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ch³odna precyzja i badawcza uczciwo�æ, która bynajmniej nie ci¹¿y na jego odbiorze. Jestem przeko-
nany, ¿e osoby zainteresowane, które siêgn¹ po wydawnictwo, odnios¹ równie pozytywne wra¿enie.

Tomasz Przerwa

KSIÊGA 60-LECIA AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROC-
£AWIU, [red.] J. Chumiñski, Wroc³aw 2007, ss. 528.

Zapocz¹tkowane przez Uniwersytet Wroc³awski obchody 300-lecia istnienia wyra�nie zainspiro-
wa³y inne wroc³awskie uczelnie do poszukiwania w³asnych rocznic. Do uroczysto�ci 100-lecia ist-
nienia szykuje siê Politechnika Wroc³awska, a w 2007 r. swoje 60-lecie obchodzi³a Akademia Eko-
nomiczna. Wszystkie te rocznice by³y i s¹ na szczê�cie nie tylko pretekstem do �wiêtowania, ale budz¹
te¿ refleksje nad przesz³o�ci¹ i przysz³o�ci¹ tych uczelni i inspiruj¹ badania nad nimi. I tak jak docze-
ka³y siê opracowañ cz¹stkowych lub sumarycznych dzieje Uniwersytetu, Politechniki czy Akademii
Sztuk Piêknych, tak i Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu przygotowa³a na swoj¹ rocznicê ob-
szerny tom, podsumowuj¹cy jej dotychczasowe dzieje i kre�l¹cy plany na przysz³o�æ.

Ksiêga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc³awiu to wydawnictwo
imponuj¹ce wielko�ci¹, szat¹ graficzn¹ i edytorsk¹. Jest oczywiste, ¿e oprócz warto�ci naukowych
publikacja ta ma tak¿e zadania promocyjne. Ksiêga jest prac¹ zbiorow¹ pod redakcj¹ naukow¹ Jê-
drzeja Chumiñskiego i nadzorem Komitetu Programowego zrzeszaj¹cego w swym gronie uznane au-
torytety z grona profesorskiego Akademii.

Uk³ad wewnêtrzny publikacji to cztery czê�ci g³ówne. W pierwszej przedstawione zosta³y dzieje
Akademii na przestrzeni lat 1947�2007. W drugiej � szko³y naukowe rozwijane na wroc³awskiej uczel-
ni ekonomicznej w tym okresie. Czê�æ trzecia jest histori¹ Wydzia³u Nauk Ekonomicznych, a czwar-
ta przedstawia pozosta³e jednostki organizacyjne tej uczelni.

Czê�æ I, pióra Jêdrzeja Chumiñskiego i Krzysztofa Popiñskiego, stanowi zwart¹ ca³o�æ i jest owo-
cem dog³êbnych badañ rudymentarnych obu autorów. Sk³ada siê z trzech rozdzia³ów w uk³adzie chro-
nologicznym, przedstawiaj¹cych kolejne etapy funkcjonowania wroc³awskiej uczelni ekonomicznej.
Pierwszy z nich to historia Wy¿szej Szko³y Handlowej we Wroc³awiu, drugi � Wy¿szej Szko³y Eko-
nomicznej powo³anej na jej miejsce, a trzeci � Akademii Ekonomicznej, w któr¹ ostatecznie prze-
kszta³cono uczelniê w 1974 r.

Czê�æ ta jest bardzo solidnie, zw³aszcza je�li bierze siê pod uwagê fakt, ¿e ca³a ksiêga jest w za-
mierzeniu autorów publikacj¹ o charakterze równie¿ popularnym, oparta na materia³ach �ród³owych.
Autorzy wykonali gruntown¹ kwerendê archiwaln¹ w centralnych archiwach w Warszawie, a tak¿e
lokalnych we Wroc³awiu. To mocna strona ich pracy, zw³aszcza ¿e umocowali j¹ te¿ dog³êbnie w prasie
lokalnej i szeroko wykorzystanej literaturze.

Jak nale¿a³oby siê spodziewaæ po pracy historyków z Akademii Ekonomicznej, oprócz zwartej
i przejrzy�cie u³o¿onej narracji mocn¹ stron¹ tej czê�ci Ksiêgi s¹ te¿ publikowane w licznych tabe-
lach dane statystyczne. Ich analiza pozwala czytelnikowi na samodzieln¹ ocenê przedstawianych da-
nych.

Szczególnie ciekawe w tej czê�ci wyda³y siê opisy wydarzeñ marcowych z 1968 r. i udzia³u w nich
studentów AE. Ich postawa wyra�nie kontrastowa³a z postaw¹ w³adz uczelni, które w przeciwieñ-
stwie do w³adz Uniwersytetu czy AM nie tylko nie objê³y ich ochron¹, ale wrêcz zaognia³y sytuacjê,
od pierwszych dni stawiaj¹c siê do dyspozycji w³adz partyjnych i podejmuj¹c wiele represji przeciw
strajkuj¹cym i protestuj¹cym studentom i pracownikom.

W ogóle sprawy studenckie i ¿ycia studenckiego zosta³y w tej czê�ci Ksiêgi przedstawione nie-
zwykle skrupulatnie. Ich prezentacja mo¿e stanowiæ wzór do podobnych opracowañ na innych wro-
c³awskich uczelniach.

Niestety nie uda³o siê autorom tej czê�ci unikn¹æ drobnych potkniêæ. Najwa¿niejszym z nich jest
kwestia wyja�nienia zmiany nazwy uczelni, która dokona³a siê w 1974 r. Na s. 171 J. Chumiñski stwier-
dzi³ tylko, ¿e �kolejna wa¿na zmiana organizacyjna uczelni nast¹pi³a dopiero po zmianie jej nazwy
z WSE na AE i nadaniu jej w 1974 r. imienia O. Langego�. Nie poda³ jednak przy tym ¿adnej do-
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k³adnej daty ani podstawy takiej decyzji w sensie aktu prawnego. Nie wyja�ni³ te¿ tego K. Popiñski
w swoim rozdziale zatytu³owanym Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu (1974�2007). Autor ten
ma chyba z t¹ zmian¹ nazwy problem, bo skoro od 1974 r. by³a to AE, to dlaczego �1 pa�dziernika
1974 r. WSE otrzyma³a imiê Oskara Langego�?, jak pisze na s. 192, a tabela 22, na s. 193, ma tytu³
�Wybrane osi¹gniêcia naukowo-badawcze AE w latach 1970�1979�, skoro po³owa tego okresu to czasy
WSE? Mo¿e zmiana nazwy nosi³a charakter kosmetyczny? Ale to trzeba by³o wyja�niæ.

A przy okazji, choæ to uwaga subiektywna, pró¿no szukaæ w tek�cie jakiejkolwiek informacji
wyja�niaj¹cej przyczynê, dla której po 1989 r. wroc³awska uczelnia ekonomiczna utrzyma³a swojego
skompromitowanego patrona. Oskar Lange, mierny ekonomista doby komunistycznej i niew¹tpliwy
agent sowieckich s³u¿b specjalnych, �le zas³u¿y³ siê Polsce wraz z �personami� takiego kalibru, jak
np. ksi¹dz �patriota� Kaczyñski. Niew¹tpliwie wroc³awska AE zas³u¿y³a na godniejszego patrona,
choæby z grona swych wybitnych pracowników, ale z bli¿ej niewyja�nionych przyczyn nie podjê³a
trudu dokonania takiej zmiany...

Czê�æ II Ksiêgi traktuje o szko³ach naukowych na uczelni. Tu zastanawiaj¹ca na pierwszy rzut
oka wydaje siê ich mnogo�æ. Wymienionych jest 20 takich szkó³. Czy jednak liczni autorzy tej czê�ci
pracy nie pomylili pojêcia �szko³y naukowej� z pojêciem katedry lub zak³adu naukowego? Dwudzie-
stoma szko³ami ekonomicznymi, w klasycznym rozumieniu pojêcia �szko³a�, mo¿na by raczej obdzieliæ
ze trzy renomowane europejskie uczelnie. Mo¿e wiêc lepiej by³o poprzestaæ na wskazaniu w 60-leciu
uczelni czo³owych kierunków naukowo-dydaktycznych? Zw³aszcza ¿e sami autorzy tej czê�ci nega-
tywnie odpowiadaj¹ na pytanie o istnienie �wroc³awskiej szko³y ekonomii� przed rokiem 1990!

Czê�ci III i IV przedstawiaj¹ g³ówne jednostki organizacyjne uczelni. Pierwsza z nich bardzo szcze-
gó³owo prezentuje Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, a druga, ogólniej, pozosta³e trzy wydzia³y i spe-
cjalistyczne jednostki AE. Z tego podzia³u domniemywaæ mo¿na, ¿e Wydzia³ Nauk Ekonomicznych
odgrywa wiod¹c¹ rolê na uczelni i st¹d potrzeba jego wyodrêbnienia. Szkoda tylko, ¿e w zwi¹zku
z tym o przesz³o�ci pozosta³ych wydzia³ów i ich wspó³czesnych obszarach badawczych dowiaduje-
my siê tylko ogólnie i bardzo skrótowo.

Na koniec o tytule: Ksiêga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc³awiu.
Skoro uczelnia nosi³a sw¹ nazwê od 1974 r. i od tego¿ roku mia³a takiego patrona, to czy nie lepiej
brzmia³by tytu³ Ksiêga 60-lecia wroc³awskich uczelni ekonomicznych? Zw³aszcza ¿e od jesieni 2008 r.
jest to ju¿ Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu, a i O. Lange gdzie� siê ulotni³...

Podsumowuj¹c, nale¿y podkre�liæ, ¿e niezale¿nie od wykazanych drobnych uchybieñ, Ksiêga

wydana na 60-lecie istnienia wroc³awskiej uczelni ekonomicznej stanowi wa¿ne uzupe³nienie wie-
dzy nt. �rodowiska naukowego naszego miasta. Praca ta udanie wpisuje siê w nurt badañ nad prze-
sz³o�ci¹ i tera�niejszo�ci¹ wroc³awskich uczelni wy¿szych. Mo¿na tylko mieæ nadziejê, ¿e otwiera
ona, a nie zamyka prezentowan¹ problematykê.

Tomasz G³owiñski

CIESZYÑSKIE STUDIA MUZEALNE. TÌ�ÍNSKÝ MUZEJNÍ SBORNÍK, 3, 2007, ss. 344,
ilustr.

Trzeci tom zbioru muzealnych studiów cieszyñskich utwierdza w przekonaniu, ¿e inicjatywa wy-
dawnicza dwóch muzeów miasta nad Olz¹ � polskiego i czeskiego � rozwija siê znakomicie, spra-
wiaj¹c jedynie swoim tytu³em ma³y problem na poziomie zapisu bibliograficznego. Zgodnie z za³o-
¿eniem realizowanym od pierwszego tomu studia mieszcz¹ rozprawy z zakresu muzeologii, nastêpnie
koncentruj¹ siê na zagadnieniach regionalnych �l¹ska Cieszyñskiego, d¹¿¹c do tego, by ukazywaæ je
w szerszym kontek�cie. Recenzowany numer pokazuje, ¿e Redakcja zmierza tak¿e do ukazywania
samych kontekstów, co jest interesuj¹cym wyzwaniem intelektualnym.

Tom otwiera artyku³ krakowskiego muzeologa Jerzego �wiecimskiego Przekaz prawdy i nieprawdy

w ekspozycji muzealnej (s. 9�44). Autor podnosi problem z pogranicza etyki zawodowej, antropolo-
gii kulturowej i komunikacji spo³ecznej, rzecz jasna tak¿e muzeologii. Wprowadza pojêcia �prezen-
tacji� (obiekt ukazuje sam siebie i nic nadto) i �reprezentacji� (obiekt to niejako pars pro toto jakiego�


