej funkcj� spoleczn11, i z uwagi na satysfakcj� samego auto
ra. Ponadto uwazam, ze wci11gni�cie nauczycieli do badali regionalnych 
wymaga zainteresowania si� ich prac11 uniwersyteckiej kadry naukowej. 
Z jednej strony bowiem niektorzy nauczyciele maj11 za malo wlasncj 
inicjatywy, z drugiej natomiast nierzadko srodowisko nie pozwala im jej 
wyzwolic. Pracownicy naukowi mogliby im pomoc w przelamaniu tych 
oporow i trudnosci, kierowac ich pracq, uczyc pokonywac wylaniajqce si� 
w jej toku problemy merytoryczne i metodologiczne. Tylko zaintereso
wanie si� uniwersyteckiej kadry naukowej terenem mogloby pchn11c na
przod badania regionalne. Tu na sali znajduje si� kolezanka. ktora przed 
kilku laty opracowala monografi� historyczn11 swej miejscowosci i nie 
wie, eo dalej z ni11 zrobic. Akcja odgorna wylowilaby te wszystkie inicja
tywy i doprowadzila je do kolica. 

Dwa razy do roku nauczyciele szkol srednich odbywaj,i konferencje 

przedmiotowe, omawiaj,ic na nich rozmaite sprawy. Byl czas, ze sporo 
miejsca na nich zajmowaly sprawy regionalne. Obecnie problemy te s,i 

mniej uwzgl�dniane. Jest to zjawisko niepokoj,ice. Wh1snie na tych konfe-
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rencjach problematyce regionalnej powinno si� poswi�cac sporo m1eJsca. 
Byloby celowe przeprowadzanie na nich przykladow lekcji, kt6re by poka
zaly, jak w praktyce szkolnej nauczyciel ma stawiac zagadnienia regional
ne. Tutaj wreszcie mozna by dyskutowac nad sprawq organizowania prac 
nad historiq lokalnq. Prace te b�d'l mogly powstawac tylko w wypadku, 
gdy rozbudzi si� pasj� badawczq wsrod nauczycieli, gdy znajdq oni opie
k� pracownikow naukowych oraz zrozumienie i pomoc wladz lokalnych. 

IRENA CZACHOROWSKA - STRZELIN 

Bardzo dobrze si� stalo, ze doszlo dzisiaj do spotkania mi�dzy nauczy
cielami historii a pracownikami Uniwersytetu. W ostatnich tygodniach -
jak wiemy - mnozq si� artykuly atakujijce w mniej lub bardziej deli
katny spos6b nauczycieli. Wystarczy przeczytac ostatniii „Polityk�", wy
starczy przypomniec artykul sprzed kilku tygodni w „Kulturze", w kt6-
rym red. Mis nazwal wi�kszosc nas pedagogami ad siedmiu bolesci, azeby 
zrozumiec, ze jestesmy pod jakims bardzo mocnym obstrzalem, cz�sciowo 
sprawiedliwym, a cz�sciowo krzywdz„cym. Dlatego tez wydaje mi si�, 
ze dobrze jest pewne sprawy postawic jasno i powiedziec, czego si� ad 
nas zijda i czego my mamy tez prawo Z'ldac. Dzisiejsza konferencja jest 
poswi�cona sprawom naszego regionu i dlatego tez w tych kwestiach 
b�d� przede wszystkim glos zabierac. Nalez� do starszej generacji 
nauczycieli historii, do tych, kt6rzy pracujq na Dolnym Slqsku juz bardzo 
dawno, do tych, kt6rzy z prof. Maleczynskq zaczynali prac� jeszcze jako 
instruktorzy historii czy nawet jeszcze jako studenci. Pami�tam takie 
spotkanie w Kuratorium w jednej z sal konferencyjnych przy Nowym 
Targu, gdy prof. Maleczynska poprosila kilku instruktor6w, m. in. mnie, 
i powiedziala: pami�taJcie, ze najwazniejsza i pierwsza robota, jakq macie 
wykonac, to przede wszystkim zapoznac mlodziez z histori'l Slqska. Sami 
jeszcze tej historii nie znalismy, zaczynalismy od studiowania popularnej 
ksiqzki Dzieje S!qska czy Szkice z dziej6w S!qska. Powoli zaczynaly ro
snljc prace magisterskie dotyczijce naszych miast. Pozniej wkladki regio
nalne, no i nie bez dumy mag� powiedziec, taka byla moja droga do 
doktoratu i do tej najszcz�sliwszej chyba chwili, gdy tu wlasnie stoj'lc, 
w tej auli, w ktorej w 1939 r. w czerwcu zabral glos Herr Rektor Stamm
ler i powiedzial, ze stopa polska na tej niemieckiej uczelni nie stanie, 
ze wlasnie na tej sali razem z kuratorem Szafranskim w obecnosci swojej 
klasy bylam promowana na doktora. To S'l bardzo osobiste dygresje. Pro
sz� wybaczyc, czlowiek po tylu latach pracy jest zawsze sklonny do 
osobistych wynurzen. 

Ale wracajmy teraz do spraw aktualnych. Zostalismy na pewno, i my, 
i nasza mlodziez, dobrze wyposazeni w wiadomosci z dziej6w Sl„ska 
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od czasow najdawniejszych do 1945 r. Gorzej jest z wiadomosciami doty
czqcymi historii najnowszej, a wszak dla naszych nastolatkow historia 
Jat 1945-1950, nawet 1952, bo w tej chwili uczymy rocznik 1954, to S'l 
tez zamierzchle czasy i jak to dzieci mowi'l, jest to material do wykucia 
i do wyuczenia si�. A materialu z tego okresu mamy raczej malo i mimo 
tej obfitosci literatury, ktor'l doc. Fiedor podal, brak opracowan popular
nych, napisanych j�zykiem dost�pnym dla ucznia. I dlatego tez bardzo 
bym prosila, by pomyslec o wydaniu takich wlasnie wypisow historycz
nych, jakie opracowali obecny tu na sali doc. Michalkiewicz i dr Sydor, 
tylko z uwzgl�dnieniem lat 1945-1970, z tym zeby opracowania doko
nywac z myslq i o dzieciach klas mlodszych, bo o ile materialy dla klas 
Jicealnych wlasnie mamy w wypisach historycznych Michalkiewicza i Sy
dora, to zupelnie brak wypisow dla szkoly podstawowej. Bardzo ch�tnie 
widzialabym w podr�cznikach historii szersze uj�cia naszego regionu. Juz 
nie b�d� narzekac na to, ze w tym roku, ktory ma przypiecz�towac re
form� szkoln'l, zaczynamy bez podr�cznikow dostosowanych do progra
mu szkolnego, bo wlasciwie w zadnej klasie Jicealnej w obecnej chwili 
nie ma podr�cznika zgodnego z programem. Nalezaloby jednak zwr6cic 
uwag� autorom na szersze traktowanie naszego regionu. Zupelnie nie 
chodzi mi o sztuczne wyolbrzymianie tego problemu, ale wydaje mi si� 
niedopuszczalne, by w podr�czniku do klasy I licealnej Dowiata wiado
mosci o wojnach obronnych za Chrobrego ograniczaly si� tylko do drugo
rz�dnej wzmianki, zeby nie wspomniano o Niemczy. W tekstach zr6dlo
wych nie ma wyjqtku z kronik niemieckich m6wiqcych o bohaterstwie 
Judu slqskiego. Nawet w podr�cznikach klas podstawowych sprawa ta 
jest szerzej potraktowana. Wojny za Krzywoustego S'l uj�te troch� sze
rzej, ale tez za slabo wyjasnione jako walka „pro libertate Poloniae". 
Sprawa, w jaki spos6b Sl'lsk odpadl od Polski, jak si� bronil od przejscia 
pod panowanie czeskie, w podr�czniku zupelnie nie znalazla uwzgl�dnie
nia. Nawet tak bogaty w wydarzenia rok 1848 tez poza jedn'l wzmiankq, 
ze cos tarn bylo we Wroclawiu, nie sciqga na siebie zupelnie uwagi. 
Wydaje mi si�, ze powinnismy jasno postawic spraw�, zqdamy i doma
gamy si�, aby historia Dolnego Slqska byla w podr�cznikach nalezycie 
potraktowana. Nie wystarczy na pewno, jesli damy mlodziezy pewn'l 
wiedz� o historii Jokalnej tylko w szkole podstawowej. Uczelnia nasza 
nadrabia braki podr�cznika; bo mialam praktykant6w student6w i jed
nemu wypadlo prowadzic Jekcj� w klasie III na temat: rok 1848 na Sl'l
sku. Powiedzialam mu: prosz� tylko zwrocic uwag� na Dolny Slqsk, 
zrobil to bardzo dobrze. Dalam mu tylko wiadomosci o Strzelinie i Jekcja 
jakos poszla. To byl student. Wydaje mi si� jednak, ze tego samego 
mozemy Z'ldac od autor6w podr�cznika. Poza tym jeszcze jeden postulat. 
Czy nie mozna pomyslec o wydaniu wypis6w dla klas podstawowych 

4 - Sob6tka 1/71 
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z tekstow literackich, beletrystycznych, z powiesci historycznych, odno
sz11cych si� do S1';ska? Dziecku nie mozemy przedstawic tego materialu, 
ktory jest zawarty w wypisach doc. Michalkiewicza i dra Sydora. S11 to 
dla dzieci klas V i VII rzeczy stanowczo za trudne, a nawet program zo
bowiqzuje do poszerzania histori11 regionaln'l materialu klas podstawowych. 

Byloby bardzo dobrze, aby obecna konferencja byla kontynuowana 
i zeby zawsze na konferencjach nauczycieli klas Jicealnych byl zaprasza
ny ktos z uczelni, zebysmy mieli ten staly kontakt, zebysmy mogli byc 
informowani o tym, nad czym tutejsi historycy pracujq. Poza tym to, 
eo mowila kol. Piechocinska, moze bym sformulowala troch� inaczej. Nie 
domagalabym si� w ogole wprowadzenia historii przy maturze

,__ 
bo rze

czywiscie mlodziez jest juz zbyt obciqzona, ale dopusci!abym, aby ten, 
kto lubi histori�, kto si� interesuje tym przedmiotem, kto zamierza j,; 
studiowac, kto musi zdawac egzamin z historii, mial prawo wybrac histo
ri� przy egzaminie maturalnym. Istotnie w tej chwili ranga historii 
bardzo zmalala, skoro mozna wybrac. praktycznie kazdy przedmiot oprocz 
historii. A przy egzaminach wst�pnych na wyzsze uczelnie na polonistyk� 
czy prawo uczen nie b�dzie musial tego przedmiotu zdawac? Po kazdych 
egzaminach wst�pnych spadajlj gromy przede wszystkim na . nauczycieli 
historii i cytuje si� w prasie wypowiedzi bl�dne tylko z historii. Gdy to 
czytam, mysl�, czy jestem tez winna, czy nalez� do tych, ktorzy nie 
potrafili nauczyc. Na pewno nie nauczylam wszystkich dobrze i nie po
trafi� tego dobrze zrobic, ale z drugiej strony czyz nauczyciel historii 
nie jest w specjalnie trudnym polozeniu, zwlaszcza bez podr�cznikow, 
bez dobrych programow. Przeciez w tym roku dostalismy program na 
3 dni przed poczqtkiem roku, a niektorzy juz po rozpocz�ciu roku szkol
nego, przy czym my sami widzimy, jak program przeskakuje od takiego 
nastawienia do zupelnie innego, wr�cz odwrotnego. Przeciei temu roczni

kowi, ktory jest teraz w IV klasie licealnej, juz kilkakrotnie zmieniano 
program, a my przeciez jestesmy w tym srodowisku wiele lat i musimy 
naprawd� pracowac, azeby zasluzyc na miano dobrego nauczyciela i do
brego historyka. I dlatego mamy prawo z,;dac, azeby i podr�cznik by! na 
czas przes!any, i program dobrze opracowany. Wtedy b�dzie naszych 
b!�dow mniej. Zarzuca si� nam stale, ze nie uczymy myslec, ze tylko 
wymagamy od ucznia faktow, szczeg6!6w. Chcialam tu pod adresem wyz
szych uczelni skierowac juz nie zapytanie, lecz raczej prosb�, czy na
prawd� ci, eo przychodz,; z wyzszych uczelni, s,; zawsze przygotowani, 
azeby uczyc nowymi metodami, zeby stosowac pomoce audiowizualne, bo 
nam si� zarzuca, ze my tego nie robimy. Prosz� mi wierzyc, spotykam 
studentow, ktorzy wychodz,; z wyzszych szko!, i. to pedagogicznych, a nie 
zetkn�Ji si� z nimi. Wi�c sk,;d pozniej mlody nauczyciel ma umiec je 
stosowaC. 
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ANTON! BOJAKOWSKI - LEGNICA 

Chcialbym przede wszystkim wyrazic swoje zadowolenie z mozliwosci 
uczestniczenia w sesji naukowej przeznaczonej dla nauczycieli historii 

dd!nosli,skich szk6l. Sprawy historii regionalnej interesuji, mnie od wielu 
lat. Znane mi S'! na og6l wazniejsze pozycje bibliograficzne - naukowe 
i popularnonaukowe - poswi�cone S!i,skowi w jego historycznych gra
nicach. Si, one niewi,tpliwie bardzo cenne i przydatne dla nauczycieli hi
storii i milosnik6w ziemi sli,skiej. Ale nie znajduj� wsr6d nich - poza 
kilkoma wyji,tkami - prac popularnych do masowego uzytku dla ucz
ni6w szk6l podstawowych i srednich. Chodzi mi tu o przyst�pne opraco
wania monograficzne miast i powiat6w dolnosl<1skich, dostosowane do 
obowii,zuji,cych program6w nauczania historii i wychowania obywatel
skiego w szkolach podstawowych i srednich. Wydane w 1963 r. przez 
Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich - Zarzi,d Wojew6dzki we Wro
clawiu - wkladki regionalne do podr�cznika historii (Dzieje Klodzka na 

przestrzeni wiek6w, Ziemia Strzeliiiska, Powiat sycowski, Ziemia Wal

brzyska i Ziemia Zqbkowicka) S'! przeciez materialami pomocniczymi dla 
nauczycieli historii w szkolach srednich, a nie byly w sprzedazy ksi�gar
skiej. N alezy w tym miejscu stwierdzic, ze prace te napisane przez dolno
sli,skich nauczycieli powstaly z inicjatywy i dzi�ki wydatnej pomocy pra
cownik6w naukowych Uniwersytetu Wroclawskiego i innych. Wymie
nione wkladki regionalne (6 tytul6w) byly takze recenzowane przez pro
fesor6w i docent6w katedr historycznych. Zalowac mozna, ze ukazaly si� 
one tylko jednorazowo, mimo Ze planowano pierwotnie opracowanie 

i ogloszenie drukiem takich wkladek· dla wszystkich powiat6w woj. wro
clawskiego. Zabraklo, niestety, autor6w sposr6d nauczycieli historii ze 
szk61 podstawowych i srednich. Si,dz�, ze nalezaloby t� spraw� ozywic 
na nowo. Zastanawiam si� r6wniez niekiedy, dlaczego Wydawnictwo 
„S!i,sk" w Katowicach zaniechalo wydawania tak cennych do uzytku 
uczni6w klas V-VIII material6w regionalnych dla szk61 og6lnoksztalci,
cych woj. katowickiego, opolskiego i wroclawskiego pt. Czytanki slqskie. 

Si, to piesni (wiersze) i legendy, wyji,tki z literatury pi�knej, opowiada
nia z dziej6w S!<1ska, o kt6rych wspominala moja przedm6wczyni 
dr I. Czachorowska ze Strzelina. Ostatnie wydanie Czytanek slqskich po
chodzi z 1961 r. Chcialbym postulowac, aby je wznowiono. Nalezaloby 
tez systematycznie zaopatrywac biblioteki szk6l podstawowych i srednich 
w materialy lokalne i regionalne, oparte na aktach archiwalnych i pra

sie sprzed 1945 r. i z okresu 25-lecia Polski Ludowej. 
Jako nauczyciel zakladu ksztalcenia nauczycieli, w kt6rym nie ma kie

runku historli wraz z wychowaniem obywatelskim, widz� pilni, potrzeb� 
organizowania dla studiuji,cej mlodziezy tzw. k6l milosnik6w regionu 
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i spotkar\. z dzialaezami regionalnyeh towarzystw naukowyeh i spoleez
nyeh. Mam tu na mysli przede wszystkim t� mlodziez, kt6ra przyjmowa
na jest na studia niehistoryezne, ma jednak znaezny zas6b wiedzy histo
ryeznej i eheialaby i'l nadal pogl�biac. Niestety, program i organizaeja 
studi6w (bez kierunku historii i wyehowania obywatelskiego) nie zapew
niajq jej tego. W skromnym ehoeiaz zakresie moze podj<1c si� tego zada
nia nauezyeiel dowolnego przedmiotu przez zorganizowanie i spoleezne 
prowadzenie kola naukowego milosnik6w miasta, powiatu ezy regionu. 
Wlasnie na tyeh zasadaeh dziala u nas od 1967 r. Studenekie Kolo Milos
nik6w Ziemi Legniekiej. Tresc zaj�c tego kola obejmuje pradzieje, dzieje, 
terazniejszosc i perspektywy rozwojowe wybranyeh dolnoslqskieh miast, 
powiat6w i osrodk6w przemyslowyeh, np. Legnieko-Glogowskiego Okr�
gu Miedziowego i in. W ramaeh form organizacyjnych naszyeh zaj�c 
realizujemy: referaty, odezyty, wyeieezki do s<1siednieh miast i miaste
ezek, udzial w imprezaeh organizowanyeh przez Legniek<1 Komisj� Opieki 
nad Zabytkami itp. Dzi�ki temu zwiedzilismy dotyehezas z udzialem wy
trawnyeh przewodnik6w PTTK takie miejseowosei, jak Wroclaw, Legni
e�, Legniekie Pole, Proehowiee, Lubin, Zlotoryj�, Chojn6w, Lw6wek Sl<1-
ski, Gryf6w, Mirsk, Swierad6w, Rogoznie�, Swidnie�, Z<1bkowiee Sl<1skie, 
Dzierzoni6w, Klodzko i wiele innyeh miejseowosei w Kotlinie Klodzkiej. 
Ponadto uezestniezylismy w zebraniaeh i sesjaeh popularnonaukowyeh 
organizowanyeh przez Studium Nauezyeielskie, Towarzystwo Milosnik6w 
Legniey i Towarzystwo Przyjaei6l Nauk. S<1dz�, ze jest to jeden z wielu 
sposob6w wyehowania sposr6d studiujqeej mlodziezy przyszlyeh dziala
ezy spoleeznyeh i gorliwyeh opiekun6w zabytk6w. J ezeli i t<1 drog<1 krze
wic b�dziemy wiedz� historyezn<1 o Sl<1sku, jezeli organizowac i prowa
dzic b�dziemy kola milosnik6w regionu - na zasadzie k6l zainteresowar\.' 
w ramaeh zaj�c pozalekeyjnyeh r6wniez w szkolaeh podstawowyeh 
i srednieh - dotrzemy do odleglyeh wsi i miasteezek dolnoslqskieh, przez 
eo wplywac b�dziemy na ozywienie ruehu regionalnego, wsz�dzie po
trzebnego i zawsze aktualnego. Spoleezer\.stwo wiejskie i w matyeh mia
steczkach chce r6wniei: wiedzy o przeszloSci, teraZniejszoSci i przyszlo

sei swoieh. miejseowosei na tle dziej6w ziemi slqskiej. 

Na zakor\.ezenie ehe� ustosunkowac si� do jeszeze jednej sprawy. 
Z dnieln 1 IX 1970 r. wszedl w zycie zweryfikowany program nauezania 

historii i wyehowania obywatelskiego dla klas V -VIII osmioklasowej 

szkoly podstawowej. Nowosc, jak<1 mozna zauwazyc wsr6d hasel progra
mowyeh, dotyezy m. in. tematyki regionalnej na tle dziej6w Polski, zwla
szeza w klasie V. Oto przykladowe hasla: ,,Obrona Gtogowa. Legenda 
o Psim Polu. Znane zabytki romar\.skie i w naszym regionie. Bitwa pod 
Legnieq i jej znaezenie. Stare miasta naszego regionu. Niemieeey osad
niey na Sl<1sku i oslabienie wi�zi Sl<1ska z resztq Polski. Poli tyezne roz-
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bieie Slqska. Podporzqdkowanie ksüiz<1t sl<1skieh kr6Iom Czeeh. Bolko 
Swidnieki - ostatni niezalezny ksi<1z� slqski. Znane zabytki gotyku 
w Polsee i w naszym regionie" (s. 7 i 8). Znaeznie rozbudowane zostaly 
r6wnieZ hasla „Nasza miejscowoSC", ,,Praca na wsi", ,,Przemyslowy za

klad praey" i inne w programie wyehowania obywatelskiego w klasie VII 
szkoly podstawowej (s. 4-9). Wymienione tematy szerzej anizeli dotyeh
ezas traktuj<1 wybrane zagadnienia z dziej6w Slqska i jego miejseowosei. 
J est to ehyba wynik dyskusji i postulat6w zglaszanyeh od wielu lat przez 
nauezycieli historii i praeownik6w naukowyeh, r6wniez Uniwersytetu 
Wroclawskiego. Cieszymy si� z tego. Mam jednak Wqtpliwosei, czy wszy
sey nauezyeiele dolnosl<1skieh szk6l podstawowyeh znajd'! wyezerpujqee 
materialy do realizaeji tyeh i tym podobnyeh temat6w lekeyjnyeh. Po
trzebna bylaby tu pomoe naszyeh osrodk6w naukowyeh i wladz tereno
wyeh, zwlaszeza oswiatowyeh, oraz sekeji i ognisk metodyeznyeh historii 
i wyehowania ·obywatelskiego. W lipeu 1970 r. podezas kursu wakaeyj
nego dla nauezyeieli historii i wyehowania obywatelskiego w Olawie 
przekazano jego uezestnikom pierwsze informaeje w zakresie zweryfiko
wanyeh program6w. W ciqgu roku szkolnego i okres6w wakaeyjnyeh na
lezaloby nadal organizowac wyklady, seminaria i wycieezki do zabY.tk6w 
sl<1skieh i zaklad6w praey (w ramaeh kurs6w sr6droeznyeh i konfereneji 
przedmiotowo-metodyeznyeh przy seislej wsp6lpraey z praeownikami 
naukowymi) w eelu dostarezenia nauezycielom odpowiednieh material6w 
regionalnyeh i lokalnyeh. Wklad praey na tym odeinku nigdy nie b�dzie 
zmarnowany. Swiadezyc moze o tym referat prof. E. Maleezynskiej, kt6-
ry z uwagq wszysey wysluehalismy. 

EWA MALECZYI'ISKA 

Nie zauwazylam nuty dyskusyjnej z wypowiedzi'I moj'!, tylko raezej 
przyezynki i formy realizaeji pewnye];,. postulat6w, kt6re i dla Towarzy
stwa Milosnik6w Historii jako takiego nie powinny ehyba byc jako jakas 
linia wsp6ldzialania oboj�tne. Pomin�!am w swoim referaeie i nie wy
plyn�lo w dys)rnsji jeszeze jedno ogniwo. Przepraszam za pytanie osoby 
w pelni nieswiaclomej, ale eo si� dzieje ze Zwi<1zkiem Absolwent6w Uni
wersytetu Wroclawskiego, kt6ry przeeiez zaistnial, odbyl sw6j zjazd 
i mial r6zne szerokie plany? Jezeli tu byla mowa o zwü1zkaeh milosni
k6w region6w, istniejq zreszt& te, ze tak powiem, urz�dowe stowarzysze
nia mil0Snik6w. Wierz�, Ze to, eo si� tworzy oddolnie, jest Zywsze, ale 

wydaje mi si�, ze ehoeiaz nie wszysey absolwenei naszego Uniwersytetu 
praeuj& na ziemi d0Inosl11skiej, ale tarn gdzie jest kilku absolwent6w na
szej uezelni, zw!aszeza historyk6w na r6znyeh stanowiskaeh i funkejaeh, 
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tarn jakas ich spo!eczna praca mog!aby i w kierunku szerzenia akcji 
oswiatowej, i w kierunku wydawniczym niejedno zdzialac. Moze jednak 
warto pomyslec w 25-lecie Uniwersytetu m. in., co si� z tym w!asnie 
zrzeszeniem dzieje? 

ROMAN HECK 

Wydaje mi si�, ze nasza sesja by!a pozyteczna. Wprawdzie mozna si� 
by!o po niej spodziewac wi�cej, ale rzeczywistosc nie zawsze wygh;da 
tak, jak nasze wyobrazenie o niej. Sesja przynios!a jednak pewne rzeczy 
praktyczne. Referaty mobilizuj'l do dalszej wzajemnej wsp6!pracy na
szych srodowisk. Szczeg6lnie referat doc. Fiedora i dra Pasierba po 
opublikowaniu w dost�pnej Panstwu „Sob6tce" b�dzie cenn<1 pomoc'l dla 
okresu 1945-1970, do kt6rego uskarzano si� w dyskusji na brak mate
ria!u. Wydaje mi si� tez, ze dyskusja wnios!a wiele konkretnych wnio
sk6w zar6wno w cz�sci teoretycznej (wyst<1pienie p. Pud!y z Olawy), jak 
i praktycznej. J esli chodzi o kwesti� wznowienia wkladek, oczekujemy 
pewnej inicjatywy ze strony nauczycielstwa. Gdyby si� znalezli ch�tni, 
wrociawskie srodowisko historyczne oraz w!adze oswiatowe stara!yby si� 
zainteresowac t<1 spraw'l CRZZ i wydawnictwa. Moze by si� nawet uda!o 
wznowic te wkladki nie tylko na prawach r�kopisu. Moim zdaniem, 
mgr Piechocinska poruszy!a tutaj bardzo istotn<1 kwesti� pokazowych 
lekcji regionalnych. Postulat ten rozszerzy! mgr Bojanowski o wycieczki 
regionalne w ramach ksztalcenia metodycznego nauczycieli i zwr6cenia 
szerszej uwagi na postulat regionalizmu w pracy metodycznej z nauczy
cielami. Bardzo interesuj<1ce S'l propozycje dr Czachorowskiej dotycz<1ce 
wypis6w do historii Sl<1ska w latach 1945-1970. Nie jest wykluczone, ze 
te propozycje zostan<1 podchwycone i zrealizowane przez nasze srodo
wisko historyczne. Juz tutaj na zywo zg!aszano mi ch�ci opracowania 
takich wypis6w. '.l'owarzystwo w miar� mozliwosci b�dzie si� stara!o t� 
inicjatyw� poprzec. S!uszny jest r6wniez postulat sporz<1dzenia i wyda
wania wypis6w literackich, dzi�ki czemu ze s!owem o Sl<1sku b�dzie moz
na docierac do dzieci najmlodszych. Przeciez w pami�ci najbardziej zo
staje to, co si� wczesniej, w m!odosci przyswoi!o. Sesja nasza by!a przed
si�wzi�ciem roboczym, skromnym, ale to, cosmy tutaj uslyszeli, na pew
no b�dzie mia!o jakis wp!yw, oby jak najlepszy, na nasz<1 dalsz'l prac�. 
Dzi�kuj� Panstwu za przybycie i za udzial w sesji. 




