jak np. J. Korzeniowski lub Z. Krasiński, którzy w swej twórczości literackiej dali
opisy krajoznawczo-obyczajowe okolic Wałbrzycha. W dawnym Salzbrunn pod po
zorem kuracji odbywali narady przywódcy powstańczy i działacze rewolucyjni
z trzech zaborów. Interesują nas również znane nazwiska kuracjuszów z Rosji.
Np. Wissarion Bieliński napisał w Szczawnie słynny L ist do G ogola, Iwan Turgie
niew kreślił stąd swoje spostrzeżenia itd.
Zamierzenia Koła na przyszłość idą w kierunku kontynuowania odczytów po
pularnonaukowych o regionie i jego roli w przeszłości i teraźniejszości, publikacji
.prasowych, korespondencji naukowych, prac badawczych w ramach możliwości pro
wincjonalnych, akcji ochrony zabytków dość licznych na Pogórzu Wałbrzyskim oraz
werbunku nowych członków, zwłaszcza studentów i nauczycieli historii. Ci bowiem
w pierwszym rzędzie powinni znać swój rejon pracy i jego problematykę, tak
różnoraką i złożoną w naszym mieście. Obserwujemy fakty niewystarczającego wią
zania nauki szkolnej z dziejami „bliższej ojczyzny“ wskutek niedostatecznej znajo
mości dziejów regionu i jego zjawisk współczesnych.
Zarząd K ola
POSZUKIWANIE KORESPONDENCJI ALEKSANDRA HUMBOLDTA
Niemiecka Akademia Nauk zwróciła się ostatnio do Polskiej Akademii Nauk
z prośbą o pomoc w odnalezieniu korespondencji Aleksandra Humboldta (1769—
1859), wielkiego uczonego — przyrodnika niemieckiego. Wspólna inicjatywa Akade
mii Nauk Niemiec i Austrii wydania całości listów uczonego napotyka duże trud
ności. Przede wszystkim brak jest wiadomości o miejscu przechowywania podstawo
wej części tych rozproszonych papierów. Wiadomo, że A. Humboldt utrzymywał
ożywioną korespondencję z wieloma uczonymi zagranicznymi, znane są też jego
liczne powiązania z Polakami. Nasze zbiory biblioteczne i archiwalne, jak Archiwum
Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowe w Krakowie, Biblio
teka Jagiellońska i Uniwersytecka we Wrocławiu, posiadają w swych zbiorach wiele
przykładów tego rodzaju listów wielkiego uczonego niemieckiego. Niewątpliwie nie
wyczerpują one jednak całości zachowanej u nas korespondencji Humboldta.
Pragnąc pomóc w prowadzonych poszukiwaniach, Polska Akademia Nauk prosi
wszystkie osoby, zarówno prywatne, jak i kierownictwo czy pracowników instytucji,
w których posiadaniu znajdują się listy A. Humboldta bądź pisma do niego adre
sowane, o przesłanie odpowiednich wiadomości do Archiwum Polskiej Akademii
Nauk, Warszawa, Nowy Świat 72, Pałac Staszica. Odnalezione listy zostaną sfoto
grafowane bądź zmikrofilmowane, a oryginały pozostaną w rękach dotychczasowych
właścicieli. Informacje o uprzejmej przysłudze tych ostatnich zamieszczone będą
w treści zamierzonego wydawnictwa.
Polska Akademia Nauk nie wątpi, że poszukiwaniami tymi, stanowiącymi przy
kład międzynarodowej współpracy naukowej, zainteresują się zwłaszcza pracownicy
naukowi, kulturalni i oświatowi, szczególnie zaś archiwiści i bibliotekarze. Pomoc
ich może być też szczególnie istotna przy poszukiwaniach i dotarciu do listów mo
gących znajdować się w rękach prywatnych.

