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SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI STUDENCKIEGO KOLA NAUKOWEGO 

HISTORYKÖW IM. K. Mi\LECZYRSKIEGO ZA ROK AKAD. 1969/70 

28 X 1969 r. zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kola dokonalo oceny dzialalnoSci 
SKNH za ubieglij kadencj� i dokonalo wyboru nowych wladz. W sklad Zarzqdu weszli: 
prezes - E. Czapiewski, wiceprezes - G. Paflko, sekretarz - E. Klccz, skarbnik 
- A. MalkieWicz, czlonkowie - M. Kaczmarek i A. Maziarski. Funkcj� opiekuna 
naukowego Kola pelnil dr A. Juzwenko. Nowy Zarzqd kierujqc pracami Kola cht::
tnie korzystal z dotychczasowych doSwiadczefl, jednoczeSnie zaS dzialalnoSC Kola 
wzbogacil o nowe formy, jak wsp6lpraca z organizacjami mlodzieiowymi i praca 
ze studentami lat mlodszych. U progu nowej kadencji podstawowym problemem 
bylo wzmocnienie organizacyjne Kola. Zarz,ld staral sit:; zainteresowaC pracami 
Kola student6w lat mJodszych. Czlonkowie Zarzqdu mieli szereg spotkail ze stu
dentami roku I i II. Pracy ze studentami lat mlodszych poSwit:;cone bylo tak:ie 
seminarium, kt6re odbylo sit:; w KarpaC'Zu. Rezultatem tych zabiegOw byl wido
czny wzrost iloSciowy czlonk6w z 35 do 64 os6b. Frekwencja na zebraniach Kola 
wahala sit:; od 25 do 40 osöb. 

Dz-ialalnoSC Kola rozwijala sit:; w kilku kierunkach. Podstawowq, a zarazem 
najprostsz& formq jego pracy w minionym roku akademickim byly spotkania dy
skusyjne czlonk6w bqd:Z tematyczne, bqd:Z w sprawach organizacyjnych. Tematyka 
naszych zebrail byla nast�pujclca: 

1. W listopadzie: Ziemie wschodnie i ziemie zachodnie - problem ich przy
nale:inoSci do Polsk,i po II wojnie Swiatowej. 

2. W grudniu: Podr6:i mJodego magnata do szk61 - dyskusja nad ksiqikq 
prof. W. Czapliflskiego i dra J. Dlugosza. 

3. W styczniu: O Sredniowieczu inaczej - dyskusja poSwit:;cona zar6wno 
problemom metodologicznym, jak i ocenie tego okresu. 

4. W marcu: zebranie po§wit:;cone sprawom wewnt:;trznym Kola, a wi�c pracy 
z kolegami z Iat mlodszych i organizacji zbli:iajqcego sit:; jublileuszu 25-lecia 
istnienia Kola. 

5. W kwietniu: problemy zwiqzane z organizowanym obozem naukowym. 
DzialalnoSC Kola nie ogranicza!a sit:; tylko do przeprowadzania zebrafl. Wlijczylo 

sit:; ono aktywnie w :iycie Wydzialu. Czlonkowie Kola braJ,i udzial w spotkaniach 
Towarzystwa MiloSniköw Historii. Czt:;SC czlonk6w uczestniczyla w sesji leninow
skiej zorganizowaniej przez ZW ZMS. W maju 1970 r. Kalo wlqczylo sit:; do dys
kusji nad sprawq k61 naukowych. Bylo r6wnie:i wsp6lzalo:iycielem kola PTTK 
na naszym Wydziale. Poprzez swoich czlonköw Kolo ucrestniczylo aktywnie w iy
ciu Uczelni i w :iyciu mlodzic:iowym $rodowi�ka wroclawskiego. Bralo czynny 
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udzial w Radzie Studenckich K61 Naukowych, zajmujctcej si� w zeszlym roku aka

demickim gl6wnie formami pracy k6l naukowych. W rarnach wsp61pracy mi�dzy 

wydzialami jeden z czlonköw Kola na sesji zorgani'zowanej przez Z\V ZMS 

Wydzialu Matematyki, Fizyki i Chemii przedstawil referat na temat tworzenia 

si� wladzy w wyzwolonym Wroclawiu. Na forum og6lnopolskim Studenckie Kalo 

Historyk6w aktywnie uczestniczylo w studenckich sesjach naukowych. Referaty 

prezentowane na tych sesjach byly wysoko oceniane przez jury. Referat kol. 

E. Kusia na sesji poSwi�conej problemom reformy rolnej otrzymal II nagrod�, podo

bnie referat kol. W. Sulei na temat osadnictwa na ziemiach zachodnich. Wyr6Znienia 

na sesji poSwi1;:conej dobie saskiej w Polsee otrzymaly referaty kol. kol. M. Mikow

skiej i H. Pelczyriskiej. 

Kolo zorganizowalo tak:Ze dwa obozy naukowe: w Jeiowie Sudeckim na temat 

osadnictwa na ziemiach zachodnich w latach 1945-1947 oraz w pow. cz<:stochow

skim na temat ruchu oporu w tym okr�gu w czasie II wojny Swiatowej. 

OD REDAKCJI 

W zwüizku z listem prof. dra Wladyslawa Czapliriskiego wysuwajijcym zastrze

ienia eo do zbyt skr6towego
1 

a w wyniku tego nieScislego i jednostronnego stresz

czenia Jego referatu wygloszonego na zebraniu historyk6w w dniu 24 X 1970 r., 

kt6re to streszczenie wydrukowane zostalo w sprawozdaniu z tegoi zebrania 

w „Sob6tce", R. XXVI, 1971, nr 1, s. 131-132, wyraiamy ubolewanie. 
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