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25-lecie powrotu Slc1,ska do Macierzy - to okazja do obejrzenia siE;l poza sie
bie, spojrzenia na przebytq „Slc1skc:1 drogf·. Od 20 lat mieszkam we Wroclawiu. 
Z miastem tym ja., Sh1zaczka z wyboru, zwic1,zalam swoje iycie. Tu moje c6rki, 
Slc:1zaczki z urodzenia, Zyjc1,, uczc:1 siE:, tu tei. zapewne bE:dq pracowaly, Ze wzru
szeniem chodzimy dziS wSröd starych mur6w naS'zego Uniwersytetu, gdzie studiuje 
juZ nastE:pne po nas pokolenie. Tu poznawaliSmy dz.ieje Slc1,ska, stc1,d wiedzE: po
nieSli.Smy do szk6l. CzE:sto zadajc:: sobie pytanie, czy jako nauczycielka zrobilam 
wszystko, aby zwic1,zaC w pelni mlodzieZ z Dolnym Slc1,skiem? IloSC materialu, 
konieczne szybkie tempo realizacji programu oraz duza liczba uczni6w (ponad 
40) w klasach utrudnia szersze zapoznawanie mlodzieiy na lekcjach historii z dzie
jami regionu: z historic1, Sl&ska i Wroclawia. W WiiE:kszym stopniu w tym celu 
trzeba i wykorzystuje si� okazje, jakie stwarza praca w k6lkach zainteresowaJl 
röinego typu (historyczne, geograficzne, krajoznawcze itp.). Z dziejami i zabytkami 
Slqska mlodzieZ zapoznaje sit; teZ na wycieczkach szkolnych. Odczuwa si� jednak 
brak latwo dostE:pnych, popu1arnie opracowanych przewodnik6w po naszym regio
nie. Bardzo cennym, wykorzystywanym w szkole wydawnictwem jest popularna 
seria „W,iedzy o Ziemi Naszej". Niestety, ksiqi.ki te Sc\ wydawane w zbyt malym 
nakladzie i w kr6tkim czasie po ich ukazaniu sie: nie mo:ina ich ju:i kupiC nawet 
do biblioteki szkolnej, nie m6wic1,c o poleceniu w odpowiednim czasie zakupienia 
ich przez uczni6w, a przecie:i dopiero wtedy w pelni spelnialyby one swe zadanie. 
Ogromnie atrakcyjnc1 dla ucz'ni6w formc1, popularyzowania dziej6w $lc1,ska i osic1,
gniE:C nauki vtroclawskiej Sc\ odczyty pracownik6w naukowych na spotkaniach na 
terenie szkoly lub na Uniwersytecie. W V Liceum we Wroclawiu spotkania takie 
mialy miejsce z prof. W. -Czapliilskim oraz z doc. M. Paterem. Osobiste zetkniE;:cie 
siE: mlodzie:iy z wybiinym uczonym, kt6ry jest profesorem i mistrzem ich nauczy
cielki, lub pracownikiem naukowym - jej kolegq z lawy uniwersyteckiej, a obecnie 
pracownikiem Uniwersytetu Wroclawskiego, ogromnie oZywia w og6le zainteresowa
nia historyC'Zne mlodzieiy, przybli:ia im historiE: regionu, pozwala zrozumieC rolE: 
historii w iyciu narodu i ma du:ie znaczenie wychowawcze. 

WIKTOR REDKA - GORCE, POW. W ALBRZYCH 

Historia' byla powa:inym instrumentem integracyjnym, a nauczyciele historii 
szczeg6lnie mocno zaslu:iyli sii:: ziemi dolno�Ic1skiej. Do nich to m. in. pisal 6wcze
sny kurator Okri::gu Szkolnego Wroclawskiego Jan Df;:bski w grudniu 1946 r.: 

* Nr 1 naszego czasopisma z 1971 r. zostal czE:foiowo sfinansowany przez Kura
torium Okrc:gu Szkolnego Wroclawskiego - Redakcja. 
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,,Sil i wiary potrzebujemy wiele, bardzo wiele. Pracy wielkiej i pospolitej jest bez 
liku. Z kaidym posterunkiem, jaki przypadl nam w udziale, zwicizanci jest ko
niecznoSC dui:ego wysilku i trudu, aby usunqC gruzy, zagospodarowaC nowe, a od
wieczne siedlisko Narodu Polskiego, aby z popiol6w wydobyC i oiywiC zatracone 
wartoSci kultury" (Pismo KOS Wroclawskiego do nauczycieli z 14 XII 1946 r., 
Nr 34304/46). KoniecznoSC przypomnienia dziej6w tej ziemi dostrzeiono i - eo 
wainiejsze - zaczeto realizowaC jui od pierwszych dni powrotu na te tereny. 
W1ielu z nas pamiE:ta zaslugi takich oredownik6w historii regionalnej, jak obecna 
tu prof. E. Maleczyllska, kt6ra SWt\ i:adiwoSci� ,,iarazila" wielu sp0Sr6d nas. Nie 
spos6b ornim\C r6wnieZ takich postaci, jak mgr Stefania Piotrowska i mgr Jan 
Dudek, wieloletni pracownicy OkrE:gowego 0Srodka Metodycznego. 

Podawanie wiedzy o Dolnym Slqsku musi byC - w zmienionych czasach -
inne. Nie potrafie jeszcze powiedzieC, jakie, ale praktyka i zwü\zane z niq odczucie 
pedagogiczne m6wic1 mi, Ze formy dotychczasowe sie przei:yly. Pozwol<;'. sobie przed
stawiC postulaty, kt6re - moim zdaniem - przyczynü\ sie do wzrostu zaintereso
wania dziejami regionu. 

1. Potrzebne jest utworzenie studium podyplomowego, z tym ±e naleZaloby 
potraktowaC sluchaczy jako ewentualnych kandydat6w na seminarium doktoranckie. 

2. Wydaje siE: celowe utworzenie Srodowiskowych k61 nauczycieli - regiona
list6w. 

3. Nalei:aloby ulatwiC korzystanie z archiw6w regionalnych (powiatowych). Czy 
nie moglaby wystarczyC np. rekomendacja wydzialu o.Swiaty? 

4. Do uZytku szkoly podstawowej naleialoby przeredagowaC, uzupelniC i wydaC 
ponownoie znanq prace popularm1 pod redakc:jo:1 E. Maleczyfi.skiej i K. Maleczyil
skiego pt. Dzieje Slqska. 

5. Popieram postulat dr. Czachorowskiej o konieczno.Sci wydania wypis6w li

terackich do dziej6w $lijska w rodzaju istniejqcego wydawnictwa Przez stulecia 

S. Aleksandrzaka i M. Wadeckiego (Warszawa 1955). 
6. Poznawanie dziej 6w $l�ska rozpoczyna siE: w szkole podstawowej, a do tej 

pory wydawane prace popularnonaukowe stt dla uczni6w tej szko�y za trudne. 
Widzialbym tu wdzi�czne pole do dz.ialalnoSci dla Okr�gowego 0Srodka Metodycz
nego, np. oglosiC konkurs w.Sr6d nauczycieli na opracowanie historii swojego 
powiatu. 

Kollczo:1c, chce wyraziC 7.31, i.e w referacie K. Fiedora 1i B. Pasierba nie znalazl 
sie postulat przeprowadzenia powaZnych badall nad dziejami szkolnictwa podsta
wowego i Sredniego na Dolnym Slqsku. To tei: przeceZ problem, i to o niemalym 
znaczeniu praktycznym. 




