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F r a n c i s z e k S z y m i c z e k

SPRAWOZDANIE Z DZIAI..ALNOSCI ODDZIAl..U PTH W KATOWICACH ZA 
OKRES OD 27 IV 1963 DO H III 1967 r. 

Oddzial liczy od kilku lat niezmiennie 45 czlonk6w, jednakze w m1eJsce od
chodzqcych · bijdz skreslonych przychodzci nowi. Ostatnio akces sw6j do Oddzialu 
zglaszajq pracownicy naukowi Komisji Historii Slqskiego Instytutu Naukowego, 
plac6wki juz okrzeplej i zrosni�tej z terenem G6rnego Slqska. Na liczb� 45 czlon
k6w skladajq si�: archiwisci, bibliotekarze, samodzielni pracownicy nauki wyz
szych uczelni i instytut6w naukowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni tych 
uczelni, literaci, dzialacze kultury, prawnicy oraz milosnicy historii. 

Dzialalnosc Oddzialu post�powala utartym szlakiem: a) praca wewn�trzna, 
b) praca .na zewnqtrz, polegajqca gl6wnie na udziale czlonk6w, i to z ramienia
Oddzialu, w r6znych· akcjach o charakterze og6lnospolecznym (np. udzial w ob
chodach Milenium) oraz w r6znych konferencjach, sesjach i zjazdacn naukowych,
zorganizowanych bqdz w Katowicach, bctdz tez w innych regionach Polski (re
prezentacja 1-2-osobowa). W okresie od kwietnia 1963 do marca 1967 r. Oddzial
zorganizowal 26 posiedzeii naukowych, kazdorazowo z odpowiednio dobranym refe
ratem. Na 26 referat6w przypada 15 referat6w gos�innych oraz 11 referat6w wlas
nych. W grupie pierwszej wygloszone zostaly po kolei nast�pujqce referaty:
mgr Z. Ch m i e 1 e w s k i, Widzialem Izrael i sqd nad Eichmannem; prof. dr F. R y .
s z k a, Aktualne stosunki polsko-niemieckie w aspekcie polityki mi�dzynarodowej;
mgr W. Z i e 1 i ii s k i, U zr6del prasy polskiej w Wielkim Ksi�stwie Poznanskim
(1794-1850); mgr R. Bu c h  a l a, Rewizjonizm niemiecki a prawo mif:dzynarodowe;
mgr P. D o b  r o w o  1 s k i, Stosunki polsko-niemieckie w latach 1914-1945 w naj
nowszych pubiikacjach NRF; dr B. S z i o t k a, Katowice w okresie okupacji hitle
rowskiej; dr A. A j n e n k i e 1, Z problematyki polityczno-prawnej Polski mi�dzy
u:ojennej; dr W. Z e j e  r, Rozw6j urbanistyczny m. Katowic do r. 1939; mjr dr
E. K r  a w c z y k, Wyzwolenie Gornego Slqska w 1945 r.; doc. dr S. M i c h  a 1 k i e
w i c z, Poczqtki ruchu ludowego na Slqsku w polowie XIX w.; dr J. 0 r n o w s k i,
Udzial sluzby zdrowia w powstaniiL styczniowym; J. W y g 1 e n d  a „T r a u  g u t  t",
üwagi o III powstaniu slqs1tim; dr W. Z e j e  r, Rozw6j urbanistyczny Katowic
.w latach 1866-1966; mgr F. S o  b a 1 s k i, Zagadnienia wybran� z dziej6w Cz�sto
chowy ze szczeg6lnym uwzgl�dnieni�m rozwoju przemyslu w XIX w.; dr A. A j -
n e n k i e 1, Sprawa polska w II wojnie swiatowej. Sposr6d czlonk6w Oddzialu
referaty mieli: doc. dr J. J a  r o s, Dzieje g6rnictwa w�glowego w rejonie Malej
Dqbr6wki, 1826-1941; mgr K. R o z a n o w i c z, Dzialalnosc P,,-okur.atury Generalnej
NRD w zakresie ujawniania i scigania fun'/ccjonariuszy hitlerowskiego wymiaru 
sprawiedliwosci, dzialajqcych na okupowanych zachodnich ziemiach polskich, 1939-
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1{}45; dr A. B r o z e k, J �zyk polski na Opolszczyznie w poczqtkmch II wojn'y 
swiatowej; dr F. S z y m i c z e k, Dzialalnosc kulturalno-oswiatowa biblioteki pry
watnego gimnazjum z polskim j�zykiem nauczania w Bytomiu w latach 1932-39, 

oraz (nieco p6zniej) Stosunki kulturalne polsko-luzyckie w XIX i XX w. na pod
stawi� material6w Serbskiego Instytutu Ludoznawczego w Budziszynie; doc. dr 
J. J a  r o s, Dzieje g6rnictwa w�glowego w Polsee w latach 1945-1963; doc. dr
A. R o z a n  o w i c z, Historyczne ksztaltowanie si� poj�cia gospodarki narodowej; 
mgr A. K a l u z a, Rewolucja 1905 r. w Zagl�biu Dqbrowskim; prof. dr K. P o p  i o -
l e k, Wplyw wydarzen na nastroje mieszkanc6w G6rnego Slqska w czasie II wojny
swiatowej; doc. dr H. R e c h  o w i c z, Sejm Slqski 1922-1939; dr A. B r  o z e k,
Problem polsko-luzycko-czeskiego pierscienia wok6l Slqska (koniec XIX w. -
II wojna' swiatowa).

PrzeciE�tnie na posied:Zeniach obecnych bylo 15-20 os6b. Istnialy jednak wy
padki, ze na odczytach pojawialo si� 50 i wi�cej os6b (np. na referatach J." Wyglendy 
lub doc. dra H. Rechowicza), a na drugim spotkaniu z drem Ajnenkielem liczba 
obecnych przekroczyla 250 os6b, z czego wi�kszosc stanowili nauczyciele historii 
nie zrzeszeni w PTH oraz uczniowie starszych klas licealnych. 

Opr6cz posiedzeii og6Inych odbylo si� jeszcze kilkanas.cie posiedzeii obu dzia
lajqcych przy Oddziele sekcji specjalistycznych, mianowicie Archiwalnej (prze
wodniczqcy dr M. Anton6w) Graz Dydaktycznej (przewodniczqcy mgr A. Bolechow
ski). Przedmiotem spotkaii pierwszej sekcji byly takie zagadnienia, jak: II Tydzien 
Archiw6w, dzialalnosc Centralnego Archiwum NRD w Merseburgu, zasady pracy 
archiwalnej, problematyka badaii historycznych w swietle prasy kulturalnej pol
skiej. Sekcja zas dydaktyczna raczej udzielala si� na zewnqtrz. Chociaz i ona od
byla kilka posiedzen z tematykq bardzo specjalistycznq, przewaznie z udzialem 
nauczycieli historii nie zrzeszonych w PTH. Z wystqpien na zewnqtrz tejze sekcji 
zanotowac nalezy uczestnictwo jej przedstawicieli w jury na szcz�blu miejskim 
i wojew6dzkim w konkursie zorganizowanym przez Zarzqd Miejski i Zarzqd Wo
jew6dzki TRZZ (wsp6lnie z Kuratorium) na temat dziej6w plebiscytu i powstan 
na G6rnym Slqsku, dalej w akcji ZHP Chorqgwi Katowickiej na temat „Bylismy-----
Jestesmy-B�dziemy" i in. .

Czlonkowie Oddzialu dzialali r6wniez na zewnqtrz i tutaj w pierwszym rz�dzie 
nalezy wymienic ich uczestnictwo w zjazdach, konferencjach, sesjach naukowych 
itp. 

Oddzial katowicki PTH reprezentowany byl (i nadal jest) we wladzach nast�
pujqcych instytut6w: Slqskiego Instytutu Naukowego w Katowicach, Instytutu 
Slqskiego w Opolu i Instytutu Zachodniego w Poznaniu, a takze w radach redak
cyjnych czasopism „Zaranie Slqskie" i „Slqskiego Kwartalnika Historycznego So
b6tka". Niezaleznie od reprezentacji czlonkowie Oddzialu oglosili na lamach tych 
oraz innych czasopism naukowych szereg rozpraw, artykul6w i recenzji. Wydali 
tez kilkanascie prac naukowych. Liczna grupa czlonk6w Oddzialu wsp6lpracowala 
i nadal wsp6lpracuje z Redakcjq Polskiego Slownika Biograficznego oraz od nie
dawna z Redakcjq Zeszyt6w Biograficznych Slqskiego Instytutu Naukowego. W dniu 
3 XII 1965 r. odbyla si� w Katowicach prapremiera g6rniczego filmu fabularnego 
Pi�ciu, zrealizowanego wedlug powiesci naszego czlonka mgra Aleksandra Baum
gardtena pt. Brzegi ciemnosci. Wreszcie nale±y podac, iz czlonkowie Oddzialu dzia
lahl w organizacjach spolecznych i stowarzyszeniach specjalistycznych, jak TWP; 
TRZZ, ZBOWiD, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Archi-' 
wist6w Polskich, Polskie Towarzystwo Historii Medycyny. Akcj� popularyzacji wie
dzy historycznej prowadzq nasi czlonkowie r6wniez na lamach miejscowej prasy 
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codziennej i periodycznej. Nalezy takze podkreslic udzial czlonk6w Oddzialu w Ko
misjach Historycznych przy KW PZPR oraz Woj. Komisji Zw. Zaw., dalej w ko
misjach problemowych Komitetu Wojew6dzkiego i Miejskiego Frontu Jednosci 
Narodu oraz - od przeszlo roku - w Wojew6dzkiej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsee w Katowicach. 

Prezydium Zarzqdu Oddzialu od kilku juz lat funguje w skladzie nie zmie
nionym (juz z uwzgl�dnieniem ostatniego walnego zebrania w dniu 14 III 1967 r.): 
przewodniczqcy - dr F. Szymiczek, zast�pcy przewodniczqcego: dr M. Anton6w, 
dr M. Komaszynski, sekretarz - mgr I. Pampuch, skarbnik - mgr W. Krzyzak. 
Ponadto do Zarzqdu wchodzq: mgr A. Bolechowski, doc. dr J. Jaros, prof. dr 
K. Popiolek, mgr K. Rozanowicz, a poprzednio nalezeli do Zarzqdu r6wniez
mgr J. Plata i dr W. Zarembina. Przewodniczqcym Komisji Rewizyjnej od wielu
lat pozostaje czolowy literat slqski mgr Aleksander Baumgardten. W okresie od
kwietnia 1963 do marca 1967 r. Zarzqd odbyl 31 posiedzen poswi�conych przewaznie
sprawom biezqcym i organizacyjnym. Jedno posiedzenie Zarzqdu odbylo si�
wsp6lnie z przedstawicielami Zarzqdu Gl6wnego PTH i niekt6rych Oddzial6w
Slqskich i poswi�cone bylo sprawie reaktywowania Oddzial6w w GOP (B�dzin,
Bytom, Gliwice, Zabrze), z kt6rych ostatnio udalo si� ozywic jedynie oddzial za
brzanski. W grudniu 1966 r. odbylo si� zebranie z udzialem przedstawicieli Cie
szyna i Cz�stochowy poswi�cone sprawie koordynacji dzialalnosci PTH w woje
w6dztwie oraz perspektywie nawiqzania jeszcze blizszych kontakt6w z Dyrekcjq
Slqskiego Instytutu Naukowego w Katowicach.

C z e s l a w  K u b a s i k

SESJE POPULARNONAUKOWE Z OKAZJI 25-LECIA PPR 

W styczniu br. min�la 25 rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej. 
Z tej okazji odbyly si� na Dolnym Slqsku liczne spotkania �eteran6w ruchu ro
botniczego z mlodziezq i spoleczenstwem. Lektorzy Komitetu Wojew6dzkiego PZPR 
wyglosili ponad 100 odczyt6w poswi�conych okupacyjnej i powojennej dzialalnosci 
PPR. R6wniez i w systemie pracy lektorskiej i szkoleniowej takich organizacji, 
jak Zwiqzek Mlodziezy Socjalistycznej, Zwiqzek Mlodziezy Wiejskiej, Zwiclzek 
Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, Towarzystwo 
Wiedzy Powszech�ej, popularyzacja idei, mysli i czyn6w PPR zn?lazla nalezne 
miejsce. 

Z inicjatywy Lektoratu Komitetu Wojew6dzkiego PZPR zarzqdy wojew6dzkie 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich zor
ganizowaly sesje popularnonaukowe we Wroclawiu (2), w . powiecie wroclawskim, 
w Klodzku, Olesnicy, Srodzie Slqskiej, Walbrzychu, Jeleniej G6rze i Legnicy. 

Na program sesji zlozyly si� referaty przygotowane przez pracownik6w na
ukowych Uniwersytetu Wroclawskiego i lektor6w KW PZPR, a poswi�cone po
wstaniu i dzialalnosci PPR do 1945 r. ze szczeg6lnym uwzgl�dnieniem koncepcji 
odzyskania ziem polskich nad Odn4-Nysq i Baltykiem (referaty na ten temat przy
gotowali: doc. dr Marian Orzechowski, dr Adam Basak, oraz dr Krystyn Matwi
jowski) oraz dzialalnosci · PPR na Dolnym Slqsku w latach 1945-1948 (referaty 
na ten temat przygotowali: dr Karo! Fiedor, dr Bronislaw Pasierb· i mgr Tadeusz 
Kaletyn). Ponadto w niekt6rych powiatach (m. in. w Klodzku i w Jeleniej G6rze) 
przygotowano regionalne referaty dotyczqce dzialalnosci PPR w pierwszych latach 
po wojnie. 
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Organizacja sesji byla bardzo sprawna. PrzeciE:tnie uczestniczylo w kazdej 
z nich okolo 100 os6b. Najliczniejsze grupy stanowili byli dzialacze PPR, wete
rani ruchu robotniczego oraz nauczyciele i mlodziez. Taki sklad uczestnik6w za
decydowal o kierunkach dyskusji na sesjach. Byly to najcz�sciej wspomnienia 
dzialaczy o trudnych poczcttkach budowy wladzy ludowej w r6znych regionach 
naszego wojew6dztwa, o nielicznych grupkach pionier6w peperowc6w. 

Niekt6re sesje byly ilustrowane filmami o tematyce zwictzanej z PPR (np. 
w Jeleniej G6rze, Legnicy) i montazami poetyckimi (Walbrzych). Aczkolwiek 
w dzialalnosci odczytowej i szkoleniowej Partii i w organizacji spolecznych tema

tyka PPR pozostaje nadal aktualna, to juz dzis mozna stwierdzic, ze sesje po
pularnonaukowe nalezy zaliczyc do udanych form popularyzowania idei i dzialal
nosci PPR-u. 

Wa c l a w  P l u s k i e w i c z

OGÖLNOPOLSKIE SEMINARIDM STUDENCKICH KÖI:.. NAUKOWYCH 

HISTORYKÖW 

W dniach 20-21 IV 1967 r. odbylo si� we Wroclawiu, z inspiracji Komitetu 
Koordynacyjnego Studenckich K6l Naukowych Historyk6w przy Radzie Naczelnej 
ZSP, seminarium na temat: .,Ruch mlodziezowy w Polsee w latach 1945-1948". 
Gospodarzem bylo Kolo Naukowe Historyk6w przy Uniwersytecie Wroclawskim. 

W seminarium uczestniczyli studenci uniwersytet6w, WSNS, W AP, WSP oraz 
reprezentanci Zakladu Historii Partii i Og6lnopolskiego Komitetu Wsp6lpracy 
Organizacji Mlodziezowych. 

Referaty i komunikaty odczytane na seminarium przedstawily dzialalnosc nie
kt6rych wybranych organizacji mlodziezowych (ZWM, OM TUR, ZMW-G:runwald) 
w poszczeg6lnych miastach lub regionach. Om6wiono tendencje zjednoczeniowe 
ruchu mlodziezowego na Lubelszczyznie oraz aspekty post�powo-rewolucyjne 
ruchu og61nopolskiego. 

Zalozenia organizator6w byly nast�pujqce: 
przedstawienie udzialu ruchu mlodziezowego w budowie Polski powojennej; 
om6wienie integracji mlodziezy pochodzenia wiejskiego w organizacjach mlo-

dziezowych dzialajqcych gl6wnie w miastach; 
rozpatrzenie trudnosci i rozdzwi�k6w mi�dzy celami ruchu mlodziezowego 

a ich realizacj et; 
wykazanie wsp6lpracy regionalnych organizacji mlodziezowych; 
dokonanie oceny postawy mlodziezy dzialajqcej w ruchu oporu wobec ruchu 

mlodziezowego, jej stosunku do zadan tego ruchu, aktywnego w nim uczestnictwa 
lub przyczyn niewlctczania si� do niego; 

zasygnalizowani'e sprzecznosci fatniejqcych w ruchu mlodziezowym, a b�dct
cych odbiciem sytuacji panujqcej w spoleczenstwie polskim; 

wypr6bowanie i ocenienie stopnia opanowania przez mlodych historyk6w metod 
b,�.dawczych oraz umiej�tnosci poslugiwania si� nimi. 

Niestety, te tak szerokie zalozenia nie doczekaly si� podczas seminarium reali
zacji. Zlozylo si� na to wiele przyczyn. Mozna je podzielic na wynikle z winy 
organizator6w (Komitet Koordynacyjny Studenckich K6l Naukowych Historyk6w 
i Kalo Na�kowe Historyk6w przy Uniwersytecie Wroclawskim) oraz na niezalezne 
od nich. 
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Do pierwszych nalezalo niewywiqzanie si� niekt6rych osrodk6:w uniwersytec
kich z zobowiqzafi. aktywnego uczestnictwa w seminarium. Spowodowalo to za
w�zenie poruszanej tematyki, ograniczenie si� do kilku zaledwie teren6w (Dolny 
8l&sk, Lubelszczyzna, Warszawa, L6dz). Uniemozliwiona wi�c zostala pr6ba doko
nania konfrontacji dzialalnosci poszczeg61nych regionalnych organizacji mlodzie
zowych i wydobycia ich cech wsp61nych, og6lnie charakteryzujqcych ruch mlo
dziezowy. 

Istotn& slabq stron& wyst&piefi. byl dob6r tematyki. Referenci w wi�kszosci 
zdecydowali si� na przedstawienie monograficzne jakiejs organizacji, nie staraj&c 
si� dokonac rzeczy trudniejszej: przedstawienia caloksztaltu ruchu mlodziezowego. 
Win& samych autor6w zaprezentowanych prac bylo niedotrzymanie termin6w zglo
szefi. temat6w, co uniemozliwilo przygotowanie jesli nawet nie koreferat6w, to 
przynajmniej wytycznych do dyskusji nad referatami. 

W poszczeg61nych wyst&pieniach, a przede wszystkim w czasie dyskusji, pod
kreslano obiektywn& trudnosc przy opracowywaniu ruchu mlodziezowego w po
cz&tkowym okresie istnienia Polski Ludowej. Ma jq stanowic - zdani�m uczestni
k6w seminarium - znikoma baza zr�dlowa. Stalo si� to przyczynq rezygnacji nie
kt6rych k6l naukowych z wlasnego wystc1pienia we Wroclawiu. Wydaje si� jednak, 
ze postawa taka jest po cz�sci falszywa i stanowi wyl&cznie pretekst majqcy 
w jakims stopniu tlumaczyc . dane kolo naukowe z nieobecnosci na seminarium 
wroclawskim. Trudnosci 'ze znalezieniem materialu zr6dlowego mogly si� istotnie 
pojawic, ale nast�powalo to gl6wnie przy pracach podejmUjqcych opracowanie 
jednej organizacji, ograniczajqcych si� do niewielkiego terytorium lub przedstawia
jqcych w spos6b relacjonerski dzieje jednostkowej organizacji mlodziezowej. 
Mozna natomiast bylo podjc1c tematy, kt6re przedstawialyby ruch mlodziezowy 
w spos6b problemowy, przede wszystkim takie, kt6re pr6bowalyby wydobyc rol� 
i miejsce tego ruchu w spoleczefi.stwie polskim tamtych lat. Argumentem popiera
jqcym powyzsze rozwazania niech b�dzie fakt, iz juz w kwietniu 1964 r. na Zjezdzie 
Studenckich K6l Naukowych Historyk6w I w Chelmic, poruszajqcym problemy

okresu pocz&tkowego ·ksztaltowania si� wladzy ludowej w Polsee, przedstawiono m. 
in. kilka referat6w poswi�conych ruchowi mlodziezowemu. Omawialy one wlasnie 
znaczenie og6lnospoleczne organizacji mlodziezowych. Wyrazilo si� to juz w te
matach tych referat6w, kt6re m6wily o roli ZWM w. realizacji hasla „Walka, Nauka,

Praca" i w ksztaltowaniu nowych form spoleczno-ustrojowych oraz wladzy lt:1do
wej w Polsee w latach 1944-1948, a takze przedstawialy wzajemne stosunki mi�dzy 
organizacjami mlodziezowymi. 

Nie si�gajc1c nawet tak daleko, mozna i z seminarium wroclawskiego przy
toczyc przykladowo wystqpienie traktujqce problernowo ruch mlodziezowy, ale 
niestety, przygotowane nie przez studenta, lecz pracownika naukowego (G. Sla
hek - ZHP). 

Innq sprawq, kt6ra takze nie zostala zrealizowana po mysli organizat0r6w, 
byl - spowodowany r6znymi przyczynami - brak na seminarium wystqpien by
lych dzialaczy ruchu mlodziezowego, wlasnie z omawianego okresu. Glosy tych 
dzialaczy umozliwilyby odtworzenie, chociazby w cz�sci, atmosfery tarntych lat, 
klimatu, w jakim przyszlo powstawac i dzialac organizacjom w trud1 ych, nie usta
bil.izowanych latach powojennych. Pozwolilyby one uwolnic si� od cictzqcego nad 
historykiem balastu dystansu dziejowego i wyni.kajc1cej z tego falszywej oceny 
przeszlosci. 

Par� sl6w nalezy poswi�cic tematowi seminarium. Potraktowanie go przez 
uczestnik6w wykazalo niebezpieczenstwo faktu bardzo rozpowszechnionego wsT6d 
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historyk6w, a polegahicego na nieuznawaniu okres6w niezbyt od nas odleglych 
czasowo za histori� sensu stricto lub wr�cz na ich lekcewazeniu. Seminarium 
wroclawskie stanowilo wi�c ()dbicie tego malego, w stosunku do znaczenia, zainte
resowania niedawmi przeszlosciq. 

Fakt powyzszy moze byc zatem odpowiedziq na nasuwajqce si� pytanie o ce
lowosc odbywania takich seminari6w, jak wroclawskie. Mozna tylko wyrazic na
dziej�, ze cz�stsze spotkania przedstawicieli studenckich k6l naukowych historyk6w, 
poswi�cone wlasnie historii najnowszej, pozwolq usunqc te wszystkie niedociqgni�� 
cia, kt6re staly si� udzialem seminarium wroclawskiego. 

Na koniec nalezaloby przedstawic aktualnq sytuacj� w studenckim ruchu na
ukowym historyk6w. Rzucajq si� tu w oczy dwie sprawy. Dysproporcje w aktyw
nosci poszczeg61nych osrodk6w, nie zwüizane bynajmniej z ich liczebnosciq, a moze 
raczej z istnieniem jakiejs konkurencji, poniewaz chlubnie wyr6zniajl,\ si� tu uczel
nie lubelskie UMSC i KUL. Druga sprawa to brak ciqg�osci tego ruchu, kt6ry po 
okresie bujnego rozwoju do roku 1963/64 dokonuje obecnie prob odnowienia tych 
tradycji i wydaje si�, ze kroczy ku teµiu po dobrej drodze. 




