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SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI WROCLAWSKIEGO TOW ARZYSTWA 

MI1:,0SNIKOW HISTORII W 1966 ROKU 

A 

W okresie s.prawozdawczym Towarzystwo wkroczylo w nowe, drugie dwu
dzi,estolecie swej dzialalnosci. 

Dnia 25 III 1966 r. odbylo si� Walne Zgromadzenie. czlonk6w Towarzystwa, na 
kt6rym wybrano nowy Zarzqd w nast�pujqcym skladzie: prof. dr Karo! Male
czynski - prezes, dyr. mgr Andrzej Deren i doc. dr Roman Heck - wice
prezesi oraz czlonkowie, dr Waclaw Korta - sekretarz, dr Zbigniew Kwasny -
skarbnik, ponadto dr Karol Fiedor, mgr Julian Swolkowicz i mgr Antoni Wr6bel. 
Powolano tez Komisj� Rewizyjnq, w kt6rej sklad weszli: doc. dr Adam Galos -
przewodniczqcy, oraz mgr Jan Dudek i dr Bronislaw Turon - czlonkowie. Liczba 
czlonk6w wzrosla znacznie w okresie sprawozdawciym. Zamiast 193 (koniec 1965 r.) 
mamy ich obecnie 220. 

W roku sprawozdawczym Towariystwo kontynuowalo dzialalnosc we wszyst
kich trzech podstawowych dziedzi,nach, tj odczytowej, wydaw.niczej i populary-
zacyjnej. . 

Odbyly si� nast�pujqce posiedzenia naukowe, na kt6rych wygloszono odczyty: 
1. R. H e c k, Kweftia najazdu Brzetyslawa I na Polsk<:,
2. 14 I. S. In g 1 o t, Z najnowszej literatury historii Sp6ldzielczosci w Polsee

25 II.
3. E. M a 1 e c z y n s k a, Ksztaltowanie si<: warstwy inteligencji w miescie

p6znosredniowiecznym na przykladzie Wroclawia - 18 III. 
4. H. K.o n o p k o, Uwagi nad ostatniq pracq zachodnioniemieckq o ksi�znej

slqskiej Jadwidze - 29 IV. 

5. R. H e c k, Zagadnienie prowadzenia cwiczen na kierunku historii - 10 VI.
6. K. F i e d o r, Ob6z koncentracyjny we Wroclav,iu w 1933 r. - 7 X.

7. J. W. , O p a  t r n y, Terror hitlerowski na Sqdecczyzni� - 11 XI.
8. S. D r  a ,b i n  a, Srodowiska kaznodziejskie Wroclawia w XV w. - 9 XII.
W ramach dziala.lnosci wydawilliczej opublikowano 4 zeszyty ,,$lqskiego Kwa1r

talnika Historycznego Sob6tka" o lqcznej obj�tosci ponad 50 arkuszy. Zeszyt 
czwarty o tematyce powiqzanej z Tysiqcleciem Panstwa Polskiego zostal wydany 
z subwencji Rady Narodowej Mliasta Wiroclawia. Ponadto wydano czwarty, ko
lejny samodzielny zeszyt Bibliografii historii Slqska, obejmujqcy pra�e opubliko
wane w 1964 r. Wr,eszaie wydrukowano indeks do dwudziestu rncznik6w „So
b6tki" o obj�tosci ok. 8 arkuszy. 

Szczeg6lnie bogato przedsfawiala si� w ubieglym roku dzialalnosc popularyza
cyjna Towarzystwa. W zwiqzku z obchodarni Mileillium Panstwa 
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w tym zakresie z Frontem Jednosci Narodu, Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, 
Wydzialem Kultury Mi,ejskiej Rady Narodowej, Dolnoslc1sltim Towarzystwem Oswia
towym, Kuratorium Wroclawskiego Okr�gu Szkolnego i innymi powolanymi do 
tego instytucjami. Czlonkowie WTMH przygotowywali r6wniez materialy do szcze
g61nie l!icznych w tym iroku quizowych imprez historycznych. 

4 czerwca odbyla si� w Srodzie Slc1s'kiej popularna sesja poswi�cona dziejom 
tego miasta. Organizatorami jej byly: Woj,ew6dzka Komisja FJN, Prezydiu� Po
wiatowej i Miej.skiej Rady Narodowej w Srodzie Slc1skiej oraz WTMH. Na sesj� 
referaty przygotowali: prof. dr K. Maleczynski, dr J. Kazmierczyk i doc. dr M. Orze
chowski. 

Podobnie jak w latach ubieglych prowadzono zakrojonc1 na szerokc1 skal� wy
mian� wydawnictw z krajowymi i zagranicznymi plac6wkami nauko:wymi. Przed
miotem wymiany ze strony Towarzystwa byly: ,,Slc1ski Kwartalnik Historyczny 
Sob6tka", ,,Sob6tka" Seria B i Bibliografia historii Slqska, za kt6re otrzymano 
z szeregu kraj6w kilkadziesicit tytul6w wydawnictw zagranicznych. 

L e C h A. T y s z k i e w i C z 

WYSTAWA „VELKA MORA VA" 

otwarta w dniu 20 X 19'66 r. w Muzeum A:rcheologicznym we Wroclawiu wy
stawa „Velkä Morava" stanowi wydarzen.ie znacznie wykraczajc1ce swym znacze
niem poza zasi�g sfer archeolog6w i historyk6w. Organizatorami wystawy ze strony 
polskiej sc1: Miinisterstwo K,ultury i Sztuki PRL, Za,rzc1d Muze6w i Ochrony Za
bytk6w, Prezydium WRN we Wroclawiu, Wroclawskie Towarzystwo Naukowe i Mu
zeum Archeologiczne we Wroclawiu. Ze strony czechoslowackiej zas: Instytut Ar
cheologiczny Czecboslowackiej Akademii Nauk w Pradze i w Brnie we wsp6lpracy 
z Instytutem Archeologicznym Slowackiej Akademii Nauk w Nitrze, Katedrc1 Pre
historii Wydzialu Filozoficznego Uniwersytetu im. J. E. Purkyniego w Brnie, Mo
rawskim Muzeum w Brnie i innymi instytucjami naukowymi. Sama wystawa, jak 
stwierdza starannie wydany i bogato ilustrowany informator, ma juz swojc1 dluga, 
hii.stori�. Zo·r,ganizowana po Taz pierwszy w 1963 r. w Bmie w 1100 lat od przybycia 
na Morawy misjonai'zy bizantyj.skich Konstantego (Cyryla) i Metodego - skc1d 
podtytul „1100 lat panstwowosci i kultury" - zostala nast�pnie przeniesiona do 
Pragi, a w biezc1cym roku odbywa wojaze zagraniczne, po Wiedniu i Moguncji 
go.szczqc we Wroclawü.u. I nasze miasto nie stanowi jednak koncowego etapu tej , 
w�dr6wki, gdyz „Velkc1 Morav�" czeka jeszcze podr6z do Sztokholmu i Waszyng
tonu. 

Juz sam ten fakt swiadczyc musi o wyjc1tkowym znaczeniu tej imponujc1cej 
pod kazdym wzgl�dem ekspozycji. W istocie, stanowi ona podsumowanie dorob'ku 
kilkunastmetnich wysilk6w badawczych archeolog6w czechoslowackich, ukazane 
w starannie dobranych i opracowanych z wielkim wy·silkiem ramach plastycznych. 
Wystawa „Velkä Morava" obejmuje okres od poczc1tku historii Slowian na zie
miach Moraw, Slowarcji i Czech az po uk.sztaltowanie si� panstwa czeskiego w X w. 
Jej ramy chronologiczne sc1 zatem o wiele szersze od okresu istnienia Panstwa 
W\ielkomorawskiego. 

Uporzqdkowany chronologicznie material si�ga okresu najwczesniejszego osad
nictwa slowianskiego na tych ziemiach w V, a moze nawet w IV w., lciedy to 
c,eramika tzw. ty.pu praskiego stanowi niezbity jego dow6d. Nas��pnie obserwujemy 
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wplywy kulturowe najezdzc6w - Awar6w, pozbawiajqcych kolejno od wschodu 
plemiona slowianskie samodzielnosci politycznej i narzucajqcych im jarzmo bardzo 
ci�zkiej - jak czytamy w Kronice Fredegara - zaleznosci. Uwolnili si� od niej 
Slowianie, wedle tego samego zr6dla, przy pomocy kupca frankonskiego imieniem 
Samo, tworzqc z nim jako ksi�ciem (,,kr6lem") na czele silne panstwo, kt6re w dwu
dziestych i trzydziestych latach VII w. z powodzeniem odpieralo najazdy zar6wno 
prqcych ze wschodu Awar6w, ja'k 1i. kr6le.stwa frankonsk,i,ego. Jak wykazal w swym 
referaoie prof. J. Poulik, jedyny wymdeniony w Kronice Fredegara pod 632 r. gr6d 
tego panstwa, Vogastisburg, nie stanowil odosoibnionego . zjawiska. Grod6w takich 
bylo oczywi,scie znacznie wi�cej. Skupiala si� w nich starszyzna i wojsko. 

Gro.s materfal6w pochodzi, rz,ecz prosta, z epoki scisle wielkomorawskiej, tzn. 
z IX w., kiedy to �kolo 830 r. ksiqz� mor'awski Mojmir I opanowal polozone nad 
jeziorem Balaton ks.i.�stwo nitrzanskie Pribiny, kladctc podwaliny pod pot�g� Wiel
kiej Morawy. Jego nast�pca Roscislaw sprowadza w 863 r. misjonarzy, braci Kon
stantyna ii Metodego, wyslanych przez cesarza bizantyjskiego Michala III i pa
kiarch� Konstantynopola Focjusza w celu krzewienia chrzescijanstwa wsr6d Slo
wian morawskich. Jak silny wplyw na kultur� Wielkich Moraw m:iala chrystianizacja 
i zywe kontakty z Bizancjum, ilustrujq bogate zabytki z IX w. Podstawowe, ad
ministracyj,ne grody panstwa skupialy si� w tym czasie nadal w jego centrum 
nad rzekct Morawct, mimo .ze obejmowalo ono, pr6cz Slowacji, z czasem Czechy, 
ziemie Serb6w nadlabskich, Miilczan (G6rne Lu.zyce) oraz Malopolsk� i Slctsk. Do 
grod6w tych nalezct przede wszystkim Mikulcice i Stare Mesto. Tylko w pierwszym 
z nich odkryto dotychczas az dziesi�c kosciol6w z IX w. Sam gr6d, zajmujqcy 
w tym czasie obszar prawie 50 ha, pochodzil jeszcze z IV w. Stare Mesto stanowilo 
znowu nriezwykle silny osrodek wytw6rczy, choc i tu mamy az nazbyt wiele za
bytk6w $akrnlnych. W miejscowosci Pohansko kolo Bfeclava odkryto si,edzib� ja
kiegos wielmozy, tak:ze z kosdolem. Slady klasztoru stwierdzooo prawdopodobnie 
w miejscowosci Sady-Uherske Hradriste. Wiele zaibytk6w pochodzä. wreszcie z cmen
tarzysk w Blucinie, Dolnich Vestonicach i Predmosti. Wsr6d nich zwraca naszct 
uwag� wielka ilosc produkowanych technikct granulowania i filigranu ozd6b: guz6w 
do ubrania, pierscieni, naszyjnik6w. Wytwarzane ze zlota i srebra zloconego, ucho
dzily one za dmporty bizantyjskiie do cza.s6w, kiedy stwierdzono miej.scowe warsz
taty, w kt6rych przynajmniej cz�s·c tych cennych i pi�knych przedmiot6w po
wstala. Niezalezni,e jednak od swej terytorialnej prowen1iencji ozdoby te, nagro
madzone w grodach i grobowcach w tak wielkich ilosdach, sw,iadczyc muszct ponad 
wszelkct wcttpliwosc o dokonanym juz podziale spolecznym, ppwstaniu sfer dwor
skich i terytorialnej artystokracji, kt6rej przedstawicielem byl zapewne wspomniany 
wielmoza z Pohanska kolo Bfeclava. 

Inny dobrze reprezentowany na wystawie typ zabytk6w stanowi bron zelazna, 
niewcttpliwie w wi�kszosci rodzimego pochodzenia. Swriadczct o tym odkopane cale 
warsztaty produkujc1ce slynne morawskie topory bojowe, przy czym o ile wytop 
stali z rudy darniowej odbywal si� zwykle na wsi (bo tarn wyst�powala ruda), to 
dalsza obr6bka koncentrowala sti� zwykle w wielkich osrodkach grodowych -
Stare Mesto, Sady-Uherske Hradiste itd. 

Jak wiemy, Ksi�stwo Wielkomorawskie, w nie wyjasnionych blizej okolicznos
ciach podzielone prz,ez Swi�topelka w 894 r. mi�dzy trzech syn6w, upada w po
czcttkach X w. Bezposredniq przyczyn� tego upadku stanowily najazdy nowych 
koczownik6w, pochodzqcych z Azji Madziar6w. Zadali oni w 906 r. kl�sk� armii 
zlozonej ze Slowian oraz frankonskich posilk6w. Trzeba jednak stwierdzic, ze 
wypadki te zostaly _poprzedzone powolnym rozpadem panstwa, polegajqcym na od-
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rywaniu sii.� oden coraz to ännych ziem, np. Czech. Od tego wl3:snie czasu kraj 
ten zaczyna odgrywac wsr6d Slowian _poludniowo-zachodnich czolowq rolE�. Slo
wacj a wch-0dzi na dlugi czas w sklad panstwa w�gierskiego. Zabytki czeskie z X w. 
nie mogq si� jednak r6wnac pod wzgl�dem bogactwa i poziomu wykonania z wczes
näejszymi morawskimi. To samo, tylko w jeszcze wyzszym stopniu, da si� s·twier
dzic odnosnie do eks.ponowanych na wystawie zabytk6w z Wislicy, stanowiqcej -
jak wiemy - osrodek centralny wlqczonego do Panstwa Wielkomorawskiego przez 
Swi�topelka k•raju Wislan. Wi�kszosc materialu stqd pochodzi z czas6w p6zniej
szych, poczynajqc od XI w. 

W zwiqzku z wystawq ,,Velkä Morava" odbyla sä� 20 X 1966 r. w Auli Leopol
dina Uniwersytetu Wroclawsk!Lego sesja naukowa. Wsr6d obecnych na sali gosci 
nie zabraklo mänistra kultury i oswiaty Czech-0slowackiej Republiki Socjalistycznej 

• prof. dra ..,J. Hajk_a oraz ministra kultury i sztukii PRL Lucjana Motyki. Po po
wiitaniu przez przewodniczqCq Polskiego Komitetu Organizacyjnego, dyrektora Mu
zeum Archeologk:mego we Wr-0clawiu doc. dr W. Sarnowskq, prz,ewodnictwo nad
obradami sesjii. objql rektor Uniwersytetu Wroclawskiego .p_rof. dr A. Jahn. Udz,ielil
on glosu czlonkowi CSA V prof. drowi J. Filipowi, kt6ry w kr6tkim zagajeniu po
ruszyl spraw� zwiqzk6w Rzeszy W,ielkomorawskiej z poludniowymi zii.emiami pol
skiimi, jak 1 problemy wsp6lpracy uczonych polskich i czechoslowackich. Pi:erwszym
referentem byl prof. dr W. Hensel. W referacie, zatytulowanym Panstwo Wielko

niorawskie a ziemie polskie, podni6sl on zagadnienie uzupelniania si� wiedzy ar
cheolog6w czechoslowackich i polsk'ich. 0 iile pi-erwsi Sc\ doskonalymi znawcami
okresu od VI do X w., o tyle uczeni polscy zajmujq si� raczej stuleciami nast�p
nymi; okres zas poprzedni jest u nas o wi·ele slabiej znany. W dalszym ciqgu
referent poistawil pytanie, czy poludniowe ziemie polsk'ie nalefaly juz do panstwa
Samona, czy dopiero w drugiej poiowie -Ix w. weszly w sklad Panstwa Wielko
morawskiego, a nast�pni-e czy po upadku tego panstwa ksi�stwo Wislan kontynuo
walo juz samodzielnie egzystencj�, czy tez upadlo wraz lub wsp6lczesnie z nim.
Zabytkii archeologiczne Malopolski nie si�gajq gl�biej w przeszlosc niz do IX w.,
w X w. zas Malopoliska uchodzi w cien na korzysc wzrastajqcego we wplywy :pan- ·
stwa Polan w Wielkopolsce.

Zasadniczym j,ednak i najbardzi-ej tematycznie zwiqzanym z wystawq byl na
st�pny referat, noszqcy tytul Wyniki badan nad poczqtkami Panstwa Wielkomoraw

skiego. Wyglo.sil go jeden z najbardziej na tym polu zasluzonych badaczy, dyrekto:r
In:stytutu Archeologicznego CSAV w Brnde prof. dr J. Poulik. Jego referat, Hustro
wany filmem kolorowym obrazujqcym post�py wykopaUsk w M'ikulcicach i Sta
rem Meste oraz licznymi .prz·ezroczami, stanowil doskonal·e odzwd.erciedlenie zgro- _
madzonego na wystawie materialu. Referent przedstawil najpierw h:i.stori� Slowian
w Czechach, na Morawach i w Slowacji, poczynajqc od IV w. (urny praskie), po
przez najazdy Awar6w, panstwo Samona oraz poczqtki i rozkwät Panstwa Wielko
moraw.skiego, kt6remu poswi�cil najwi�cej uwag i spostrz,ezen, 'kladqc szczeg6_lny
naci,sk na os,iqgn.i�ci.a tego tworu politycznego na polu produkcyjnym, koscielnym
i organiza,cyjnym. Mimo szerokiego rozwoju terytoria,lnego centrum paiistwa' po
zostalo w tych samych - si�gajqcych .swymi poczqtkami znacznie wczesniejszej
epoki - grodach nad Morawq: Mlikulcice, Sta,re Mesto czy Sady-Uherske Hradäste.
Wraz z upadkiem panstwa pod ciosami Madziar6w grody w poczqtkach X w. zo
staly spalone i odbudowane w znacznie skromniie}szych rozmiarach dopiero w XI w.

Kolejny referat, prof. dra W. Antoniewicza, poswi�cony byl om6wieniu wyni
k6w badan grodu najsdslej w Polsee zwü;\zanego z Panstwem Wielkom-0rawskim -
w Wislicy. Näestety, referent stwierdzil szczuplosc i nJiepewnosc zabytk6w pocho-
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dzqcych z IX w. (slynna misa chrzoielna). Wi�kszosc materialu pochodzi dopiero 
z XI i XII w., wczesniejszy bowdem, niewielki jednak w por6wnaniu z wielko
morawskimi, gr6d w Wislicy ulegl wiSp6lczesnie z nimi, tj. w poczqtkach X w., 
spaleniu, eo - nawiqzujqc do pytania postawionego przez prof. Hensla - wskazy
waloby na r6wnolegly z Rzeszq _Wielkomorawskq upadek polJityczny, b�dqcy skut
kiem najazdu. Z ok,resu nast�pnego szczeg6lne zainteresowanie budzq zabytki 
w odkrytym - jak to okreslil referent - ,,komplek,sie palacjalnym". Obej�owal 
on pr6cz palacu wielki budynek mieszkalny niewiadomego przeznaczenia, rotund� 
i kosci6l. NaiSt�pnie powstala tu kolegiata romanska, a wszystko uleglo zniszczeniu 
w czasie kolejnego najazdu, tym razem Pieczyng6w w 1135 r. Nast�pna Wislica 
powstaje dopiero w drugiej polowie XII w. pod opiekq Kazimierza Sprawied1iwego. 

Poniewaz kolejny referent, prof. dr A. Dostal, Illie przybyl na obrady, zgloszony 
przez niego referat pt. Bizantyjska misja na Morawach a poczqtki pismiennictwa

slowianskiego nie zostal wygloszony. 
Obrady zamknql rektor Uniwersytetu Wroclawskiego prof. dr A. Jahn, dzi�

kujqc w slowie koncowym organizatorom za doprowadzenie do tej sesji, b�dqcej 
pod kazdym wzgl�dem udanym eksperymentem we wsp6lpracy polsko-czechoslo
wackiej na polu naukowym. 

Istotnie, wystawa „Velkä Morava'' oraz zwiqzana z Illiq sesja na Uniwersytecie 
Wroclawskim wykazaly, jak owocne mogq byc wysilki naszych dw6ch narod6w 
przy badaniu wsp6lnej przeszlosci. Sama wystawa zas za:interesuje z pewnosciq 
pr6cz specjalist6w wielu wroclawian. 

Wa c l a w K o r t a

ZE STUDIOW NAD SREDNIOWIECZNYMI R�KOPISAMI POLSKIMI 
W BIBLIOTEKACH W1:,0SKICH 

Wi.sp6lczesny badacz biorqcy na warsztat dost�pne mu w formie przedruk6w 
zr6dla dziejopisarskie latwo spostrzeze, ze wydawnictwa te w wielu wypadkach 
wykazujq powazne braki, a nierzadko ii. bl�dy edytorskie 1• Dlatego tez potrzeba 
nowej publikaicji sredniowiecznej spuscizny histo-riograficznej stala si� pierwszo
planowym zadaniem, jakie w ok_resii.e powojennym stan�lo przed polskq medie
wistykq. 

Siedern kol<ejnych tom6w nowej serii Pomnik6w Dziejowych Polslci udost�pnilo 
juz historykom wiele zr6del pisanych w nowej szacie, podyktowanej wymaganiami, 
jakie zr6dloznawstwo stawia dzis naukowemu edytoriStwu. Jednakze w caloksztalci:i.e 
sredniowiecznych tekst6w historycznych dochowanych do naszych czas6w jest to 
dopiero dro:bna czqstka. Reszta dorobku zainteresowan historyczn.ych tamtych cza
s6w czeka na tak:ie wydanie, kt6re 1b y zaspokoilo potrzeby w tym zakresie na 
dlugie la ta. 

Pierwszq czynnosciq, jakiej od reedytora wymaga tego rodzaju odpowiedzialne 
pr.zedsi�wzi�cie, muszq byc dokladne studia nad odpowiednimi kodeksami i r�ko
pismiennq postaciq przekaz6w. Te wzgl�dy podyktowaly -r6wniez potrzeb� mojego 
wyjazdu naukowego do bibl!iotek wloskich, kt6re przechowujq mi�dzy innymi kilka 

1 Por. W. K o r t  a, Sredniowieczna annaListyka stqska, Wroclaw 1966, s. 15 nn. 
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pomnik6w slqskiej annalistyki, przygotowywanej przeze mnie do nowego wydania 
w Series Nova MPH. 

Juz w czasie pisania monograficznej rozprawy na temat tej gal�zi sredniowiecz
nego dziejopisarstwa slqskiego budzily si� we mnie Wq'tpliwosci, cziy dotychczasowe 
druki tych 'zr6del oddajq wiemie swoje pierwowzory 2, a dolqczone przez wydaw
c6w wyjaisnienia co do proweniiencji r�kopis6w, miejsca. i czasu ich powstania oraz 
zawartosci .kodeks6w odpowiadajq faktycznemu s-tanowi rzeczy. Autopsja potwier
dzila w pelni moje przewi<lywania. 

Prac� w Bibliotece Watykafiskiej rozpoczqlem od studi6w nad znanym od 
dawna nauce kodeksem fügurujqcym tarn pod syg,naturq Mss. Chigiani Q.II.51 
i zawierajqcym cenne silesiaca wydane przed kilkudziesi�ciu laty w Monumenta

P.oloniae historica a. Pismo oraz chronologia i tresc przedstawionych w kodeksie 
fakt6w wykazujq wbrew rozpoznan,iu auto,ra katalogu watykanskiego zbioru Chi
giano, datujqcemu interesujqcy nas r�kopis na XV w., ze mamy tu do czynienfa 
z kolekcjq r6znych pism powstalych niewqtpliwie na $lqtSku, najpewniej we Wroc
lawiu, w pierwszej polowie XVI w. 4 

Pomijajqc w tym miejscu dokladny opis omawianego kodeksu, za najwazniej
szy rezultat bezposredntego zetkni�cia si� z nim uznac wypadnie odkrycie kilku 
nie zauwazonych lub nrie docenionych dotqd zr6del odnoszqcych si� do historii 
$lqska i calosci ziem polskich w okresie sredniowiecza. Przeocz,enie to, popelnione 
ze strony kilku historyk6w polskich, kt6rzy dowodnie kodeks 6w mieli w r�ku 5, 
tlumaczyc nalezy chyba zbyt pobieznym przeglqdni�ciein r�kopisu w ·przekonaniu, 
ze zamieszcz.ony na fol. lr spis tresci oddaje wiernie zawartosc kodeksu 6• W ten 
spos6b poza �biorem slqskich rocznik6w w MPH znalazl s.i� utw6r historiograficzny 
na fol. lOlr-103.r zatytulowany Quedam annalia et memorabilia regni · Bohemie.

W rzeczywistosci jest to rocznik slqski powstaly najprawdopodobniej we Wrodawiu 
w czwartej cwierci XV w., dzis znany w formie kopii z poczqtku natSt�pnego stu
lecia. Na 15 not rocznikarslcich z lat 1455-1472 az 13 odnosi si� do Slciska i Wroc
lawia. Jaka jest faktograficzna i zr6dloznawcza wartosc tego zabytku, okre&lcl p6z
niejsze dokladne badaniä.. J�z dzis jednak muzna powiedziec, ze jest to rocznik 
samodzielny, zawierajqcy wiadomosci hd.sto�yczne nie znane innym .zr6dlom anna
listycznym Slqska. 

Nieco dalej na fol. 115'r-U9r · pod tytulem Sequitur cathalogus regum regni

Polonie kryje si� nie publikowany takze dotqd ani blizej nie scharakteryzowany 
tekst historyczny, przedstawiajqcy wykaz wladc6w polskich od Lecha do Zygmunta 
St�ego z podaniem szeregu fakt6w zwiqzanych z ich panowaniem. Skqd autor 
czerpal swe wiadomosci i jaka jest ich wartosc poznawcza, ustalic mogq dopierö 
szcz-eg6lowe dociekanä.a. Jesli nawet podane przez autora katalogu dane historyczne 
Sq w znacznym procencie ekscerptem z Dlugosza, eo zdaje si� sugerowac pobiezny 
rzut oka, to i tak zaslugiwac musi na uwag� badacza jako pomnik zywych jeszcze 
na Slci·sku na poczcitku XVI w. zainteresowan og6lnopolslcim nurtem dzdejowym. 

2 Tamze, s. 319 nn. 
3 T. III, Lw6w 1878, s. 732-745. 
4 Podobnie wczesniej wypowiedzfal sd.� na t,en temat W. Semkowicz 

u M. Fr i e d b e r g  a, Klejnoty Dlugoszowe, Krakow 1'931 (odbitka z „Rocznika 
Heraldycznego", t. X), s. 6 nn. 

5 Por. wst�p A. Semkowicza do jego wydania kronik i rocznik6w slqskich 
w MPH, t. III, s. 716 nn., oraz S e m k o w i c z, op. cit., s. 6-8. 

s Tymczas,em spi!S ten sporzqdZJila osoba nie orientujqca si� w szcz·eg6lach za
wartosci r�kopisu, Pomin�la wi�c wiele jego odr�bnych utwor6w lub nadala im 
sumaryczne tytuly. 
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Na fol. 123 r-124r ta sama r�ka spisala bardzo interesujqcy rocznik polski, 
nadajqc mu tytul Annales siue res merrwrabiles regni Polonie. Przedstawia on 
dzieje Polski od Mieszka I do roku 1260. Je6t to niewqtpliwie ekscerpt z bardzo 
starego, nie istniejqcego juz dzis rocznika polskiego (kapitulnego krakowskiego 
dawnego?), amplifikowany nie spotykanymi w innych zr6dlach dziejopisarskich 
szczeg6lami i faktami przej�tymi z zaginionych polslcich pomnik6w historiogra
ficznych, a odnoszqcych ,si� do stosunk6w polsko-w�gierskich za Mieszka I, wy
darzen wewn�trznych oraz poLi.tyki zagranicznej Polski X-XIII w. Zaj�cie si� tym 
rocznikiem jest pilnym zadaniem naukowym. 

Wiele cennego i nader interesujqcego materlialu zawierajq fol. 127r_:_138 r ob
chodzctcego nas kodeksu, kt6re wypelnia Cronica, quomodo dorri,ini Cruciferi exorti

sunt et quomodo per PoLonos contra Prutenos fuerunt suscepti. Et qualiter post

modum maxima pr.elia cum ipsis commiserunt et a Polonis prostrati sunt, tan

demque pacem inter se firmaverunt. Et qualiter se · regi Polonie et omnibus suc

cessoribus obligauerunt. Jest to dzielo spisane tct samct r�kct, eo wyzej wspomniane 
Annalia. Cechuje je propolskie nastawienie i - jak si� wydaje - ndezawislosc 
od Dlugosza, a tym bardziej od historiografii. krzyza.ckiej. Opowiadanie wzbo
gacone kopiami dw6ch dokument6w regulujqcych stosunki polsko-krzyzackie 
w czasach Wladyslawa JagieHy i jego syna Wladyslawa III miesci w sobie, jak 
na to wskazujq pewne szczeg6ly, wiele cennych informacji postulujqcych podj�cie 
szczegölowych nad nim badan. 

Majqc w r�ce kodeks Mss. Chigiani Q.II.51, zawierajqcy pisma historyczne 
wydane drukiem w MPiH, por6wnalem i skolacjonowalem odpowiednie teksty. 
Tekst kroniki o Piofrze Wlascie wydany przez M. Plezi� w oparciu o fotokopi� 7, 
podobnie jak i kronika slctska skr6cona 8 nie budzct wi�kszych zastrzei:en. Nie 
mozna, niestety, tego powiedziec o opublikowanym przez A. Semkowicza zr6dle pt. 
De expulsione Judeorum 9. Zostalo ono tak blE}dnie i niestarannie odczytane, ze 
w swietle r�kopisu nie stanowi w publikacji MPH zadnej wartosci. Jako cenne 
swiadectwo stosunk6w narodowosciowych i religijnych we Wroclawiu relacja 
o wyp�dzeniu Zyd6w zasluguje na popr<Jwne nowe wydanie i opracowanie.

Pobyt kilkutygodniowy w Bibliotece Watykanskiej byl takze okazjct do prze
prowadz,enia dalszej kwerendy w jej bogatych zasobach r�kopismiennych, choc 
poszukiwaniom tym nde rokowalem poczcttkowo wi�kszego powodzenia, wiedzctc 
o tym, ilu polskich badaczy podejmowalo przede mnct to samo zadanie i wer
towalo tamtejsze katalogi manuskrypt6w. Okaza1'o si� jednak, ze i tu jest jeszcze

szerokie pole do dzialania, kt6re przyniesc moze zaskakujqce wynikd. Nalezaloby

w pierwszym rz�dzi-e przeglqdnctc ,bardzo starannie inwentarze r�kopis6w, w wielu

wypadkach ndedokladne, r,ejestrujqce poszczeg6lne jP.dnostki przy pomocy nader

og61nilrowych tytul6w. Trzeba by wlasoiwie kazdy taki zapis typu notae histo

ricae por6wnac z r�kopisem, gdyz nie wiadomo bliz,ej, eo tarn wlasciwie si� kryje.

Osobiscie gl6wnie zajqlem si� najbardziej wyeksploatowanymi katalogami rzeczo

wymi, kt6re naprowadzily mnie na dalsze nie znane dotctd r�kopisy zr6del slcts-

kich.

7 Por. MPH, series nova, t. III, K·r�k6w 195.1,. s. II7III. Tu na�iase!Il wypada
wspomniec o tstnieniu drugiego r�kop1su kromki o P.iotrze Wlasc1e me znany1;1
M. Pl,ezi, znajdujq�ym s.i� w Bibliotece Watrkanskie� pod . sy�;1aturq:. Mss. C�
giani, s. v. 5 .  Na szcz�scie dla tego wydawcy Jest to w1erna 1 pozna kopia r�kop1su
Mss. Chigiani Q. II.51.

s MPH, t. III, s. 718-7 31. 
9 Tamze, s. 785 -78 9 .  
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Za najcenmeJsze odkrycie .poczytuj� sobie dotaroie do pergaminowej ksi�gi 
z XIV w., figurujqcej w Bibliotece Watykaiiskiej pod sygnaturq: Cod. Palat. 
lat. 857, zawierajqcej w sobie Zywot wif:�szy i mniejszy sw. Jadwigi, spisany 
w 1300 r. 10 Je.st to najstarszy z zachowanych r�kopis6w biografii tej postaci, 
nie wykorzystany w dotychczasowych edycjach Vitae Hedwigis ani przez A. Sten
zla 11, ani przez A. Semkowicza 12• NiezaleZinie od wzbogacenia podstawy r�ko
pismiennej do szcz,eg6lowych badaii nad tym zr6dlem kodeks watykanski zainte
resuje takze muzyko1og6w, gdyz zywot ksi�zny slqskiej spisany zostal tu takze 
w postaoi piesnd koscielnej zaopatrzonej w nuty. 

Opr6cz tekstu hagiograficznego kodeks ten zawiera na fol. 84r nie znany ani 
nie publikowany rocznik trzebnicki, .przedstawiajqcy najwazniejsze wydarzernia 
tutejszego klasztoru od jego zalozenia w 1,203 r. po rok 1267. Jest to - jak przy
puszczam - wyciqg z najstarszego, nie istniejqcego juz, annalu cysterek trzeb
nickich, jaki powstal w latach siedemdziesiqtych XII w. 13. 

Pewnego rodzaju niespodziankq bylo dla mnie natrafienie na oryginal zeznan 
w slynnym procesie swidnickich beginek z 1332 ,r. oznakowany jako Cod. Vatic. 
lat. 13119. Zr6dlo to znane jest z publikacji B. Ulanowskiego 14, opartej na kopii 
z XV w. stanowiqc.ej wlasnosc Biblioteki Kapitulnej w Krakowie. Por6wnanie 
tekstu drukowanego z r�kopisem watykaiiskim wykazuje pewne odchylenia. Czy 
jest to wina lropisty, czy tez wydawcy, rozstrzygnq przyszle badania. 

Do cenniejszych, godnych wzmianki odkryc zalicz� w koiicu nie znany nauce 
dokument kr6la Wladyslawa III dla un.it6w ruskich z 1443 ,r. 15, zachowany w od
pisie z XVII w. w Cod. Vatic. Slavo 12. 0 ile szczeg6lowe badania wykazq wia
rygodnosc tego zr6dla, bylby to wazny przyczynek do poznania polityki kosciola 
katolick',ego i paiistwa polskiego w stosunku do prawoslawiia na Rusi bezpo
srednio po unii florenckiej. 

Jak najbardziej celowe i pozyteczne okazalo si� takze odwiedzenie przeze 
mnlie Biblioteki Sw. Marka w Wenecji, kt6ra przechowuje mi�dzy innym'i pa.pie
rowy kodeks z XV w., sygn. Classis X lat. cod. 3628, kryjqc w sobie trzy slqskie 
zr6dla narracyjne: Rocznik lubiqski, Nagrobki ksiqzqt slqskich oraz wiersz o fun
dacji klasztoru cy,sterskiego w Lubiqzu. Uzyiskalem bowi,em niie ty1ko pelne dane
co do tresci tej ksi�gi, miejsca i czasu jej spisania, ale takze moglem si� prze
konac, z,e Rocznik lubiqski w wydaniu MPH 16 jest tylko cz�sciq wi�kszeg� i arn
bitnego dziela annalistycznego, pr6bujqcego zwic1:zac histori� Slq1ska z nurtem 
dziej6w powszechnych. A. Semkowicz, podobnie z,resztc1: jak i jego poprzednik 
W. Wattenbach 17, sztuczni·e wy,odr�bndl z calosci zabytku noty slqskie, naruszajc1:c
tym samym jego autentyzm, kt6ry musi mu przywr6cic przyszl,e wydanie.

Uzyskane rezultaty w cic1:gu kilkutygodniowego pobytu w dw6ch bibliotekach 

10 Swiadczy o tym zapiska na fol. 70r: ,,Explicit Iegenda maior et minoir de 
sancta Hedwigis anno domini M°CCC0 consumata". 

11 Scriptores reru.m Silesiacarum, t. II, Wroclaw 1939, s. 1-125. 
12 MiPH, t. IV, Lw6w 1884, s. 501 nn. 
13 Por. K o r t  a, op. cit., s. 95 nn. 
14 Scriptores rerum Polonicarum, t. XIII, Krak6w 1889, s. 233-25'5. 
15 Por. K. C h o d y n i c k i, Kosci6l prawoslawny a Rzeczpospolita Polska 

1370-1632, Warszawa 1934; 0. H a  1 e c k  i, From Flor,ence to Brest (Sa,crum Polo
niae Millennium, t. V, Rzym 1958). 

1s T. III, s. 707-708. 
17 Mon. Lubensia, Wroclaw 1861, s. 9-10. 
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wloskich ukazujc1 (moze wbrew wyczuwanemu przekonaniu), ze te i !inne omijane 
dotqd tamtejsz.e ksi�gozbiory kryjq w sobie wiele nie znanych nauce .polskiej 
zr6del dziejopi.sar,skich, ktorych ujawnienie mogloby znacznie wzbogacic nasze 
wiadomosci z faktografii i kultury hi:storycznej polskiego sredniowiecza. 

Ja n i n a  GUe w s k a

SPRAWOZDANIE Z SESJI NAUKOWEJ ODBYTEJ Z OKAZJI OTW ARCIA 
WYSTAWY „MALARSTWO SL1\SKIE 1520-1620" W MUZEUM SL1\SKIM 

WE WROCI,AWIU 

W dnii.ach 16 i 17 XII 1966 r. w Muzeum Slctskim we Wroclawiu odbyla s1� 
konferencja zor·ganiz<>wana z okazji otwarcia wy,stawy „Mafarstwo slqskie 1520-
-1620", kt6ra je,st kolejm\ tego typu wystawc1 problemowq. Poprzedzala jq zo:r
ganizowana w 1962 ,r. wystawa pt. ,,Malarstwo slc1skie p6znego gotyku", a na
1968 r. przygotowuje si� r6wniez wystaw� problemowq, lecz z zakresu rzezby.

Na konferencj� przybyli nie tylko goscie krajowi, z osrodk6w uniwersyteckich 
i pozaundwersyteckich, ale r6wnie:i: goscie zagraniczni, m. in. dr J. Vackovä z Prag,i 
i dr W. Schade z Berlina. Na sali obrad zgromadzili si� tak:z.e miejs,cowi znawcy 
i milosnicy kultury Slqska, i to nie tylko historycy sztuki, ale r6wniez historycy 
kultury, historycy, fälologowie, architekci i urbanisci. Po uroczystym powitaniu 
przybylych na obrady gosci przez dyrektora Muzeum Slc1skiego dr Mari� Starzew
skq i przej�ciu przewodnictwa o.bradom przez prof. dra J. Bdalostockiego zebrani 
wy,siuchaH w godzinach przedpoludniowych dw6ch referat6w: .prof. dra S. Herbsta 
(Uniwer,sytet Warszawski) pt. Polsko-niemiecka kultura mieszczanska w XVI wie

ku oraz doc. dra M. Zlata (Uniwersytet Wroclawski) pt. Znaczenie Wloch dla
sztuki Slqska w XVI w., po czym nastqpilo zwiedzanie WiYStawy. W godzinach 
popoludniowych oibrady zostaly wznowione referatem dr J. Vackovej z Pragi pt. 
Les difficultes et la fleur tardive de la Renaissance en Europe centrale. La peinture

en Boheme, a nast�pnie dra W. Schade z Berlina z Institut für Denkmalpflege pt. 
Die Eµitaphbilder Lucas Crana.chs d. J. Po wysluchaniu r,eferat6w miala rozpoczc1c 
si� dyskusja, :ze wzgl�du jednak na bTak cza.su przelozono jq na dzien nast�pny, 
po czym nastqpilo uroczyste otwarcie wystawy, kt6rego dokonal wraz z dy,rekto
rem Muzeum wiceprzewodniczqcy WRN we Wroclawiu mgr Z. Surowiec.· 

Dla historyka kultury Slqska wazny wydaj,e si� byc referat prof. dra 
S. Herbsta, kt6ry daleki byl od wyczerpa.nia tematu,. rzucil jednakze swiatlo na
kilka zagadnien. Rozwazania referenta pod wzgl�dem terytorialnym skupily si�
na tzw. obs:zarach pog,ranicznych - Slqsku, Pomorzu i Prusach, gdzie scieranie
si� kultury polskiej i niemieckiej bylo bardzo silne, tym wi�eej ze miasta tych
obszar6w powstaly i wyrosly na podlozu slowianskim. ale gospodar.czo zwiqzane
byly w duzej mierze z Niemcami. Uwaga referenta skupila ·sii� takz� na zagadnie
niach swiadomosci narodowej na tych obszarach i procesie ksztaltowania si� na
rodu. Gl6wnym zalozeniem .referatu bylo zwr6cenie uwagi na mieszczanstwo jako
na tw6rc� kultury, poniewaz dlugQ w . historiografii nie doceniano w tej mierze ·
mia.st, przeceniajc1c jednocz,esnie kulturotw6rcze znaczenie •szlachty w XVI w.
W sprawie tego referatu cenne uwagi w dyskusji poczynil prof. dr W. Czaplinski.
Wskazal on na Slqsk jako na kraj bardzo ciekawy pod wz,gl�dem przemian kul-
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turalnych, w kt6rym dzi�ki jego polozeniu wytwarzajq si� w wielu dziedzinach 
kultury formy posrednie, tak np. protestantyzm slqski dlugo jeszcze zachowal 
pierwiastki katolickie, eo �o r6zni od protestantyzmu niemieckie·go. W odpo
wiedzi prof. dr S. Herbst ustosunkowal si� do krytycznych uwag wysuni�tych 
w dyskusji, zgadzajqc si� m. in. z poglqdem na spe:cyfik� 8lqs'ka, podkreslil r6w
niez, ze nalezaloby uwzgl�dnic w referacie takze wplyw C:ziech na kultur� Slqska. 

Giekawe problemy po·ruszyl w swym rieferacie doc. dr M. Zlat. · Dla historyka 
kultury referat ten byl riowatorskim uj�ciem wplywu Wloch na sztuk� Slqska. 
W dotychczasowej historiografii przypisywano mianowicie decydujqCq rol� ita
lianizmowi w sztuce slqskiej, refer,ent zas nie negujqc oczywisde tego wplywu, lecz 
znacznie go ograniczajqc, 'wydo.bywal element rodzimy, podkreslajqc ·Smak i zdol
nosci artystyczne 8lqzak6w w sporzqdzaniu epitafi6w. Stwie�dzil on, ze jesli chodzi 
o epitafia slqskie, to wi�kszy wplyw wywderajq na nie w tym okresie Niderlandy
niz Wlochy. Wplywy wloskie wedlug niego ograniczajq si� do ornamentyki i obra
mowan epitafi6w, czasem do spoisobu ulozenia postaci zmarlego. Hi•storycy sztuki,
prof. dr J. Bialostocki i dr J. K�bowski, przeprowadzili ciekawq dyskusj� nad do
konanq przez a:utora charakterystykq element6w epitafi6w. Referaty popoludniowe 
pierwszego dl1lia obrad dt J. Vackovej i dra W. Schade dotyczyly .podobnych pro
blem6w i zjawisk, kt6re zachodzily w krajach sqsiednich: w Czechach i Niem
czech. 

R,eferaty drugiego dnia obrad skupily si� wok6l· zagadni,en specjalnych z za
kr,esu hiistorii sztukö., a tematycznie zwiqza�ych z otwartq wystawq. Jest rzeczq 
naukowo wytlumaczalnq, dlaczego wlasnie epitafia znalazly si� w centrum zainte
resowan sesj.i. Ot6z wlasnie ten rodzaj malarstwa przynosi z,e sobq na 8lqsk 
w XVI w. luteranizm, zanika wskutek tego malarstwo oltarzow.e, a jego miejsc� 
zajmuje portret (obok epitafi6w eksponowany r6wniez na wystawie) i epitafium, 
kt6re w tym okresie staly si� domenq malar.zy slqskich. Trzeba dodac, ze epitafia 
slqskie stanowiq okolo 800/o zachowanego materialu zabytkowego z zakresu ma
larstwa. 

Z · referat6w dotyczqcych histodi sztuki r6wniez historyk m6gl . wydobyc 
wdele cennego materiaht. Wiadomq jest przeciez rzeczq, iz ikonografia jest cz�sto 
dla historyka kultury takim samym zr6dl,em, jak zr6dlo pisane. Jest ona np. cen
nym zr6dlem dla historyka obyczaj6w. Wiele · refleksji na ten temat wywolal 
referat dra T. Dobrzenieckiego (Muzeum Narodowe w Warszawie) pt. Po:iegnanie

Chrystusa z Mariq - przyczynek do ikonografii epitafium slqskiego. Referent 
wskazal na duzq Hose takich obraz6w na 8lqsku, kt6re aczkolwiek wykonane sq 
r�kq r6znych mistrz6w, majq wsp6lny temat i cel: oddzialywanie na uczucia 
mieszczan przez pokazywanie pozegnania z najblizszq osobq. Dr T. Dobrzeniecki 
zwr6cil takze uwag�, ze obraz ten stal si� r6wniez podlozem dla minia tur slc1skich 
r�kopi:s6w dominikanskich. Ref,erat proif. dra J. Bialostockiego (Uniwersytet Wa·r
szawski) pt. Kompozycja emblematyczna epitafi6w §lqskich w XVI w. zwr6cil 
uwag� na rozw6j' epitafi6w slqskkh w latach 1520-1620 i byl szczeg6lnie cenriy 
ze wzgl�du na uwagi odnosnie do wystawionych d:ziel sztuki malarskiej. Bardzo 
ciekawe dla historyka kultury wydajq si� trafne spostrzezenia mgr A. Gosie
nieckiej (Muzeum Pomorski,e w Gdansku) zawarte w referacie pt. Wzory graficzne

w malarstwie · pomorskim drugiej polowy XVI w. i poczqtk6w XVII w. Jak wy
nika z tego ["•eferatu, pewne ijawiska kulturalne za<;hodzqce na Pomorzu sq ana
logiczne do zjawisk lrnltura_lnych na Slqsku. Mgr A. Gosieniecka podkreslila m. in. 
wielki wplyw na malarstwo pomorskie A. Dürera. Wiemy, ze i na ziemi slqskiej 
mozna spotkac wiele jego drzeworyt6w, kt6re byly wzorc,em dla artyst6w slqskich, 
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a jego w.plyw na kultur� Slqska jest r6wnie duzy jak na kultur� Pomorza. Spo
strzezenia Autorki co do sposobu rozpowszechniania dziel sztuki na Pomorzu po
przez sprzedaz na jarmarkach jest r6wntez zjawiskiem analogicznym na Slqsku, 
o czym niejednokrotnie wspominajq zr6dla slqskie. Referentka wskazala tak:ze
na uzywanie przez malarzy gdanskich tzw. stambuch6w, czyli szkicownik6w.
Historycy wskazujq na znajomosc i uzywanie szkicownik6w r6wniez i na Slqsku.

Wszystkie referaty wygloszone ,na konferencji zostaly gruntown1e przedysku
towane w drugim dniu obrad w trwajqcej przeszlo 21;2 godz. zywej, a niekiedy 
burzliwej dyskusji. Dyskusja nad problemami zawartymi w reforatach szla w kilku 
kierunkach: icl} uzupelnien, jak to mialo miejsce w wystqpieniu reprezentantki 
Krakowa mgr Zychiewicz, kt6ra pokazala wiele epitafi6w z terenu Krakowa, blizej 
nie znanych szerszemu og6lowi, uwag polemicznych, kt6re wysunql np. dr J. K�
bowski w stosunku do ref.eratu doc. dra M. Zlata, a takze. w kierunku podkresle
nia dond.oslosci wygloszonych na tej sesji referat6w. Uczynil to np. w swej wy
powiedzi prof. B. Guerquin w stosunku do referatu prof. dra S. Herbsta i doc. 
dr Z. Swiechowski w stosunku do referatu dra T. Dobrzenieckiego. 

Pod:sumowa,nia oibrad dokonal doc. dr M. Zlat, kt6ry im przewodniczyl w- dru
gim dniu. Podzi�kowal on za interesujqce referaty, dyskusj�, organd.zacj� sesji 
i · otwarcie interesujqcej wystawy udost�pnionej szerszym kolom zaintere.sowanych. 
Nalezy podkreslic; ze zar6wno sesja, jak i wystawa 'ZOstaly .zorganizowane rze
czywiscie doskonale, kosztowalo to niewqtpliwie wiele wysilku pracownik6w Mu
zeum Slqskiego, za co w tym miejscu nalezy im zlozyc podzi�kowanie. 

Na wystawie zgromadzone zostaly slqskie epitafia i portrety. Uklad ich w sa
lach Muzeum Slqskieigo pomyslany jest chrop.ologicznie, a oennym przewodnikiem 
po tej wystawie jest katalog opracowany przez dr B. Steinborn. Wystawa jest 
tym cennie}sza, ze zgromadzila dziela sztuki znajdujqce si� nie tylko w Muzeum 
Slq:Skim czy w innych mu:oeach wroclawskich, ale nawet te, kt6re znalazly si� 
w Muzeum Narodowym w Warszawie. Sesja ,zas ref,eratami i dyskusjq wkraczala 
w dziedzin� tak zywo_ dzis postulowanych badan kompleksowych. 

T e r e s  a K u 1 a k, J a n  K a w a 

MATERIAt.Y Z DWUDZIESTOLECIA DZIAt.ALNOSCI AKADEMICKIEGO 

KOt.A NAUKOWEGO HISTORYKOW 1 

Prace przygotowawcze zwiqzane z zorganizowaniem kola naukowego rozpo
cz�to juz na przelomie maja i cz·erwca 1946 r. Inicjatorami utworz,enia kola byli 
m. in.: Joanna Konopinska (pi,erwszy prezes), Adam Altenberg, Ewa Chodzko,
Stanislaw Michalkiewicz, kt6rzy tez weszli do Komitetu Organizacyjnego Aka
demickiego Kola Hi1storyk6w Uniwersytetu Wrodawsk,i,ego. Walne zebranie, na

1 W ,czerwcu 1966 r. min�la 20 rocznica istnienia Studenckiego Kola Naukowe
go Historyk6w dzialajqcego na Uniwersytecie Wroclawskim. W zwic:t.zku z tym 
4 VI 1966 r. odbylo si� w Kiubie Unä.wersyteokim uroczy,ste s.potkanie bylych 
czlonk6w kola, pracownik6w naukowych, wladz dziekanskich Wydzialu Filozoficz
no-Historycznego oraz przedstawi,cieli organizacji mlodziezowych. Na spotkaniu tym 
zostal · wyglo1szony niniejszy referat. Powstal on na podstawie zachowanych doku
ment6w, relacji bylych czlonk6w kola i zostal poszerz1ony dzi�ki wykorzystaniu 
wspomnien uczestnik6w spotkania. 
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kt6rym ukonstytuowalo siE:: kolo, odbylo siE:: 18 VI 1946 r. Kolo organizowalo ze-
brania o charakterze naukowym w scisle zamkniE::tym gronfo. 

W listopadzie 1946 r., a wiE::c w roku akademickim 1946/47, wybrano nowy 
zarzqd i zatwierdzono statut. Prezesem zostal Waclaw Dlugoborski. Kolo li
czylo w6wczas 83 czlonk6w. Wsr6d nich byli takze studenci innych wydzial6w: 
prawa, medycyny, dzialalnosc wiE::c kola nie o.graniczala siE:: tylko do Wydzialu 
Humanistycznego. Pierwszym kuratorem kola zostal prof. dr Karol Maleczynski. 

J,esieniq 1946 r. wykrystalizowal siE:: profil pracy kola. Wedlug 1Statutu mfalo 
ono dbac o podniesienie wiedzy history,cznej swych czfonk6w, popularyzowac hi
storiE:: w§J:6d szerszych k6l spoleczenstwa oraz utrzymywac kontakt z przedsta
wicielami ,innych nauk historycznych. Realizaqja tych cel6w miala nastqpic przez 
organizowanie wyklad6w, odczyt6w i dysku:sji o chiarakterze naukowym i popu
laryzatorskim. Pod:Stawowq formq dzialalnosci byly zebrania posW!iE::corre gl6wnie 
historii S�q;ka. Dyskut,owano nad warunkami powstania polskiej swiadomosci 
narodowej na Slqsku, problemem kolonizacji niemiiecktiej w wiekach srednich, czy 
tez powstaniami slqskimi. kolo naukowe wystq;pilo w6wczas ze slusznq, z punktu 
widzenia tamtych lat, inicja.tywq zalozenia wlasnej bibliotekii. Studehci wroclawscy 
bardzo dotkliwie odczuwali brak podstawowych .podrE::cznik6w i skrypt6w. W celu 
ich nagromadzenia kolo nawiqzalo kontakt ze srodowiskiiem krakowskim i war
szawskim, a za pieniqdze otrzymane ze skladek oraz dotacji Bratniej Pomocy Stu
dentom zakupilo pierwsze ksiqzki do swej biblioteki. 

Poczqwszy od 1'947 r. kolo pröcz dzdalalnosci naukowej szeroko zajmowalo siE:: 
sprawami socjalno-bytowymi student6w. Posredniczylo w znizkowej sprzedazy 
material6w pismiennych, skrypt6w i tablic paleograf.icznych. Pomagalo. w otrzy
mywaniu stype.ndi6w i zapom6g. Bralo udzial w Komisji RiozdZiielczej dar6w PCK. 
Zgodnie z decy.zjq dziekana prowadzilo posrednictwo w otrzymywaniu znizek ko
lejowych. Byla to jedyna forma otrzymywania tych znizek. Opiekowalo siE:: takze 
mlodszymi kolegami. Stworzylo specjalnq sekcjE:: informacyjnq, kt6ra informowala 
nowo przyjE::tych student6w o toku studi6w. 

Jesieniq 1947 x. wybrano nowy zarzqd, w kt6rego sklad weszli: Bronislaw 
Turon - pr,ez,es, Roman Heck, Juliusz Ziomecki, Wadaw Dlugoborski, Maria 
Chmura oraz Jerzy WJeiowiejski. Dzialalnosc kola w tym okresie to z jednej 
strony .tr·oska o podwyzszenie poZiiomu zebran, na kt6rych dyskutowano i oma
wiano prace wybitnych polskich historyk6w, jak W. Konopczynski, K. Piwarski 
i K. Tym:ieniecki, a z drugiej strony pr6by wyjscia poza mury uniwersytetu. W tym 
celu kolo wziE::lo udzrial w organizowanej przez TUR akcji szerzenia oswiaty wsr6d 
robotnik6w; zorganizowaro 16 wyklad6w popularnych w komisariatach MO we 
Wroclawdu. Akcja ta byla prowadzona w porozumieniu z Okr�gowym Zarzqdem 
Polskiego Zwiqzku Zachodniego we Wrodawiu. Prelekcje zwiqzane byl'y tema
tycznie z Ziemiami Odzyiskanymi. Prowadzili je: Roman Heck, Andrzej Stasiak 
i Bronislaw Turon. Prz,edstawiciele kola: Wandia Bilan i Bronislaw Turon, wziE::li 
udzial w zorganizowanym w lipcu 1948 r. w okolicach Bole:slawca Obozäe Repolo
nizacyjnym dla polskich emigrant6w z Jugoslawii. K1olo pomagalo orgainizato,rom 
VII Zjazdu Historyk6w Polskich, kt6ry obradowal w 1948 r. we Wroclawiu. Wiosnq 
1948 r. bralo czynny. udzial w Og61nopolskim Zjezdzii.e K6l Histo·ryk6w w Kra
kowie. 

Rok 1948 przyni6sl wyrazne ozywienie w ruchu studenckim. Wiqzalo siE:: to 
·z pewnq og6lnq zmianq warunk6w zycia we Wroclawiu, jak· r6wniez z · okrzepniE::
.ciem wrodawskie·go osrodka akademickiego. Pow:stale wczesniej kola wypraco-
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wywaly sobie nowe metody pracy, szukaly dr6g aktywizacji ,student6w, reorgani
zowaly siE::. 

Na Wydziiale Humanistycznym Uniwersytetu d. Politechniki Wroclawskiej opr6cz 
wielu ilnnych dzialaly cztery akademickie kola historyczne; historyk6w, historyk6w 
kultury materiaLnej, historyk6w sztuki oraz prehistoryk6w. Mialo to swoje dobre 
i zle strony. Pozytywnym aspektem tej dezintegracji bylo stworzenie grup o <lose 
sprecyzowanych zainteresowaniach, co podno,silo zniacznie poziom dyskusji na �e
braniach k6l. Mozna ·to wykazac na przykladzie Akademickiego Kola Historyk6w 
Kultury MateriaLnej prowadzonego przez Jerzego Wielowiejskiego i Wiaclawa KortE::. 
Kolo to dyskutowalo, nad referatami Waclawa Korty i Jerzego Wielowiejskiego 
Gdzie byla praojczyzna Slowian, Waclawia Dlugoborskiego Podstawy poznawcze

nauki historii, Romana Hecka Miejsce 1J,istorii w systematyce nauk itp. Kurato
rem jego byl prof. dr Kazimierz Majewski. Ujemmi stronct ,istnd.einia wiE::kszej ilosci 
k6l o zblizonych zainteresowa,niach byly trudnosci w administrowaniu nimi, repre
zentowaniu na zewncttrz öraz w organi'zowaniu akcj1i srodowiskowej. Postano
wiono wiE::c w lutym 1949 r. rozpoczqc przygotowania ·do polctczenia istniejqcych 
k6l historycznych, eo nastqpilo ootatecznie w maju. W sklad nowego zarzctdu · 
kola, kt6rego przewodniczqcym zostal Jerzy Wielowiejski, weszld.: Marian Wo
lanski, Jan Rybarski i J6zef Wojtal. 

Polqczone kolo liczylo ponad 150 czlonk6w. Zachodzila wiE::c koniecznosc po
dzialu na sekcje. Powstalo ich sdedem: historid sredniowiecznej, historii Slctska, hi
storii nowozytnej i najnowszej, prehiistoryczna, historii starozytnej, historil sztuki 
oraz metodologicma. Na sekcji histordi sztuki lezala szczeg6lna odpowiedzialnosc 
uzupelnienia wiedzy student6v.; z tej_ dziedziny, poniewaz Zaklad Historii Sztuki 
pozbawiony byl wy.starczajqcej ilosci kadry naukowo-dydaktycznej. Sekcja ta 
wzd.E::la udzial w akcji Und.wersytetu Niedzielnego, organizujqc popularne odczyty 
z prz,ezroczami o rozwoju styl6w w architekturze. 

Opr6cz zasadniczej i juz tradycyjnej fo.rmy dzialalnosci kola - zebran, oiraz 
tez juz tradycyjnej - informacji o studiach dl,a nowo przyjE::tych student6w, kolo 
podjE::lo szereg inicjatyw. Rozp.i.isalo konkurs na najlepszct krytycznct recenzjE:: nauko
Wq wybranej powojennej pracy historycznej, prowadzilo odczyty popularnonau
kowe w zakladach pracy i szkolach. W porozumien.iu z OkrE::gOWq Radct Zwictzk6w 
Zawodowych i ZMP stworzylo zespoly samopomocy w nauce i prowadzilo studium 
przysposobienia spoleczno-zawodowego. Studium to miabo pr.zygotowac mlodziez 
do przyszlej pracy zawodowej i w tym celu wsp6lpracowano z Osrodkiem lV!e
todyczno-Dydaktycznym Uniwersytetu. 

Na wiosnE:: 19·50 r. wybrano nowy zarzqd kola, a jego przewodniczqcym zostal 
J6zef Wojtal. Czlonkowie kola wyglosili szereg referat6w popularnonaukowych 
,w Osrodku Miejskkh Majqtk6w Ziemskich. Stan biblioteki kola wzr6sl w6wczas 
do 260 tom6w. 

Praca naukowa i spoleczna nie wyczerpywala wszystkich form dzialalnosci ko
la. W pierw.szych latach .istnienia polskd.ego uniwersytetu we Wroclawiu bylo ono 
organizatorem wypoczynku i zycia t,owarzyskiego .student6w. Organizowano wiE::c
wycieczki i wiecmrki taneczne. W 1946 r. zwiedz.ano zabytlci Wroclawia. W 1947 r. 
urzctdzono „Andrzejki". Wieczorek poprzedzilo wystqpienie prof. dra K. Male
czynskiego, w kt6rym m6wil o ispolecznym znaczeniu historili. W okresie waka
cyjnym 1948 r. zorganizowano wymianE:: wycieczek studenckich Wroclaw-Praga 
i wycieczkd. do Legnicy i Trzebnicy. W 194'9 ir. odbyly siE:: dwie wycieczki do So
b6tki i Opola. W programie bylio zwiedzanie zabytk6w wykopalisk archeolo
gicznych. 
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Z dzialalnosci kola w latach 1950-1956 nie zachowalo si�, niestety, wiele rna
ter.ial6w. Kolern opiekowal si� prof. dr Wladyslaw Czapfüiski. W pracach kola 
aktywnie uczestniczyli: J6zef Leszczynski, Mieczyslaw Pater, Zbigniew .Kwasny, 
Anna Skowronska, Lech Tyszkiewicz. Od je:sieni 1953 r. kolo przygotowywalo rna- . 
terialy do referatu na Zjazd Mlodych Historyk6w. Problematyka Zjazdu koncen
trowalo si� na udziale rnlodziezy w walce o Polsk� Ludowq i pracy w ludowej 
ojczyznie . .Zjazd odbyl si� w Warszawie w 1954 r., a z wroclawskiego kola Zbigniew 
Kwasny i Miieczyslaw Pater przedstawili referat pt. Oblicze ideowo-polityczne mlo
dziezy Uniwersytetu Wroclawskiego w latach 1945-1950. Pornoc autororn w przy-
gotowaniu referatu okazala prof. dcr.- Ewa Maleczynska. 

W roku akadernickirn 1956/57 przewodniczyl kolu Edward Palin,ski. W dalszyrn 
cicigu podstawowq forrnq pracy byly zebrania dyskusyjrne. Szczeg6Inie ozywioml 
dyskusj�· wywolal referat Adarna Basaka o polityce zagranicznej Becka. Od 
jesiieni 1957 r. prowadzono na zebraniach dyskusje nad parni�tnikami Zerornskiego, 
Rzewuskiego i Lirnanowskiego. Przygotowywali je: Ja.nusz Bylinski (prezes kola), 
Edward Palinski, Kiwior i ,inni. Referowano nowosci wydawnicze, zbierano ma
terialy do bibliografii. Kolo utrzymywa.lo takze nawiqzane w poprzednich latach 
kontakty z kolern n.aukowym przy Uniwersytecie Kariola w Pradze. Zorganizo
wano wyrnian� wyoiecz,ek mi�dzy 0tbydwoma kolarni. Nasi studenci zwiedz-ali cie
kawe osrodki kultury rnaterialnej Cz·ech. · W 1957 r. kuratorern kola zostal prof. 
dr Henryk Zielinski 

Od listo.pada 1958 r. prez·esem kola byl Henryk Sobierajski, a w sklad- zarzqdu 
weszli: Stanislaw Grzqdka i Adolf Juzwenko. Kolo zaczyna co,raz cz�sciej wyst�
powac na z.ewnqtrz. W kwietniu 1959 r. uczestniczy w og6Inopolsk1irn zebraniu K6l 
Naukowych Historyk6w w Toruniu, a w listopadzie tegoz roku w Warszawie na 
odbywajct<:Yrn si� serninariurn poswi�conyrn dziejorn kontakt6w rewolucjonist6w 
polskich i rosyjskich. Adolf Juzwenko rn6vvil o udziale Slctzak6w w Rewolucji Paz
dziernikowej. Rok 19,58/59 byl rokiern pelnego wyjscia z irnpasu, w jakim znajdo
walo si� kolo w latach 1950-1956, 

Jesieniq 1959 T. na zebraniu sprawoizdawczo-wyborczym dokonano wyboru no
wego zarzctdu i opracowano arnbitny plan pracy. Prezesem kola zostal Adolf Juz
wenko. W sklad zarzqdu wesz1i: Henryk Sobterajski, Stanislaw Grzctdka, Piotr Do
browolski i Stanislaw Bieniek. Naczelnyrn zadaniern, jakie stan�lo przed kolern, bylo 
przygotowanie referatu na zjazd do Poznania i zorgainizowanie u siebie s-erninariurn 
z okazji 15-lecia powrotu ziern zachodnich do Macierzy. Krajowy Zjazd Studenckich. 
K6l Nau'kowych w rnarcu · 1960 ·r. w Poznaniu byl irnprezq zakrojonq na szerokct 
skal�. Zjazdowi patronowal Komitet z mini,strem szkolnictwa wyzszego Henrykiern 
Golanskim na czele. Obok historyk6w udzial ,w Zjezdzie wzi�li: filolodzy, prawnky, 
archeolodzy, antropolodzy ii. etnografowie 2• Udzial naszego kola w Zjezdzie poznan
skim zakonczyl si� duzyrn sukcesern. Jednc\ z trzech pierwszych nagr6d otrzyrnal 
Adolf Juzwenko za referat Na marginesie wplywu polityki wschodniej rzqdu pol
skiego na ksztalt9wanie si� granicy zachodniej 1918 do 1920. Na Zjezdzie powolano 
r6Wlrliez Kornitet Koordynacyjny K6l Historycznych przy RN ZSP. 

W o,rganizowanym we Wroclawiu w maju 1960 r. serninarium z okazji 15'-lecia 
odzyskania ziem zachodnich wzi�li udzial rnlodzi pracownicy nauki i studeruci -
czlonkowie naukowych k6l historyk6w ze wszystkich srodowisk uniwersyteckich 3

• 

2 Relacja ze Zjazdu zarnieszczona jest w „Kwartalniku Historycznyrn", LXII, 
1960, z. 3, s. 868. 

3 Relacja z tego serninariurn znajduje si� w „Slctskim Kwartalniku Historycznyrn 
Sob6tka", XVI, 1961, nr 2, s. 312. 
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Najwi�kszym zainteresowaniem cieszyly si� referaty Stanislawa Bienka Wok6l po
chodzenia rodu Piotra Wlasta i Adama Basaka Granica na Odrze i Nysie w swietle
um6w mi�dzynarodowych z okresu II wojny swiatowej. Obydwa te referaty nagro
dzone zostaly przez jury serninarium. 

Praca wewn�trzna kola koncentrowala si� wok6l zebran dyskusyjnych nad refe
ratami czlonk6w bcidz nowosciami historycznymi. Dyskutowamo nad nast�pujcicymi 
ksicizkami: W. Kula, Rozwazania o historii, M. Bloch, Pochwala historii oraz Listy

Kota do Sikorskiego. 0 historycznych nowosciach wydawniczych informowal ka
talog nowosci prowadzony w Czytelni ·Katedr Historycznych. Stanislaw Bieniek 
i Stanislaw Grzcidka redagowali gazetk� sciennq kola pt. ,,Regnum Ablatum", po
swi�conci historii Ziemi Dolnoslqskiej i dzialalnosci kola. 

W listopadzie 1960 r. nastcipila zmiana zarzcidu. Brezesem kola zostal Mieczyslaw 
Kruszyna, a wiceprezesem Witold Szczawinski. Najpowazniejs2q inicjatywq kola 
w roku akademkkim 1960/61 bylo zorganizowanie wsp6Inie ze srodowiskiem war
szawskim og6lnopolskiego seminarium poswi�conego niekt6rym problemom powsta
nia II Rzeczypospolitej. Odbylo si� ono w kwietniu 1961 r. w Warszawie. Meryto
rycznq opi.ek� nad seminarium sprawowali prof. dr Henryk Jablonski i prof. dr 
Henryk Zielinski. Referaty z wroclawskiego kola przygotowa_li: Piotr Dobrowolski 
Pilsudski i Daszynski wobec parlamentaryzmu oraz Adolf Juzwenko Narodowa de

mokracja i pilsudczyzna wobe·c bialej Rosji w 1919 r.

Wybrany w nowym roku akademickim 1961/62 zarzcid z Wlodzimierzem Lesnio
rowskim na czele zorganizowal w marcu 1962 r. seminarium poswi�cone dziejom 
ruchu ludowego w Polsee 4• Seminarium przygotowane zostalo przy wsp6ludziale 
Uczelniainego Komitetu ZSL i Zakladu Historii Ruchu Ludowego. Osrodek wroc
lawski przedstawil referat zbiorowy Wies g6rnoslqska wobec ruchu narodowego na

Slqsku w II polowie XIX wieku i Stanowisko nowej literatury historycznej wobec

ruchu ludowego w Galicji do roku 1914, kt6ry opracowal Marian Jasinski. 
Od 1961 r. daje si� zauwazyc spadek zainteresowan student6w pracci w kole 

naukowym. Swiadczyc o tym moze fakt, ze w latach 1961-1964 liczba czlonk6w kola 
,spadla z 50 (lata 1960-1961) do 12-20 os6b, a aktywnie pracujqcych byla zaledwie 
grupka. Wiqze si� to chyba z pewnym og6lnym kryzysem organizacji studenckich. 
Wydaj,e si�, ze jest to zjawisko przejsciowe, o czym swiadczy dajcica si� od pew
nego czasu zauwazyc poprawa sytuacji. 

Praca kola od 1961 r. zmienila nieco sw6j charakter. Punkt jej ci�zkosci prze
ni6sl si� z dzialalnosci wewn�trznej, wymagajcicej zaktywizowania wi�kszej ilosci 
student6w, na dzialalnosc - nazwijmy jq - ,,seminaryjnq", kt6rej · cechq jest ak
tywnosc grupki student6w. Zrezygnowano z zebran dyskusyjnych o charakterze 
naukowym, a w zamian za to koro bierze udzial lub organizuje u siebie seminaria 
naukowe wymagajcice intensywnej pracy jednostek. Udzial w og6Inopolskich zjaz
dach k6l naukowyc.,b lub organizowanie ich }est ·akcjci pozytywn&, ale wlasciwe 
efekty przynosi w6wczas, gdy jest wyinikiem ozywionej wewn�trz:r:iej pracy kola. 
W niekt6rych okresach dzialalnosci kola udawalo si� to osicignqc. 

W jesieni 1962 r. wybrano nowy zarz&d kierujqcy kolem do pazdziernika 1964 r. 
Prezesem byl Marian Wolanski, a aktywnie pracowali Zygmunt Brusilo, Ma,rek Ba
las, Maria D�bicz i Magdalena Hertman. P.rzedstawiciele kola wzi�li w tym okre
sie udzial w kilkµ seminariach og6l1nopolskich. W jesieni 1962 r. w Lublinie kolo 
uczestniczylo w obradach na temat „Walki wyzwolenczej narodu polskiego 

4 Relacja z seminarüum zamie,szczona jest w „Rocznikach z Dziej6w Ruchu Lu
dowego", IV, 1962, s. 461. 
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w XIX w.", ,a wiosnq 1963 ir. w seminarium metodologicznym w Krakowie (komuni
kat Miarka Balasa), seminarium pomorzomawczym w Toruniu i milenijnym w Po
z,naniu, w 1964 r. zas w seminaTium poswi�conym 20-leciu PRL. 

Zorganiz1owano takze w marcu 19,64 r. seminarium we Wrodawiu. W zwü\zku 
z uroczystoseiami 600-lecia Uniwersytetu Jagiellonskiego tematem tego seminarium 
byla „Rola Uniwersytetu Jagiellonskiego w walce . o polskosc Slqska i Pomorza". 
Kolo wrioclawskie przygoto�alo prac� zbioro�q pt. Wplyw Uniwersytetu JagieUoii
skiego na Slqsk w dobie Humanizmu i Odrodzenia w XV i XVI w. 

W latach 1962-1'964 na zebraniach kola dokonywano sprawozdan z artykul6w 
zamieszczanych w czasopismach histo,rycznych. Dyskutowano nad pracami Arskiego 
My, pierwsza brygada, Jablonskieg.o Narodziny II Rzeczypospolitej, Krasuskiego Sto

sunki polsko-niemieckie. 

W pazdzierniltu 1'964 r. za1czql dzialae nowy zarzctd w ,skladzie: Leonard Smol
ka - prezes, Jerzy Zimoch, Stanislaw Kawczak. W tym tez roku wystqpiono z ini
cjatywq opracowania historii ruchu studenckiego we Wroclawiu. Inicjaty�a ta po
parta z1ostala przez RO ZSP. Kolo nawiqzalo kontakt z DoLnoslqskim Towarzystwem 
Oswiatowym i bralo czynny udzial w dwu seminariach og6lno.polskich. Na zorgani
zowanym w Warszawie w styczniu 1965 r. seminarium poswi�conym 700-1,eciu War
szawy Jan Kawa wyglosil referat Obrona cywilna Warszawy we wrzesniu 1939 r. 
W ma:rcu 1965 r. w Opolu na seminarium dotyczqcym Opolszczyzny Leonard Smolka 
przedstawil resferat o Repofonizacji Opolszczyzny w 1945 r. W maju 1965 r. kolo 
zorganizowalo wycieczk� autokarem po zabytkach historycznych Dolnego Slqska. 

W pazdzierniku 1'965 r. nastqpila zmiana kuratora kola. Po blisko dziesi�ciolet
niej i bardzo pomo·cnej dzialalnosci prof. dra Henryka Zielinskiego opiekunem zo
stal doc. dr Marian Orzechowski. Uf.ormowal si� takz·e nowy za·rzqd. Prezesem 
zostal Jan Kawa, a w sklad zarzqdu weszli Tere,sa Kulak, Stanislaw Kawczak i Leo
nard Smolka. 

Ro'k alkademicki 1965/66 przyni6sl kolu pewne osiqgni�cia. Na og61nopolskim 
seminlrium w Lublinie w mar,cu 196,6 r. poswi�conym ruchowi ludowemu po 1918 r. 
trzeciq nag,rod� otrzymal referat Teresy Kulak i Jana Kawy pt. Walka stronnictw
ludowych o charakter panstwa polskiego (1918-1921). W kwietniu tegoz roku na 
sesji w Poznaniu traktujqcej o rewizjonizmie zachodnioniemieckim Wadaw Plus-· 
kiewicz otrzymal ,pierwsze wyr6znienie za referat o Rewizjonizmie zachodnionie
mieckim w swietle wypowiedzi ministra von Brentano. Kolo wzi�lo takze udzial 
w Zjezdzie Mlodych Historyk6w w Krakowie w styczniu 1'966 r. (komunikat E. Fer
gin). W zwiqzku z pracami nad reorga:nizacjq studi6w historycznych kolo zorganizo
walo w marcu 1'966 r. dysikusj� ws,r6d student6w historii. W dyskusji uczestniczyl 
prof. dr Henryk Zielinski - dziekan Wydzialu Filozoficzno-Histo.rycznego. Wnioski 
i postulaty zostaly przekazane komisji pracujqcej nad zmianq1 .programu studi6w
historycznych. Innym -yvyrazem wyjscia kola. na zewnqtrz bylo przygotowanie ma
terial6w i piecza nad hißtorycznq 'Stronq widowiska „Sejm Czteroletni", kt6re od
bylo si� w maju 1966 r. w Auli Leopoldina w zwiqzku z uroczystosci.ami milenij
nymi. 

Kontynuujqc swoje zainteresowania wok6l zagadnien zwiqza:nych z historiq 
ruchu studenckiego w ostatnim 20-leciu loolo postanowilo zo,rganizowac og61nopolskie 
s,eminarium poswi�cone temu problemowi. Odb�dzie si� ono w kwietniu 1967 r. 

Minione dwudziestolecie Studenckiego Kola Naukowego Historyk6w mozna po
dzielic na nast�pujqce okresy: 

1. Lata 1946-1950. Okres ten charakteryzuje wielokierunkowa praca kola. Czlon
kowie jego zajmowali si� nie tylko dzialalnosciq naukowq, lecz aktywnie uczestni-

18 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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czyli tez w rozwüizywaniu wiielu problem6w nurtujqcych w owym czasie srodo
wisko akademickie Wroclawia. 

2. Lata 1950-1956. Okres odg6rnego kierowania pracq wszystkich organizacji,
w tym i k6l naukowych. Nie wplywalo to korzy.stnie na rozw6j studenckiego ru
chu naukowego. 

3. Lata 1957-1961. Okres ozywienia organiza,cji studenckich. Po kilkuletnim
zastoju w ,ruchu studenckim obs,erwujemy wzmozenie aktywnosci. Po um'ocnieniu 
wewn�trznym kolo wyst�puje z wieloma cennymi inicjatywami n� fiorum Og61no
polskiego Komitetu Koordynacyjnego Studenckich K6l Naukowych Historyk6w. 

4. Lata 1962-1965. Ok,res ponownego zalamania w studenckim ruchu nauko
wym, eo taikze odbilo si� na pracach naszego kola. Rezygnuje si� z ozywionej dzia
lalnosci wewn�trznej w kole na rzecz udzialu w imprezach og6lnopolskich. 

Miniony rok akademicki 196'5/1966 - miejmy nadziej� - jest poczqtkiem wyjscia 
z impasu i usuni�ciia tych trudnosci, kt6re nie pozwalajq na uaktywnienie szerszej 
grupy student6w. 

W ciqgu calego dwudziestolecia Kola History_k6w spotykalo si� z zywym zainte
resowaniem i pomocq pracownik6w naukowych Wydzialu Filozoficzno-Historyczne
go, kt6rzy cz�sto, sluzyli mu SWYm d_'Oswiadczeniem i wiedzq.

PRZEWODY HABILITACYJNE I OBRONA PRAC DOKTORSKICH Z ZAKRESU 

HISTORII 8Li\SKA (UWZGLF;DNIONO PRACE Z ZAKRESU ARCHEOLOGII 
I ETNOGRAFII HISTORYCZNEJ) 

Dr Stanislaw M i  c h a 1 k i e w i ,c z - adiunkt Zakladu Hiistorii $lqska Polskiej 
Akademii Nauk, uzyskral stopien doeenta na podstawie monografii pt. G6rnictwo 
w�glowe i polozenie zal6g kopalnianych w Zagl�biu Walbrzysko-Noworudzkim 
w pierwszej polowie XIX w. 

Recenzenci: pro:f. dr Jan Pazdur, prof. dr Kazimierz Popiolek, prof. dr Stefan 
Inglot. 

Przew6d habilitacyjny odbyl si� 23 VI 1965' r. Praca uka•z,ala si� nakladem IH 
PAN w 19·65 r. 

Dr Waclaw K o r t a - adiunkt Katedry Historii PoIBki i Powszechnej do 
XV w. UWBB, uzyskal stopien docenta na podstawie monografili pt. Sredniowiecz
na annalistyka §lqska. 

Recenzenci: prof. dir Karol Maleczyniski, prof. dr Aleksander Gieysztor, prof. dr 
Gerard Labuda. 

Przew6d habilitacyjny odbyl si� 18 V 1966 r. Praca ukazala si� nakladem WTN 
w 1966 r. 

Dr Andrzej S t a s i a k - adiunkt i kierownik Zakladu Spraw Mieszkaniowych 
Wsi Instytutu Budownktwa Mie.szkaniowego w Wairszawie, uzyskal stopien do
centa na podstawie monografii pt. Przemiany stosunk6w mieszkaniowych w Za
gl�biu Slqsko�Dqbrowskim na �le uprzemyslowienia (l. 1870-1960).

Recenz,enci: prof. dr Kazimierz Popiolek, prof. dr Michal Kiaczorowski, prof. 
dr Stefan Inglot. 

Przew6d habilitacyjny odbyl si� 14 XII 1966 r. Praca ukazala si� nakladem In
stytutu Budownictwa Mieszkaniowego w 1966 r. 
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Mgr Teresa R 6 z y c k a - uzyskala stopiefi. doktora na podstawie pracy pt. 
Plemiona kultury luzyckiej w okresie halsztadzkim na Slqsku Srodkowym. 

Promotor: doc. dr Helena Holubowiczowa. 
Recenzenci: prof. dr Wladyslaw Antoniewicz, doc. dr Wladyslaw Szafran:ski. 
Obrona odbyl,a si� 2 XII 19'64 r. 

\ Pra,ca jest monograficznym opracowaniem dziej6w kultury luzyckiej w okres
lonym w ty.tule okiresie i terytorium. Auto,rka ustalila periodyzacj� tych dziej6w 
i przedstawila nast�pujqc-e zagadnienia: osadnictwo na tle warunk6w fizjograficz
nych, gospodarka, r�kodzielo, wymiana. handlowa, stosunki spoleczne, obrzqdek po
grzebowy, wierzenia oraz sztuka. Do wazniejszych osiqgni�c pracy zaliczyc nalezy: 
wydzielenie trzech skupien osadniczych (sl�zanskiego, baryckiego i 'kaczawskiego), 
zwr6ceni,e uwagi, ze podstawq utrzymania czlowieka bylo rolnictwo i ch6w bydla, 
oraz wskazanie na wydzielenie si� w ramach gospodarki naturalnej kowali i od
lewnik6w. Podkreslic r6wniez nalezy opracowanie ceramiki metodq szereg6w roz
dzielczych. 

Mgr Ludwik D u b i e 1 - uzyskal stopiefi. doktora na podstawie pracy pt. 
Bartnictwo i pszczelarstwo na G6rnym Slqsku od XVIII do XX w. 

Promotor: doc. dr Adolf Na1sz. 
Recenzenci: prof. dr J6z,ef Burszta, prof. dr Roman Reinfuss. 
Obrona odbyla si� 20 I 1965 r. 
Praca ,przedstawia rnzw6j hodowli pszcz6l na G6rnym Slqsku od XVIII do 

XX w. z uwzgl�dni,eniem tych w.szystkich czynnik6w, kt6re ksztaU.owaly p(\wyzszq 
form� gospodarki chlopskiej. Mate,rialy, kt6rymi poislugu}e si� Autor, pochodzct 
gl6wnie z etnograficznych badan terenowych przeprowadzonych w 22 wsiach na 
G6rnym Slqsku. Ponadto wykorzystane zostaly zbiory muzealne, archiwalia, staro
druki o tematyce rolniczo-hodowlanej oraz liteiratura historyczna i etnograficzna. 
W pracy om6wiono nast�pujqce zagadnienia opr6cz r,ozwoju hodowli pszcz6l 
w perspektywie historycznej: grupy zawodowe (bartnicy pszcz,elarze), techniczne 
elementy tradycyjnej hodowli, formy uzytkowarni,a miodu i wosku, wiedza i magia 
pszczelarska, autorytet pszcz6l w spolecznosci wiejiskiej oraz tematyka pszczelarska 
w tradycyjnej literaturze ludowej. 

Mgr Aleksander K a n  i a - uzyskal stopiefi. doktora na podstawie pracy pt. 
Studia uniwersyteckie czlonk6w Towarzystwa Literacko-Slowianskiego we Wrocla

wiu w latach 1836-1886. 

Promotor:: prof. dr Teofil Modelski. 
Recenzenci: prof. dr Henryk Bary,cz, doc. dr Miroslawa Chamc6wna. 
Obrona odbyla si� 10 III 1965 r. 
Na podstawie obszernej literatury oraz material6w a,rchiwalnych Autor podjql 

pr6b� monograficznego opracowania dzi,ej6w Towairzystwa Literacko-Slowiafi.,skiego 
we Wroclawiu. W cz�sci I om6wil okres poprzedzajqcy utworzenie TLS (1811-
1836), zwia,zany z dzialainoscict stowarzyszenia akademickiiego „Polonia". Z kolei 
przedstawil zaloi:enia i ,dziej e TLS. Uwzgl�dnienie nieznanych ma.terial6w pozwolilo 
na pelrniejsze odtworzenie poczqtkowego okresu dzialalnosci Towarzystwa (1836-
1844). Slownik biograficzny czlonk6w TLS, stanowict1cy drugq cz�sc pracy, zawiera 
podstawowe dane o ich studiach. Praca pozwala na wyciqgni�cie og6lniejszych 
wniosk6w i okreslenie znaczenia TLS. Dzi�ki niej lepiej znamy polskie narodowe 
tradycje na Uniwernytecie Wroclawskim w XIX w. 
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Mgr Julian B a r t o s z - uzyskal stopien dok.tora na podstawie pracy pt. Rota

Niemieckiej Partii Centrowej w latach 1930-1933. 

P.romotor: prof. dr Henryk Zielinski.
Recenzenci: prof. dr Francisz,ek Ryszka, doc. dr Adam Galos.
Obrona odbyla si� 23 VI 1965 r.
Praca zmierza do znalezienia odpowiedzi na pytanie, ,czy i w jakim stopniu

Niemiecka Partia Centrowa ponosi odpowiedzialnosc za dojscie do wladzy Adolfa 
Hitlera. Ucz·estnliczqc w latach 1919-193·2 w sprawowaniu wladzy, partia fawory
zowala prawicowy rozw6j. U progu przesHenia politycznego lat trzydziestych Brue
ning, wyposazony w pelnomocnictwa wynikajqce z artykulu 48 konstytucji, daje 
poczqtek tzw. rezii.mowi prezydenckiemu. Byl to etap przejsciowy mi�dzy systemem 
pa,rlamentarnym i dyktaturq. W okresie rzqd6w Brueninga nawiqzane tez zostaly 
kontakty mü;dzy Centrum i NSDAP. Staly si� one szczeg6lni-e bliskie na jes,ieni 
1932 r., gdy obie strony pracowaly nad stworzeniem w�p6lnego rzqdu. Centrum 
przegralo j,ednak rywalii.zacj� z DNVP i znalazlo si� w styczniu 1933 r. poza rzq
dem Hitlera. Frakcja parliamentarna Centrum glosowala jednak dnia 23 III 1933 r. 
za udzdeleniem pelnomocnictw generalnych Hitlerowi. R6wniez ze strony niemiec
kiego episkopatu Hitler uzyskal poparcie (28 III 1933). Rokowania o konkordat mi�
dzy Watykanem a rzqdem Rzeszy towarzyszq samorozwiqzaniu partii. 

Mgr Kazimierz S a  r n a - uzyskal doktoirat na podstawie pracy pt. Powsta-

nie miasta Katowic na tle industrializacji Slqska. 

Promotor: prof. dr Kazimierz Popiolek. 
R,ecenzenci: prof. dr Stefan Inglot, doc. dr Jan Zi6lkowski. 
Obrona odbyla si� 29 VI 1965 r. 
Praca oparta zostala na bogatym materiale archiwalnym. Punktem wyjscia roz

wazan Autora jest rozw6j industrializacji i urbanizacji GOP. Zwraca przy tym 
uwag�, ze w trakcie tego procesu wioski przeradzaly si� w osady miejskie lub 
osrodki dyspozycyjne. W nast�pnych rozdzialach nakreslil Autor rozw6j „regionu" 
katowickiego, kt6ry przebiegal dwoma torami: 1. rozw6j osad" przemyslowych 
(wplyw przemyslu); 2. rozw6j osrodka dyspozycji gospodarczej (usadowienie si� 
w Katowicach w 1839 r. zarz"ctdu d6br myslowickich Winkler6w, obszarnik6w i prze
myslowc6w slqskich, a p6zniej towarzyistwa Kattowitzer Aktion Gesellschaft). 
Autor uwzgl�dnia ,r6wniez jeszcze inne czynniki mdastotw6rcze, oddzialywajqce na 
wzrost liczby mieszkanc6w i kierunek rozwoju przestrzennego. Zwraca uwag�, ze 
dWJutorowy rozw6j Katowic i „regionu" wplynql na powstanie jeszcze przed 1860 r. 
elitarnego centrum w Katowicach, kt6re w 1865 r. wyodr�bniono, tworzqc oddziel
ne miaisto, zgrupowani,e niemieckiej burzuazji. Proces rozwoju Katowic sledzi Autor 
do 1914 r. 

Mgr Henryk To m i  c z e k - uzyskal stopien doktora na podstawie pracy pt. 
Ruch spoldzielczy w poUYiecie rybnickim do 1.939 r. 

Promotor: prof. dr Stefan Ing1ot. 
Recenzenci: prof. dr KazimiEirz Popiolek, doc. dr J6zef Popkiewicz. 
Obrona odbyla si� 29 VI 1965 ,r. 
Rozprawa opa.rta j,est na obszernej bazie zr6dlowej (archiwa polsk,ie i NRD). 

Autor omawia w niej rozw6j wszystkich rodzaj6w sp61dzielni (spozywc6w, oszcz�d
nosciowo-pozyczkowych, zaopatrzenia i zbytu na wsi, · wiejskich innego rodzaju, 
budownictwa mieszkaniiowego, pracy, rzemieslniczych i uczniowskich) w powiecie 
rybnickim (w grankach z 1939 r.) w okresie od okolo. polowy ub. wieku do 1939 r. 
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Proces rozwoju sp6ldzielczosci w tym rejonie· przedlstawia na tle ispraw g6rno
slqskich, a niekiedy nawet og61nopolskich: Ustala periodyzacjE: rnzwoju. ruchu 
sp6ldzii-elczego (okres I --r od wojny francusko-prus .... kiej do kon,ca ub. wieku, okres 
II - do za'konczenia I wojny swiatowej, okres III - dwudziestolecie mi�dzywo
jenne). W zakonczeniu Autor podkresJa zwiqzki ruchu isp6ldzielczego w powiecie 
rybnickim z analogicznym ruchem w Polsee oraz formuluje pewne wnioski .og61ne: 

Mgr Kazömierz S t r z a l k o w ;s k i - uzyskal stopien dokto.ra na podstawie 
pracy pt. Nyska srednia szkol;a og6lnoksztalcqca i jej rola w aktywizacji spolecz
nej srodowiska w okresie lat 1945-1964. 

Promotor: doc. dr Mi.roslawa Chamc6wna. 
Recenz·�ci: prof. dr J6zef Madeja,, doc. dr Stefan Kaczmarek. 
Obrona odbyla si� 29 VI 1965 r. 
Praca je,st pr6bq naswietlenia .roli spolecznej, jak� pelnila srednia szkola og61-

noksztalcqca w Nysi,e w okresie pierwszego dwudzie1Sto1'ecia Polski Ludowej. Autor 
rozpatruje to zagadnienie na tle rozwoju regionu ze szczeg61nym uwzgrl�dnieniem 
dziej6w szkolnktwa. W pracy przedstawiono nast�pujqce zagadnienia: caloksztalt 
p.roblem6w zwiqizanych z .powstaniem szkoly w 1945 r., dzialalnosc szkoly w latach 
1947-1964, w tym ,szcizeg6lnq uwag� zwr6,cono na kadr� nauczycielskq, uczni6w, 
organizacj� szkoly, wyniki nauczania, dzialalnosc wychowawczq zar6wno w szkole, 
jak i w intemacie. To stalo si� podstawq do ukazania roli szkoly w aktywizacji 
spolecznej srodowiska i jej udzialu w procesie ksztaltowania si� nowego spoleczen� 
stwa na Opolszczyznie, w upowsz·echnieniu oswiaty, w formorwaniu nowej swiado
mo,sd polityczno--spolecznej i uczuciowego wiqzania mlodziezy z Opo1'sizczyiznq. 

Mgr Stanislaw Z y g a - uzyskaJ stopien doktora na podstawie p.ra,cy .pt. Pol-
skie bar,,ki ludowe na G6rnym Slqsku w latach 1895-1939. 

P,romotor: prof. dr S.t,efan Inglot. 
Recenzenci: prof. dr Kazimierz Popiolek, doc. dr Waclaw Dlugoborski. 
Obrona odbyla si� 1 VII 1965 r. 
Praca przedst�wia caloks1zfalt zagadnien zwiqzanych z dziejami sp6ldzielni kre

dytowych, zwanych r6wniez bankami ludowymi, na ok;r-,eslonym w tytule teryto
rium. Wybrany okres chronologiczny prze,szedl pod znakiem nasilenia proces6w 
germanizacyjnych i 1Stqd rola bank6w w obronie poiskosci byla znaczna. Autor 
pnedstawia kolejno genez� polskiego ruchu sp6ldiziekzego na tle warunk6w •ekono
micznych i politycznych Niemiee i G6rnego Slqska, org,anizaicj� prawnq sp6ldziel
czosci, nadbudoiw� ideowq oraz struktu.rE: spoleczno-gospodarcz.q czionk6w sp6ldziel- · 
ni. Bardzo duzo miejsca poswi�ca r6wniez dzialalnos.ci ,ekonomiczn�j s!l)6ldzielni. 

Mgr Leszek Stanislaw S t y s - uzy•skal stopien droktora na podistawie pracy 
pt. Rola Wojska Polskiego w zasiedleniu i zagospodarowaniu Dolnego Slqska w l�:-

. tach 1945-1948. 
Promotor: prof. dr Henryk Zielinski. 
Reeenzenci: prof. dr Stefan IngLot, doc. dr Maria Tuirlejska. 
Obrona odibyla si� 1 VII 19·65 ir. 
PDzedmiotem ,rozprawy jest sprawa udzialu Wojska Poliskiego w procesie za

siedlenia i zago.spodairowania Dolnego Slqska ora� odbudowy furndament6w polskos
ci w tym regionie w pierwszych latach po II wojnie swiatowej. Jej tema�yka obej
muje dwie grupy izagadnien: pierwsza dotyczy stworzenia warunk6w umozliwiajq
cych pr,zeprowadzenie o.sadnictwa (odminowanie, ochröna granic, zapewnienie bez-
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pieczenstwa), druga przedstawia udzial wojska w osadnictwie, pracach rolnych 
i spoleczny,ch. Wykazano, ze w trudnym zadani,u przywracania zycia na Dolnym 
Slctsku ma sw6j udzial zolnierz polski, kt6ry nie tylko odt'hinowywal zaklady pracy, 
drogi, osiedia i pola uiprawne, lecz takz·e r0siedlal si� na tych terenach. Rozprawa 
omawia przebieg osadnictwa. wojskowego nie w spos6b statystyczny, lecz jako 
.proces, ktöry od form niemal zalqzkowych rozwijal si� systematycznie az do mo
mentu, kiedy nasyciwszy wyludnione wsie stw.o,rzyl podstaw�· daliszego naturalnego 
rozwojiu. W rozprawie przedstawiono r6wniez pomoc wojska w pracach rolnych, 
akcji siewnej i w zniwach oraz likwidacji kl�sk zywiolowych. 

Mg,r Bronislaw T u r  o n - uzy,skal st:opien doktora na podstawie pracy pt. 
Kopiarze biskupstw polskich w XV w. 

Promotor: prof. dr K,arol Maleczynski. 
Recenzenci: .prof. dr Sylwiusz Mikucki, doc. dr Brygida Kürbis, prof. dr Ma

rian Hai1s'ig. 
Obrona odbyla si� 2 III 1966 r. 
Pne'dmiO!tem oprac.owania sq cztery najsta,rsze kopia,rze biskupstw polskich 

z XV w.: poznanskiego, krakowskiego, w r o c l a w s k i e g o i gnieznienskiego. 
Autor prz,eprowadizH anatiz� wpisanych do kopiarzy dokument6w pod wzg;l�dem 
tresci i wystawc6w dla ustalenia historyczno-poznawczej wartosci kopiarzy jako 
zr9dla hiistory.cznego. Ustalil .r6iwniez genez� i chronologi� pow:stania p,oszczeg61-
nych kopiarzy. Udowodnil, ze kopiarze powstaly w okresie, kiedy interesy kosciola, 
zwlaszc,za go·spodarcze, byly zagr-ozone. Ko,pia·ne zawierajq celowy wyb6r dokumen
t6w dobranych weidlug okreslonej tendencji. Stqd znaczenie kopiarzy wykracza 
daleko poza ich kancelaryjnq uzyteoznosc. Sq to samodzielne zr6dla historyczno-li
terackie, kt6re przez sw6j okreslony uklad i tresc mogq wyjasnic wiele zagadnien 
z zakresu stosunk6w mi�dzy panstwem i kosciolem. Sq one r6wni-ez bardzo cz�sto 
jedynym przekazem dokume111t6w od dawna zaginfonych, a nawet nieznany,ch w in
nej formie pr12·ekazowej. Praca zajmuje si� r6wniez ipodobnymi zjawiskami na te
renie Francji i Anglii. Alutor wyrsunql postulat zinwentaryzowania kopiarzy polskiich 
oraz podk;esiil konieczno,sc prowadize111ia dalszyoh badan dy.ploma,tyczno-paleogra
ficznych nad kopiarzami. 

Mgr Broni·slaw P a s ii e r b - uzyskal stopien doktora na podstawie pracy pt. 
Wysiedlanie ludnosci niemieckiej z Dolnego Slqska w latach 1945-1947. 

Promotor: doc. dr Ma,rian Orzechowski. 
Recenzenci: pmf. dr Henryik Zielinsk'i, doc. dr Roman Waipinski. 
Obrona odbyla sii� 2 l'II 1966 r. 
Praca oparta jesit na bogatym materiale zr6dlowym (a,rchiwalia, prasa, litera

tura). Sklada si� z dwöch cz�sci. W pierws,zej przcedstawiono koncepcje rozwüiiza
nia probletnu ludnosci niemiecki·ej w pols'kiej myslii politycznej w okresie II woj
n• swiatowej (koniecznosc wysiedle,ni'a, ;rozmia,ry, tempo i ,spo·soby pr,zeprowadz,e
nia), a nast�pnie takie zagadrnienia, jak sprawa ludnosci niemieckiej na tle sy
tuacji spol·eczno-polityc,znej Dolnego Slqska, zmiany, jakie ·zaszly w jej obr�bie 
na przelomie 1944/1945 r., jej polozenie po zakon,czeniu wojny, stosunek do nowej 
rzeczywistosci oraiz zr6znicowanie polity,czne. Z kol,eii przedstawione zostaly zasady 
og6lne i szczeg6ly techniczno-organizacyjne akcji wysiedlenczej oraz sam j�j prze
bieg w nast�.pujqcych etapach: cz,erwiec-sierpien 1945 r., sierpien-grudzien 1945 r., 
w 1946 i w 1947 r. W cz�sci drugiej zebrane zostaly tabele statystyczne, fotokopie 
nie�t6rych d01kument6w i zdj�da dotyczqce tej akcji. Praca jest ba.rdzo. wartos
ciowq pr6bq naukowej polemiki z haslami rewizjonist6w zachodnioniemieckich. 
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Mgr Danuta H a  n u 1 a n  k a - uzyskala stopien doktora na podstawie pracy 
pt. P6znogotyckie sklepienie na Slqsku (1450-1550). 

Promotor: doc. dr Janina Oro'sz. 
Recenzenci: doc. dr Zygmunt Swiechowski, doc. dr Jerzy Milob�dzki. 
Obrona odbyla si� 15 VI 1966 r. 
Nurt tradycjonalny w slqskiej archritekturze p6znogotyckiEJj reprezentujq skle

pienia krzyzowo-z·ehrowe i gwiazdziste, nurt post�powy wy,rafa si� stosowaniem 
sklepien sieciowych, krY'sztalowyieh i o zebrach k,rzywolinijinych. Odr�bnosc regionu 
lezy w jego konstmkcyjnych zaiinteresowaniach, kt6re datujq si� od XIV w. W tym 
cza·sie pojawily si� na Slqsku najsta,rsze w Europie ski1'epienia gwiazdziste kopu
lasto uks-ztal!towane (eo �6zni je od podobnych .sklepien krzyzackich), kt6re staly 
,si� domenq wi,elo['akich tw6rczych poszukiwan i przeks1ztalcen (sklepienie zwich
rowane i o pomniejszonym rysunku gwiazdy zebrowej). W grupie sklepien siecio
wych wynalazl Slqsk nowq wersj� ,sied jednornänej, z powodzeniem tez rozwijal 
wersj� pfluegerowskq. Interesujqce sklepienia krysztalowe i o cyrklowym wy-
kresi,e zeber sq tiu zjawi,skiem epizodyoznym. 

Mgr Henryka W e s o l o w s k a - uzyskala stopien doktora na podstawie 
pracy pt. Mlynarstwo wiejskie Opolszczyzny od XVIII-XX w, 

Promotor: doc. dr Adolf Nasz. 
Recenzenci: prof. dr J6zef Burs.zta, prof. dr Roman Heinfus·s. 
Obrona odbyla ·si� 21 IX 1966 r. 
P,odstaw� zr6dlowq pracy stanowily: materialy z badan ,terenowych przepro

wadzonych w 53 mi,ejscowosciach woj. opoil.skiego w latach 1959-1964, zr6dla pi
sane - archiwalne i drukowane, z.r6dla ikonograficzne i kartograficzne oraz. opra
cowania etnograficzne i history,czne. Praca sklada si� z dw6oh. cz�sci. W pier,wszej 
1przedstawione zostaly rrast�pujqce zagadnienia: wplyw s'rüdowiska geograficznego 
na lokali1zacj� przestrz·ennq mlyn6w wodnych i wiatirak6w, .stan techniczny urzqdze11 
mlynarskich, post�p techniiczny, zakres i przebieg prndukcji mlynarskiej, mlynarze 
jako grupa zawodowo-spoleczna oraz tematyka mlynarska w lite,ratur,ze ludowej 
regionu opolskiego. Na cz�sc drugq zlozyly si�: zestaw mlynarskiego nazewnictwa 
gwa,rowego ora,z opisy inwentaryizacyjne· 34 obiekt6w. 

Mgr Stanislaw P a  z d a - uzyskal stopien doktora na podstawie pracy pt. 
Plemiona 1oultury przeworskiej w oikresie wplyw6w rzymskich na Dolnym Slqsku. 

Promotor: doc. dr Helena Holubowiczowa. 
Recenzenci: prof. dr Stefan Nosek, prof. dr Kazimierz Zurowski. 
Obrona odbyla si� 9 XI 1966 r. 
Praca sklada si� z dw6ch cz�sci: materialowej, zawierajqcej zr6dla archeolo

gkzne, i anaUtyczno-'syntetyc.znej. Stanowi ona monograficzne opracowanfo kultury 
przeworskiej na terenie Dolnego Slqska w okresie wplyw6w rzymskich. Autor opra
cowal chronologi� badanej kultury wydzielajqc trzy fazy j,ej trwania (B, C, D). 
Nast�pnie w ramach wydzielonych faz przedstawil takie zagadnienia, jak osad
nictwo, gospodarka rolniczo-hodowlana, hutnictwo i kowalstwo, ga1rncarstwo, prz�
dzalnictwo i tkactwo, kamieniarstwo, obr6bka sk6ry, kosci, rogu oraz drewna. Na 
podstawie zr6del archeologicznych, gl6wnie analizy obrzqdku pogrzebowego, Autor 
podjql prob� rekonstrukcji niekt6rych dziedzin kultury duchowej, j:ak wierzenia 
i pnzejawy sztuki. Auitoir poswi�cil r6wniez duzo uwagi niekt6,rym zagadnieniom 
·spolecznym, stosunkom Dolnego Slq·ska z innymi te,rytoriami zamieS12:kalymi w okre
sie wplyw6w rzymskich pr·zez ludnosc kulitury przewor,skiej, jak i innych kultur,



280 Kronika na ukowa 

oraz wskazal na ciciglosc kulturowq i zaludnienia na terenie Dolnego Slqska od 
okresu wplyw6w rzymskich do wczesnego sredniowiecza. 

Mgr Krystyn M a ,f; w i j o w s k i - uzyskal stopien doktor� na podstawie pracy 
pt. Formy rekreacji w p6znofeudalnym Wroclawiu (1618-1741).

Promoto,r: iprof. dr J 6zef Gierowski. 
Recenzenci_: prof. dr Wladyslaw Czaplin1ski, prof. dr Stanislaw Herbst. 
Obrona odbyla si� 14 XII 1966 r. 
Autor na podstawie materialu archiwalnego i starodr.uk6w wroclawskich podjql 

si� zbadal)da .problemu cza,su wolnego od pracy mies,zkanc6w Wroclawia w okresie 
p6znego f-eudalizmu. W pracy swoj-ej stawia tez�, ze czas wolny rw socjologicznym 
tego slowa znaczeniu pojawia ·Si� w spolecznosci miejsldej juz w ok-resie feudalizmu 
i o jego dlugosc i spo.s6b sp�dzania zaczyna toczyc si� walka md�dzy pracodaw
cami a ludzmi oferujqcymi swojq slil� ,roboczq. Nie ogr-anicza si� jednak do zbada
nia .tej kateigorii · ozasu, lecz interesuje si� r6wniiez czas·em ,wolnym od pracy, kt6-
rym swobodnie czlowiek nie m6gl dys.ponowac, gdyz mial nairz,ucony spos6b jego 
wykore:ystania prze-z fakt nalezenia do ok,reslonej grupy, wa,rs1wy czy tez klasy 
spolecznej, wy,znawanej reHg,ii oraz miejsca zamieszkaniia i przyna,Ieznosci panstwo
wej (uroczystosci i obchody panstwowe, miejskie, koscielne, cechowe, rodzinne 
i indywidualne). W zakoncz,eniu por6wnuje wroclawskie fo,rmy rek,reacjii z analo
gieznymi w k,rajach Sq1siednlich. 

Zestawil Krystyn Matwijowski 




