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ADAM BASAK 

KATEDRA HISTORII POLSKI I POWSZECHNEJ XIX I XX WIEKU 

W OBCff,ODACH ROCZNIC HISTORYCZNYCH W LATACH 1967-1968 

P.roblematyka obchodronych w ostatnieh dwoch latach rocznic, zwi&za
nych z naj,wazniejszymi wydarzeniami w dziejach ojczystych i powszech-
11ych pierwszej polowy XX w. (50-lecie Rewolucji Pazdziernikowej, od
zyskania niepodleglosci i utworzenia KPP oraz 25-lecie utworzenia PPR 
i Ludowego WoJska Polskiego), znalazla swoje zywe odbicie w dzialal
nosci naukowej, a takze i popularnonaukowej Katedry Historii Polski 
! Powszechnej XIX i XX w. Jednakze dzialalnosc ta, zdopingowana nie
w&tpliwie, zwlaszcza w tym drugim, popularnonaukowym nurcie, per
,spektyw& zamkni�tych i chronologicznie okr&glych <1kres6w historycz
nych oraz rozbudzonym w zwi&zku z tym zainteresowaniem histori& naj
nowsz& ze strony szerokiej opinii publicznej, nie miala bynajmniej cha
rnkteru przypadkowego lub wyhicmie rocznicowego, w sensie np. stoso
·wania latwych, czamo-bialych uog6lnien. Wynikalo to nie tylko ze z,nacz
•nego jwz dystansu historyc2'nego, jaki dzieli wsp61czesnego historyka od 
wydarzen rewolucji rosyjskiej 1917 r. oraz powstania w 1918 r., a nawet 
w 1945 r. niepodleglej Polski, ale przede wszystkim z tego, ze problema
tyka naukowa tych wydarzen w niekt6rych wypaclkach stanowila od lat, 
w takiej czy w innej postac,i, przedmiot zainteresowan i indywidualnych 
badan poszczeg61nych pracownik6w Katedry. 

Odnooi si� to w pierwszym rz�dzie do zagadnienia pocz&tk6w II Rzeczy
;pospolitej. W prowadzonych dotychczas w Katedrze badaniach nad tym 
zagadnieniem, gl6wnie przez H. Zielinskiego i M. Orzechowskiego, naj
wi�cej miejsca zajmowala niew,itpliwie problematyka g6rnosl&ska (spra
wy powstan i walle klasowych, ruch polityczny i narodowy, stosunki spo
leczno�gospodarcze '), choc M. Orzechowski i K. Fiedor zajmowali si� 

1 Patrz np. prace H. Z i e l i 11 s k i e g o; Polo.Zenie i walka g6rn0Slqskiego pro

letariatu w latach 1918-1922, Warszawa 1957; O narodowe i spoleczne wyzwolenie 

G6rnego Slqska w latach 1919-1921 (Szkice z dziej6w Slijska, t. II, Warszawa 1956) 
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r6wniez Dolnym Sl&skiem 2, a W. Wrzesinski Warmi& ; Mazurami '· Poza 
czysto slq5·k'l problematyk� wyszedl w badaniach nad II Rzeczqpospolit'l 
gl6wnie H. Zielinski 4, autor podr�cznika uniwersyteckiego Historii Polski 

)864-1939 oraz wsp6lredaktor i wsp6lautor I cz. IV tomu Historii Polski 

PAN 5• Dziejami rewolucj,i radzieokiej, w tym wypadku wlasciwie kontr
rewolucji rosyjskl€i, zajmowal si� sposr6d pracownik6w Katedry jedynie 
A. Juzwenko 6• Jesli natomiast idzie o badania nad Polsk& Ludow&, to na 

oraz wydane pod redakcjq tego± autora Zr6dla do dziej6w powstan Slqskich, Wroc

law 1963 i Powstania Slqskie. Materialy z Sesji Naukowej, Katowice 1963. Patrz te:i 
M. 0 r z e c h o w s k i, Z dziej6w ruchu akademickiego i walki o utworzenie inteli

gencji polskiej na Slqsku. Opolskim 1922-1939 (Studia i Materialy z Dziej6w Slq
ska, t. II, 1958), t e n Z e, Komunistyczna Partia Niemiec wobec problem6w narodo
woiciowych na G6rnym Slqsku w latach 1922-1933 (Sob6tka 1961, z. 3, s. 327-363), 
t e n Z e, Narodowa Demokracja na G6rnym Slqsku (przed 1918 r.), Wroclaw 1965 
oraz K. F i e d o r, Walka klasowa na wsi Slqskiej w latach 1918-1932 (Sob6tka 

1965, z. 3, s. 366-400} i A. J u z w e n k o, Polska prasa na G6rnym Slqsku. wobec 
polityki wschodniej Polskii w latach 1919-1921 (niepublilkowa.ny}. 

2 Patrz M. 0 r z e c h o w s k i, Ludno.SC polska na Dolnym Slqsku. 1918-1939, 

Wroclaw 1959; t e n Z e, Ruch polski na Dolnym SZqsku w latach 1922-1939 (So

b6tka 1963, z. 1, s. 26-47} oraz Szkice z dziej6w Polonii wroclawskiej, Wroclaw 

1960; K. F i e d o r, Stanowisko komu.nist6w niemieckich wobec polskich robotnik6w 
rolnych w okresie mi,:dzywojennym (Najnowsze Dzieje Polski, t. X, 1966), t e n Z e, 

Polscy robotnicy rolni na Slqsku. pod panowaniem niemieckim na tle wychodistwa 
do Rzeszy 1918-1932, Wroclaw 1968. Patrz teZ Ci co przetrwali. Wspomnienia Po

lak6w z Dolnego Slqska, opracowali K. Fiedor i M. ONechowski, Wroclaw 1959, 

oraz Dolny Slqsk w Swietle dokument6w niemieckich z lat 1926-1939, opracowal 

K. Fiedor, Wroclaw 1963. 

a Patrz W. W r z e s  i 11 s k i, Ruch polski na Warmii, Mazurach i PowiSlu. w la
tach 1920-1939, Poznall 1963, oraz tegoZ autora Z zagadnieii polityki Rzeczypospo
litej wobec Prus Wschodnich w latach 1920-1928 (Komunikaty Mazursko-Warmiti.

skie, 1966, z. 3, s. 451-470) i Mif:dzy Republikq Weimarskq a II IJ,zeczypospolitq.. 
Studia nad poloZeniem Prus Wschodnich w latach 1920-1939 (tamZe, 1966, z. 2, 

s. 249-298). 
4 Patrz np. H. Z i e 1 ins k i, Walka o charakter paiistwa polskiego 1918--=1919 

(Sob6tka 1959, z. 1, s. 1-23), t e n Z e, Poglqdy polskich ugrupowaii politycznych na 
sprawt: ziem zachodnich,i granicy polsko-niemieckiej (1914-1919), Problem polsko

niemiecki w traktacie ,wersalskim, Poznal1. 1963, s. 118-2118, t e n Z e, Znaczenie trak
tatu. wersalskiego dla rozwoju stosunk6w polsko-niemieckich po 1 wojnie Swiatowej 
(Kwartalniik Historyczny 1963, z. 1, s. 23-24. Patrz teZ A. J u z w e n k o, Na mar
ginesie wplywu. polityki wschodniej rzqdu polskiego na uksztaltowanie si,: zachod� 
niej granicy Polski 1918-1920 (Soböt:ka 1961, z. 1, s. 74-100). 

s H. Z i e 1 i ri. s k i, Historia Polski 1864-1939, Warszawa 1968; Historia Polski, 
t. IV - 1918-1939, cz. I - 1918-1926 pod redakcjt:1, L. Grosfelda i H. Zieliri.skiego, 

Warszawa 1969. 

11 A. J u z w e n k o, Sprawa uznania rzqdu Kolczaka w polskiej polityce ,t1.,,, • a
nicznej w latach 1918-1920 (Studia z Najnowszych Dziej6w Powszechnych, t. IV, 

Warszawa 1963
1 

s. 195-222). 
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szerok& skal� prowadzil je M. Orzechowski, koncentruj&c swoj& uwag� na 
sprawach zwi&zanych z wl&czeniem do Polski 2:iem zachodnich 7• H. Zie
liriski byl wsp61autorem przygotowanego na IX Zjazd historyk6w w War
szawie referatu omawiajqcego dorobek i potrzeby badari nad historiq Pol
ski Ludowej 8• R6wniez i inni pracownicy Katedry zajmowali si� wybra
pymi zagadnien'iami tego okresu •. Plonem tych wieloletnich zaintereso
wari i badari nad histori& Polski po I i II wojnie swiatowej prowadzo
,nych przez posz<:zeg61nych pracownik6w Katedry staly si� liczne publi
kacje oraz referaty wyglaszane na sesjach i konferencjach naukowych 
organizowanych w latach 1967-1968 w ramach og6lnopolskich obchod6w 
wydarzeri sprzed p6!- i cwiecwiecza. Wsr6d publikacji wymienic nalezy 
.przede wszystkim przygotowany przez Katedr� tom poswi�cony rewolu
<:jom rosyjskim 1917 r. 10 Zawiera on zbi6r artykul6w obejmuj&cych za
gadnienie stanowiska polskiej opirrii publicznej wobec rewolucji radziec

kiej u, zagadnienie stosunk6w dyplomatycznych polsko-radzieckich 

w 1919 r. 12 i stanowiska Rosji Radzieckiej wobec prawa mi�dzynarodo-

7 M. O r z e c h o w s k i, Z dziej6w polskiej Zudno.Sci autochtonicznej na Dolnym 

Slqsku. Weryfikacja narodowo.Sciowa (1945-1949) (Sob6tka 1957, z. 4, s. 513-550), 
t e n Z e, Kwestia granic zachodnich w programie i dzialalno.Sci PPR oraz lewicy 

emigracyjnej (Sob6tka 1962, z. 2a, s. 1-44), t e n Z e, PPR w walce o zasiedlenie 

i zagospodarowanie Dolnego Slqska (1945-1946) (Rocznik Wroclawski 1962, s. 3-47), 
t e n z e, Koncepcje repolonizacji ziem zachodnich i p6lnocnych z okresu drugiej 

wojny Swiatowej (Sob6tka 1964, z. 3-4, s. 225-239), t e n Z e, Procesy integracji spo

lecznej na ziemiach zachodnich i p6lnocnych po II wojnie Swiatowej (Pami�tnik 
IX Zjazdu Historyk6w, t. ,,Polska Ludowa", Warszawa 1964). 

s C. M a d  a j c z y k i H. Z i e 1 i ri. s k i, Stan bada?i i potrzeby w zakresie historii 

Polski Ludowej (Pami�tnik IX Zjazdu Historyk6w, t. "Polska Ludowä.", Warszawn 
1964). 

' Patrz np. K. F i e d o r, Dwa dwudziestolecia Dolnego Slqska (Sob6tka 1965, 
z. la, s. 34-70); A. J u z w e n  k o, Umacnianie si� Frontu Jedno.Sci Narodu na Dol

nym Slqsku w roku 1946, referendum ludowe i styczniowe wybory do Sejmu Usta

wodawczego R. P. (Sob6tka 1962, z. 2a, s. 141-149); W. W r z e s  i 11 s k i, Sprawy 

Prus Wschodnich w dzialalno.Sci polskich ugrupowan politycznych w okresie II 

wojny Swiatowej (XX rocznica powstania PPR na Warmii i Mazurach, Olsztyn 
1965, s. 25-40); A. B a s a k, Z zagadnie1i polityki zagranicznej lewicy polskiej (So
b6tka 1962, z. 2a, s. 99-108). 

10 z bada1i nad wplywem i znaczeniem rewolucji rosyjskich 1917 roku dla ziem 

polskich, dalej Z bada1i ... , pod red. H. Zielillskiego, Wroclaw 1968. 
11 H. z i e I ins k i, Opi1:iia publiczna w Polsee a rewolucje rosyjskie 1917 roku 

(Z badari. ... , s. 7 -30). Artykul ten ukazal si� r6wnieZ w j�zyku francuskim - L'opi
nion pu.blique en .Pologne face au.x revolutions russes de 1917 (L'opinion publi.que 
europeenne devant Ia Revolution russe 1917. Ed. Sirey, Paris 1968, s. 115-136). 
M. O r z e c h o w s k i, Obraz rewolucji rosyjskiej w polskiej prasie mieszcza'tiskiej 

na G6rnym S!qsku (1917-1920) (Z badan ... , s. 124-141). 
12 A. J u z w e n  k o, Misja Marchlewskiego w 1919 roku na tle stosunk6w polsko

radzieckich (Z badall ... , s. 31-90). 
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wego 13, dalej zagadrrienia roli Dolnego Sl;,ska w handlu ze Zwi;,zkiem 
Radzieckim 1• oraz Rad Zolnierskich, Robotniczych i Chlopskich w Pru
ßach Wschodnich 15, a ponadto materialy zr6dlowe obrazuj;,ce walk<, z ru
chem robotniczym na wiosn<, 1917 r." 

H. Zielir\ski i A. Basak na podstawie swoich artykul6w zawartych 
w referowanym tomie i pod tymi samymi tytulami 17 wyglosili referaty 
na sesji poswi<,conej rocznicy Rewolucji Pazdzierndlkowej, zorganizowa
nej w dniu 6 XI 1967 r. przez Uniwersytet Wroclawski i Wroclawskie 
Towarzystwo Naukowe. Z referatem na temat Niemiecka rewolucja listo
;padowa w Prusach Wschodnich wyst;,pil takze W. Wrzesir\ski na sesji 
zorganizowanej przez Osrodek Badar\ Naukowych w O!sztynie, zas 
A. Juzwenko przedstawil referat Rewolucja-kontrrewolucja-Polacy na 
otwartym zebraniu partyjnym Wydzialu Filozoficzno-Historycznego. 

Wsr6d pub!ikacji przygotowanych przez Katedr<, w zwi;,vku z roczni
c;, odzyskania niepodleglosci na uwag<, zasluguje przede wszystkim kilka 
artykul6w og!oszonych przez H. Zielir\skiego. Dotyczyly one interesuj;,
cych tego autora zagadnier\ d;,zeri narodowych i rewolucyjnych u prog'-1 
II Rzeczypospolitej oraz zagadnienia granic zachodnich 18• Tej ostatniej 
sprawie ·poswi<,cil r6wniez artykul A. Basak 19• Na podstawie referatu na 
temat powstania Polski niepodleglej wygloszonego na konferencji mi<,
dz.ynarodowej w Reims (odbyla si<, w dniach 9-10 XI 1968 r.), H. Zie
liriski opublikowal r6wniez artykul w jednym z francusktich czasopism 
naukowych 20• Szeroki oddzwil/k i dyskusj<, wywolal polemiczny i kon
trowersyjny aPtykul M. Orzechowskiego i J. Ladosza „Panstwo-nar6d-

13 A. B a s a k, Stosunek Rosji Radzieckiej do prawa mi�dzynarodowego w la
tach 1917-1924 (tamze, s. 90-123). 

14 K. F i e d o r, Udzial i rola Dolnego Slqska w rozwoju stosunk6w gospodar
czych ze Zwiq.zkiem Radzieckim w latach 1919-1933 (tamZe, s. 142-171}. 

1s W. W r z es i 11. s k i, Charakter i znaczenie Rad Zolnierskich, Robotniczych 
i Chlopskich w Prusach Wschodnich w latach 1918-1919 (tami:e, s. 172-201). 

11 A. Ga 1 o s, Walka z ruchem robotniczym na G6rnym Slqsku na wiosnr: .1917 
roku (Materialy) (tami:e, s. 202-222). 

17 Patrz wyi:ej, przyp. nr 11 i 13. 
1s H. Z i e 1 i 11. s k i, DqZenia narodowe a dqZenia rewolucyjne na G6rnym Slq

sku 1918-1921 (Sob6tka 1967, z. 4, s. 447-457); t e n Z e, Rok 1918. Znaczenie po
wstania niepodleglego pa1istwa dla klasy robotniczej w Polsee (Z Pola Walki 1968, 

z. 3, s. 50-67); t e n i: e, Dwa powroty Slqska do Polski: 1921 i 1945 (Przeglqd Za

chodni 1968, z. 5-6, s. 35-54). 
111 A. B a s a k, Argument etnograficzny przy rozstrzyganiu sPrawy granicy pol

sko-niemieckiej na konferencji pokojowej w ParyZu w 1919 roku (Sob6tka 1968, 

z. 4, s. 527-560). 
:o Problemes de la renaissance d'une Pologne ind€pendante (1918-1919) (Re

vue d'histoire moderne et contemporaine, t. XVI, 1969, s. 105-113). 
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-klasa", poruszajqcy mgadnienie funkcji klasowych i narodowych mi�
dzywojennego par\stwa polskiego 21• 

Jefä idzie o referaty przygotowywane przez pracownik6w Katedry 
na sesje naukowe, wymienic nalezy przede wszystkim referat H. Zielir\
skiego Rola powstania wielkopolskiego i powstaii. slqskich w walce o zjed

noczenie ziem zachodnich z niepodleglq Polskq, wygloszony na sesji zor
ganizowanej w dniu 29 XI 1968 r. w Warszawie przez PAN. Podobna 
sesja odbyta si� r6wniez w kilka dni pozn'iej na Uniwersytecie Wvoclaw
skim. Z referatami wyS'lqpili ,na niej H. Zielir\ski (Powstanie II Rzeczypo

spolitej) i M. Orzechowski (Polska mi�dzy ZSRR a Niemcami). Wreszcie 
H. Z'ielir\ski (J6zef Pilsudski z legendy i rzeczywistosci) i A. Basak (Spor 

o polskq granic� zachodniq na konferencji paryskiej 1919 r.) wyg�osili od
czyty na posiedzeniach PTH we Wroclawiu w maju •i listopadzie 1968 r. 
M. Orzechowski w grudniu tego samego roku wziql udzial w dyskusji 
o drugiej niepodleglosci odbytej na Uniwersytecie Torur\skim. 

Poszczeg6lni pracownicy Katedry rozwin�li r6wniez szerokq dzialal
nosc popularnonaukowq, wlqczajqc si� tym takze do og6lrropolskiej akcji 
obchod6w. W dzialalnosci tej stosowano r6ine formy, poczynajqc od refe
rat6w na sesjach popularnonaukowych i seminariach, poprzez wy,ltlady 
powszechne na Uniwersytecie, audycje radiowe i wyst&pienia telewizyj
ne, artykuly w prasie spo!eczno-literackiej i codziennej, a kor\czqc na 
odczytach wyglaszanych w plac6wkach oswiatowych Wroclawskiego 
Osrodka Kultury, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Dolnosl&skiego To
war�ystwa Oswiatowego, Frontu Jednosci Narodu 'i Towarzystwa Rozwo
ju z;em Zachodnich 22 we Wroclawiu i na terenie calego Dolnego Slqska. 

W 1967 r. dzialalnosc ta skupiala si� gl6wnie wok6l zagadnienia 50 ro
cznicy Rewolucji Pazdziernikowej i 25 rocznicy powstania PPR. W tej 
inierze na szczeg6lne podkreslenie zasluguje udzial pracownik6w Katedry 
(M. Orzechowsk!.i, K. Fiedor, W. Wrzesir\ski, A. Juzwenko, A. Basak) 
w sesjach popularnonaukowych organizowanych przez Wydzial Propagan
dy KW PZPR we Wroclawiu (dla sekretarzy powiatowych propagandy) 
oraz w Legnicy, Walbrzychu, Jeleniej G6rze, Nowej Rudzie, Bystrzycy 
Klodzkiej, Lubiniu, Miliczu dla miejscowego aktywu. Tematyka tych 
sesji, w kt6rych przeci�tnie uczestniczylo okolo 100 os6b, obejmowala za
gadnienie wplywu Rewolucji Pazdziernikowej na odzyskanie przez Pol
sk� niepodleglosci, stosunki polsko-radzieckie w okresie 50-lecia, rol� 
PPR w rozwoju wsp6lpracy i przyjazni polsko-radzieckiej. Referaty 

21 J. La d o s z, M. O r z e c h o w s k i, Pa'listwo---nar6d-klasa (Miesi�cznik Li

teracki 1968, z. 9, s. 116-129). 
22 Warto dodaC, i:e poszczegOlni pracownicy Katedry od wielu lat wsp6lpracujc1 

z tymi instytucjami, wyst�pujc1c w charakterze czlonk6w wladz, konsultant6w nau

kowych i prelegent6w. 
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M. OrzechoW19kiego (Partia klasy i narodu) i A. Juzwenki (50 lat stosun

k6w polsko-radzieckich) wygloszone ,na sesji w Legnicy ukazaly siE: na
stE:Pnie w specjalnej broszurze wydanej nakladem TRZZ 23. A. Juzwenko 
na zaproszenie Wroclawskiego Oddziatu Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol
skich wygtosil w Klubie Dziennikarza prelekcjE: na temat Rewolucja 

w oczach Polak6w oraz w ramach poniedzialkowych spotkan w ,l,.-,;iE:garni 
„Pod Arkadami" we Wroclawiu pogadankE: Rewolucja w oczach przyjaci6l 

i wrog6w pol<1czon<1 z czytaniem przez aktor6w wroclawskich odpowied
nich fragment6w utwor6w literackich. TE: ostatniq prelekcjE: powt6rzyl 

·nast<;,pnie w Jeleniej G6rze. Ponadto A. Juzwenko wraz z L. Bajerem 
opracowali trzy 20-minu,towe audycje radiowe na temait znaczenia Rewo
lucji Pazdziemikowej dla uzyskania przez Pols<kE: niepodleglosci. W opar
ciu o nie Telewizja Warszawska nadala program Generalowie przeciw 

Polsee. R. Geiles przygotowal audycjE: radiowq o echach Rewolucji Paz
dziernikowej we Wroc!awiu. 

W zwi<12>ku z rocznic<1 wybuchu rewolucji i powstania PPR pracow:nicy 
Katedry (A. Juz,we,nko, A. Basak, W. Wrzesinski, R. Geiles) opubliko
wali w „Stowie Polskim" og61em 11 aTtykul6w (w sumie blisko 3 arkusze 
wydawnicze), wsr6d nich dwa cy,kle poswiE:cone zagadnieilliu stanowiska 
rewolucji i kontrrewolucji rosyjskiej wobec sprawy niepodleglosci Pol
ski (A. Juzwenko) oraz kwestii stoslink6w polsko-radzieckich w okresie 
II wojny swiatowej (A. Brusak). Poza tym A. Basak i A. Juzwenko opra
cowali dla WrOK-u 3 scenar<iusze wieczornic stanowi<1ce morutaz utwor6w 
literackich, pami<,tnikarskich i z prac naukowych (kazdy okolo 1 arkusza), 
poswiE:cone dzialalnosci PPR w okresie okupacji - Droga do zwyci�stwa 

i 25 rocznrcy utworzenia Ludowego Wojska Polskiego - Najkr6tszq drogq 

(A. Basak) oraz historii Armii Czerwonej i zagadnieniu Lenin a Polska 

(A. Juzwen'l<o). Pos:aczeg6lni pracownicy Katedry brali tez zywy udziat 
w akcji odczytowej zwi<1zanej tematycznie z Rewolucj<1 Pazdziernikow,i, 
jej wplywem na niepodleglosc Polski, stosunkam'i polsko-radzieckimi 
w okresie 50-lecia oraz programem i dzialalnosciq PPR. 

Niezwykle zyw<1 ,j -r6znorodn,i w formach dzialalnosc popularno-nauko
w,i prowadzili pracownicy Katedry w 1968 r. w zwi<1Zku z 50 rocznicq nie
podleglosci i 50 rocznic,i powstania KPP. Dzialalnosc ta objE:la w pier
wszym rzE:dzie wyst,ipienia na sesjach i konferencjach. I tak. H. Zielinski 
(Narodziny II Rzeczypospolitej) i M. Orzechowski (Ro!a i miejsce II Rzecz

pospolitej w dziejach narodu) wygtosfü referaty na sesj'i zorganizowanej 
w dniu 21 Hstopada tego roku we Wroctawiu przez Wri:>K, TWP, Dom 
Ksi,izki ora-z Wojewodzk,i i Miejsk<1 Bibliotek� Publiczn,i. Z 'kolei M. Oi-ze-

u 50 lat Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Paidziernikowej, Wroclaw 1967, 

s. 40. 
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chowski (obszerne zagajenie dyskusj'i), A. Basak (Niepodleglosc a granice), 
A. Juzwenko (Spor o kierunek polskiej polityki zagranicznej w Zatach 
1918-1921) i W. Wrzesinski (Odrodzenie paiistwa polskiego w 1918 roku 
a problem Prus Wschodnich) wyglo.sili referaty na konferencji zorganizo
wanej w dniu 7 grudnia przez Osrodek Badan Naukowych im. W. K�
trzynskiego w Olsztynie. H. 2'Jielinski spotkal si� w dniu 21 XI 1968 r. 
w KW PZPR we Wroclawiu z lektorami i sekretarzami komitet6w powia
towych, dla kt6rych wyglosil odczyt na temat odzyskania niepodleglosci 
i jej znaczenia dla klasy robotniczej Polski, a w kilka dni p6zniej m6wil 
o wewn�trznych problemach powstania niepodleglej Polski w ksi�garni 
„Pod Arkadami" we Wroclawiu. Odczyt ten zostal nast�nie powt6rzony 
w Klubie „Domu Ksi<1iki" w Jeleniej G6rze. M. Orzechowski om6wil 
zagadnienie 50-lecia niepodleglej Polski na dw6ch sesjach zorganizowa
nych w listopadzie przez Wojew6dzki Zarz<1d Frontu Jednosci Narodu: we 
Wroclawiu dla aktywu 6 powiat6w podwroclawskich d w Nowej Rudzie 
dla 6 powiat6w podg6rskich i g6rskich. 

Pracownicy Katedry wystqpili tez kilkakrotnie w programach radio
wych i telewizyjnych. H. Zielinsloi przygotowal we wrzesniu i pazdzier
niku dwie audycje - Drogi do niepodleglosci i Polska polityka zagra
niczna - dla programu wroclawskiego Polskiego Radia oraz dwie z cyklu 
,,Narodziny II Rzecaoy,poopolitej" dla programu og6lnopolskiego. M. Orze
chowski (Z dziejow KPP) i K. Fiedor (KPRP a powstanie II Rzeczrypospo
litej) w dw6ch audycjach radiowych nawi<1zali do 50 rocznicy powstania 
KPP. M. Orzechowski byl r6wniez wsp6lautorem programu Nad Odrq 
i Baltykiem przygotowanego dla Telewiz:ii Polskiej i nadanego w dniu 
21 XI 1968 r. Warto wreszcie wspomniec, iz W. Wrzesinski i A. Juzwenko 
wzi�H wydatny udzial w opracowaniu i przygotowaniu w Ossolineum wy
stawy poswi�conej narodzinom II Rzeczypospoliltej. 

Szczeg6lnie duzy byl udzial pracownik6w Katedry w publikacjach na 
!amach prasy spoleczno-literackiej i codziennej, w tym ostatnim wypad
ku r6wniez .pozawroclawskiej. Artykuly zwiqzane z prc,blematykq oby
dwu rocznic ukazywaly si� w „Odrze" (Slqsk i Polska - H. Zielinski; 
Droga Stanislawa Dubais - M. Orzechowski; Hasla i interesy - A. Ba
sak), w „Polityce" (Jozef Pilsudski - H. Zielinski), w „Konfrontacjach" 
(Sladami dqzeii niepodleglosciowych polskiej mlodziezy we Wrodawiu 
- M. Pater), w „Warmii i Mazurach" (Prusy Wschodnie w polityce 
II Rzeczypospolitej - W. Wrzesinski). W „Slo,wie Polskim" ukazal si� cykl 
artykut6w A. Juzwenki (U progu II Rzeczypospolitej, Widmo rewolucji, 
Lewica niepodleglosciowa i Bl�dny start), ponadto artykuty M. Orze
chowskiego (Program ocalenia narodowego i Bilans lat 1918-1939), 

K. Fiedora (Narodziny rozumnego programu), W. Wrzesinskiego (Przewrot 
majowy) 'i A. Basaka (Spor o granic� polsko-niemieckq). H. Zielinski 
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opublikowal dwa artykuly w „Trybunie Ludu" (Polska klasa robotnicza 

a powstanie II Rzeczypospolitej oraz Klasa robotnicza w mi�dz'Jjwo3'\mnej 

rzeczywistosci) i artykul w „Expressie Wieczornym" (Narodziny rewo

lucyjnej partii). W sumie pu'blikacje te obj�ty okofo 5 arkuszy wyda
wniczych. 

Poszczeg6lni pracownicy Katedry (M. Orzecho�ki, K. Fiedor, 
W. Wrzesiirnki, M. Pater, A. Juzwenko, R. Gelles, A. Basak) brali poza 

tym aktywny udzial w akcji odczytowej, wyglaszaj11c w r6imych srodo
wiskach Wroclawia i Dolnego Sl11ska og6tem okolo 40 prelekcji, w czasie 

kt6rych przeci�tna frekwencja wynosita 30 os6b. 
• 

DIE TEILNAHME DER LEHRSTUHLS FOR DIE GESCHICHTE POLENS UND 

DIE WELTGESCHICHTE DES XIX U. XX JH. AN DEN FEIERLICHKEITEN 

HISTORISCHER JAHRESTAGE IN DEN JAHREN 1967-1968 

Die Feierlichkeiten zum 50 Jahrestag der Oktoberrevolution, der Enstehung des 

unabhängigen polnischen Staates und der Gründung der KPP, sowie zum 25 

Jahrestag der Gründung der PAP (PPR) fanden lebhaften Widerhall in der wissen

schaftlichen und populärwissenschaftlichen Tatigkeit des Lehrstuhls. Das Ergebnis 

der wissenschaftlichen Tätigkeit war vor allem die Gemeinschaftsarbeit: ,,Aus den 

Forschungen über den Einfluss und die Bedeutung der russischen Revolutionen von 

1917 für Polen". Weiter sind 7 verschiedene Artikel zu nennen, die in wissenschaft

lichen Zeitschriften im In-und Ausland veröffentlicht wurden, sowie zahlreiche Re

ferate, die während der Tagungen an der Wroclawer Universität, der Wroclawer 

Wissenschaftlichen Gesellschaft und der Polnischen Akademie, der Wissenschaften 

gehalten wurden. 

Was die populärwissenschaftliche Tätigkeit anbelangt, so veröffentlichten Mit

arbeiter des Lehrstuhls 25 Artikel in Zeitschriften und Zeitungen von Wroclaw und 

in der zentralen Presse, bearbeiteten mehrere Rundfonk-und Fernsehprogramme für 

den lokalen und zentralen Sender, hielten schliesslich zahlreiche Vorträge im 

Rahmen des Lektorats beim Bezirikskomitee der PVAP und für kulturelle Vereine. 




