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WROCLAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
1946-1970
Towarzystwa naukowe w Polsee, wywodzqce si� faktycznie z daw
nych juz tradycji wieku Oswiecenia, przeszly na naszym terenie dlug'l
drog� rozwoju, przezywajqc okresy niewqtpliwej swietnosci oraz czaso
wego zastoju. R6znorodne na to skladaly si� przyczyny: zewn�trzne, gdy
organizacja zycia spolecznego i naukowego wyznaczala im wi�ksze lub
mniejsze zadania, gdy mialy one byc organizmami kompensujqcymi braki
instytucjonalnych form nauki i oswiaty, oraz wewn�trzne, wynikajqce
z przyj�tego programu dzialania o r6znym stopniu dynamizmu i aktual
nosci. W tym drugim wypadku nie nalezy zapominac o czynniku ludz
kim, o tym mianowicie, jakie indywidualnosci naukowe i organizacyjne
dochodzily do glosu w poszczeg6lnych towarzystwach nadajqc kierunek
i ton poczynaniom naukowym.
W XIX w., ujmujqc rzecz generalnie, r6znorodne towarzystwa nauko
we (,,przyjaci6l" czy „milosnik6w" nauki), w scislejszym czy tez dosc
szerokim, nawet umownym tego slowa znaczeniu, posiadaly nader roz
maite funkcje. Grupowaly ludzi o podobnych zainteresowaniach, byly
dogodnym forum do dyskusji i wymiany poglqd6w o charakterze spec
jalistycznym, niejednokrotnie zast�powaly nie istniejqce lub tez funkcjo
nujqce na ograniczonych zasadach oficjalne, panstwowe instytucje na
ukowe, wreszcie w sporadycznych wypadkach zamienialy si� w rodzaj
lokalnych akademii nauk. Najbardziej klasycznym przykladem tej ewo
lucji ku formom programowo i organizacyjnie najbardziej wyspecjalizo
wanym i najwyzszym Sq dzieje krakowskiej Akademii Umiej�tnosci (p6z
niej Polskiej Akademii Umiej�tnosci).
Mi�dzywojenne dwudziestolecie, okres wlasnej, polskiej panstwo
wosci, to dla towarzystw naukowych nowa karta dziej6w. Sprecyzowaniu
ulegaj'! wypracowane juz wczesniej w niejednym programy i sfery dzia
lania towarzystw specjalistycznych (okreslenie i obecnie funkcjonujqce,
choc niezupelnie scisle i poprawne - chodzi tu o towarzystwa specjali-
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zujqce si" w okreslonych dyscyplinach naukowych lub zakresach zainte
resowari. naukowych). Pierwsze, grupujqce fachowc6w o identycznym
kierunku zainteresowari., acz o roznym stopniu aktywnosci naukowej,
majq na celu pogl"bianie danej specjalizacji bez prowadzenia badari. pod
stawowych w danych dziedzinach, drugie, wielokierunkowe, nastawione
Sq przede wszystkim na poczynania scisle naukowe, ze szczeg6lnym na
ciskiem na podstawowe. Stqd tez inny program prac, odmienne kryteria
doboru cz!onk6w. W!asnie w mi"dzywojennym dwudziestoleciu, nie tyl
ko zresztq w Polsee, ukszta!towa! si" zar6wno w praktyce, jak i w swia
domosci spolecznej model og6lnego towarzystwa naukowego jako orga
nizacji charakteru akademickiego. Terenowe og6lne towarzystwo nauko
we - lokalna akademia nauk, to okreslenie uzywane wymiennie, choi:
w wypowiedziach oficjalnych nie zalegalizowane. Hermetycznosi: tych or
ganizm6w naukowych bywa!a rozumiana w r6wnym niemal stopniu jako
zr6dlo tej akademicznosci, jak i jej naturalne nast"pstwo.
Te uwagi wst"pne, w sposob nader uog6lniajqcy odniesione do cha
rakteru i pozycji towarzystw naukowych w przeszlosci, wydawaly si" tu
wskazane dla podmalowania tla, na kt6rym powolano do zycia Wroc!aw
skie Towarzystwo Naukowe. Chodzi tu naturalnie o tlo w pierwszym rz"
dzie „SwiadomoSciowe": jak rozumiano istote i zasadnicze zadania towa
rzystwa naukowego, w jakim kr"gu ludzi zakie!kowa! pomys! zorganizo
wania takiego towarzystwa we Wroc!awiu.
I chociaz owe prymarne przes!anki istnialy i funkcjonowa!y od po
czqtku, zaraz dodai: nalezy, ie we Wroc!awiu po 1945 r. zaistnia!y prze
slanki jeszcze inne, w 6wczesnej sytuacji polskiego, odzyskanego Wroc
lawia z ca!q pewnosciq wazniejsze i decydujqce. Sprawa ta nie wymaga
w tym miejscu zbyt szczeg61owej analizy i argumentacji. W odzyskanym
miescie, zniszczonym gruntownie, szybko formowai: si" zacz"!o srodo
wisko naukowe wok6! Uniwersytetu i Politechniki; formowalo si" z en
tuzjazmem r6wnym 6wczesnym trudnosciom wobec braku mieszkari., po
mieszczeri. naukowych i dydaktycznych, zbior6w i bibliotek, urz,idzeri. i po
trzebnej ilosci kadry naukowej. Ale zycie naukowo-dydaktyczne ruszylo
szybko z miejsca dzi"ki niewyczerpanej energii i inicjatywie pierwszego
rektora personalnie po!,iczonych z sob,i wyiszych uczelni, Uniwersytetu
i Politechniki, bylego rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,
prof. Stanis!awa Kulczyri.skiego (tak jak ruszy!o zycie literackie i kul
turalne inspirowane przez niestrudzonego Tadeusza Mikulskiego ,,czwartki literackie"). Znamion historycznych nabral dzieri. 15 XI 1945 r.,
dzieri., w kt6rym nie zyj,icy juz dzisiaj prof. Idaszewski wyg!osi! na Poli
technice po wojnie pierwszy programowy wyk!ad w j"zyku polskim.
W atmosferze pionierskiego wysi!ku naukowego i organizacyjnego,
gdy koncentracja dzia!ari. i zbiorowy program pracy naukowej mog!y byi:
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dodatkowym, ale nader waznym warunkiem powodzenia podejmowanych
przedsi,:wzi,:c, gdy bezposrednia wymiana informacji naukowych, wsp61ne dyskutowanie interesuj,icych zagadnien badawczych i inspiracje do
nowych poczynan mogly byc i faktycznie byly waznym zdynamizowa
niem 6wczesnego zycia naukowego, w takiej wlasnie atmosferze i w ta
kich warunkach utworzenie ogölnego, ,,akademickiego" towarzystwa na
ukowego bylo nie tylko bardzo wskazane, ale po prostu konieczne. Istnie
nie takiego towarzystwa nie bylo ani mechanicznym powtarzaniem
i utrwalaniem tradycji, ani tym bardziej aktem naukowego, srodowisko
wego snobizmu. Towarzystwo naukowe w sytuacji pierwszych powojen
nych lat Wroclawia, eo wi,:cej - w sytuacji 6wczesnego spoleczenstwa
w og6le ·- bylo zorganizowanym, merytorycznym dopelnieniem innych
form instytucjonalnych o charakterze panstwowym.
Tradycja, W' najlepszym tego slowa znaczeniu, lezala u pcicz,itköw
Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego. Bylo ni,i )Jawi,izanie do zaslu
zonego, o powaznym dorobku badawczym i wydawniczym, Towarzystwa
Naukowego we Lwowie, dzialaj,icego w osrodku, z ktörego wylonila si,:
powazna liczba pracownik6w nauki osiadlych i prowadz,icych swe prace
po 1945 r. we Wroclawiu. Tak przeto dla jednych Wroclawskie Towarzy
stwo Naukowe mialo byc kontynuacj,i towarzystwa lwowskiego (aspekt
nieoboj,:tny po niedawno zakonczonej niszcz,icej wojnie, kt6ra wbrew
zamiarom okupanta nie przerwala ci,iglosci polskiego zycia umyslowego),
dla drugich zas mialo byc czyms zupelnie nowym, czerpi,icym nie tylko
z cennego dorobku przeszlosci. I w jednym, i w drugim wypadku, wobec
zgodnie uznanej celowosci pracy naukowej we wlasciwym stowarzysze
niu, nastroje byly analogiczne, ·zamierzenia zaS i cele - wspölne.
Dyskusje i prace wst,:pne nad powolaniem do zycia Wroclawskiego
Towarzystwa Naukowego faktycznie trwaly od jesierri 1945 r.; duz,i ini
cjatyw,: przejmowal tu Stanislaw Kulczynski, przy pim zas stalo grono
powaznych ludzi nauki, bardzo czynnych przy realizacji tego zamierze
nia: Kamil Stefko, Hugo Steinhaus, Ludwik Hirszfeld, Karo! Maleczyn
ski, Edward Sucharda i in. Niebawem doszli do nich inni o utrwalonych
w nauce nazwiskach i ten zespöl okreSliC moi:na mianem czlonköw zalo
zycieli. Uformowano pierwszy Zarz,id 7 III 1946 r., zatwie,-dzony p6zniej
na pierwszym og6lnym zebraniu administracyjnym w dniu 30 V 1946 r.
Kieruj,ic si,: wypr6bowan,i praktyk,i og6lnych towarzystw nauko
wych, utworzono cztery Wydzialy: Nauk Filologicznyc,h (przewodn. Jerzy
Kowalski), Nauk Historyczno-Filozoficznych (przewodn. Karo! Maleczyn
ski), Nauk Spolecznyc.h (przewodn. Tadeusz Bigo), Nauk Matematycznych
i Przyrodniczych (przewodn. Kazimierz Sembrat). Dwa dalsze Wydzialy
postanowiono zorganizowac; Wydzial Nauk Lekarskich organizowal Lud
wik Hirszfeld, Wydzial Nauk Technicznych Edward Sucharda.
6 - Sobötka, 1970, z. 2
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Wydzialy rozpocz�!y swe prace JUZ w marcu 1946 r. A oto godne
przypomnienia daty inauguracyjnych posiedzen naukowych Wydzial6w:
Wydzial Nauk Historyczno-Filozoficznych - 28 III 1946 r. fpierwsze
odczyty naukowe wyg!oszono na tym Wydziale na posiedzeniu w dniu 16
maja tegoz roku - Ewa Maleczynska, Spoleczenstwo po!skie pierwszej
polowy XV w. wobec zagadnien zachodnich; Karol MMeczynski, W spra
wie autentycznosci buZZi gnieinienskiej z r. 1136); Wydzia! Nauk Mate
matycznych i Pr·zyrodniczych liicznie z Wydzialami b�diicymi w organi
zacji - 28 III 1946 r. (Stanislaw Kulczynski, 0 wlozeniach, jakie lezq
u podstaw morfo!ogii por6wnawczej); Wydzial Nauk Filologicznych 21 V 1946 r. (Jerzy Kowalski, wydanie krytyczne Hermogenesa De stati
bus, Stanislaw Rospond, Wit Stwosz, ana!iza nazwiska i imienia); Wy
dzia! Nauk Spo!ecznych - 8 VII 1946 r. (Wincenty Stys, Drogi post�pu

gospodarczego wsi, studium na przykladzie zbiorowosci pr6bnej wsi Hu-·
sowa). Pierwszych przewodnicziicych Wydzia16w powolano w dniu ufor
mowania pierwszego zarziidu (tymczasowego), tj. 7 III 1946 r.
Wydzialy kontynuowaly swe prace naukowe i organizacyjne, m. in.
dyskutowa!y one kandydatury nowych czlonk6w. Kandydatury te zosta
ly przyj�te na pierwszym og6lnym zebraniu Towarzystwa dnia 30 maja
tego roku. Doroczne og6lne zebrania administracyjne byly i zgodnie ze
statutem sii nadal najwyzsz11 wladzq Towarzystwa, powo!ujqCq prezydia
zarz11d6w i wytyczaj11c11 kierunek dzialania WTN.
Pierwsze inauguracyjne og61ne, publiczne zebranie Towarzystwa od
bylo si� dnia 10 VI 1946 r. w auli Politechniki. Aula Uniwersytetu (aula
Leopoldina), pi�kny zabytek barokowej sztuki architektonicznej i deko
racyjnej, bardzo powaznie uszkodzona podczas dzialan wojennych, pod
dana pieczo!owitym zabiegom rekonstrukcyjnym i konserwatorskim, nie
nadawala si� do uzytku.

Og6lne zebranie publiczne WTN odbylo si� podczas wroclawskich
,,Dni Kultury" i mialo szczeg6lnie uroczysty charakter. Bylo ono mani
festacjq odrad�ajiicego si� polskief;lO zycia naukowego we Wroclawiu, wy
razem ci11glosci polskiej mysli badawczej. Zebranie to zgromadzilo licz
ne rzesze obywateli miasta; obecni byli r6wniez m. in. wiceminister kul
tury i sztuki L. Kruczkowski i wojewoda wroclawski S. Piaskowski. Za
gajenie wyglosil prezes Towarzystwa S. Kulczynski, zas prof. T. Lehr-·
-Splawinski zlozyl serdeczne zyczenia nowo powstalemu Towarzystwu
w imieniu Polskiej Akademii Umiej�tnosci w Krakowie. Podstawy orga
nizacyjne i zadania Towarzystwa przedstawi! wiceprezes Kamil Stefko,
plan najblizszych prac oraz nazwiska czlonk6w - sekretarz generalny
Hugo Steinhaus. W cz�sci naukowej Jerzy Kowalski wyglosil odczyt
o autonomii zjawisk swiata duchowego. Na zakonczenie odczytana zo-
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sta!a przyj,:ta przez Towarzystwo rezolucja wzywajljca do otoczenia opie
klj i do odbudowy zabytk6w wroc!awskich z czas6w piastowskich.
Og6lne pobliczne (doroczne) zebrania Wroc!awskiego Towarzystwa
Naukowego uzyskaly podstawy statutowe. Zwo!ywane w maju, w dniach
tradycyjnych „Dni. Wroc!awia", prezentujlj 'Spoleczenstwu dorobek To
warzystwa w minionym roku i przynoszlj odczyt naukowy na temat spo
lecznie waimy i aktualny.
Sk!ad pierwszego Zarzljdu WTN przedstawia! si,: nast,:pujljCO: pre
zes - Stanislaw Kulczynski, wiceprezes - Kami! Stefko, sekretarz ge
neralny - Hugo Steinhaus, skarbnik - Wincenty Stys, ponadto zas
przewodnicz11cy Wydzial6w (nazwiska podano uprzednio). By nie roz
bijac toku zawartych tu informacji, zaznaczyc nalezy, ze z biegiem cza
su dokonano zmian w sk!adzi"e prezydium Towarzystwa. Powo!ano dru
giego wiceprezesa oraz dw6ch zast,:pc6w sekretarza generalnego, wresz
cie trzech cz!onk6w (,,bez teki") sposr6d zas!uzonych i ciesz11cych si,:
autorytetem dawniejszych czlonk6w Zarz11du, wreszcie zlikwidowano sta
nowisko skarbnika. Przewodniczljcy Wydzial6w wchodzili do Zarz11du
z urz'ldu (powo!ywali ich drog11 wybor6w tajnych czlorrkowie danego
Wydzialu). Zmiany te, zalegalizowane w!asciwymi zmianami statutowy
mi, podyktowane zostaly odmienn11 sytuacj11 znacznie powi'lkszonego To
warzystwa, rozbudowaniem jego agend i wzrostem zadan naukowych
i spo!ecznych.
Sk!ad osobowy Wroc!awskiego Towarzystwa Naukowego w 1946 r.
przedstawia! si,: nasl'lpUjljco:
Wydzial I (wg kolejnosci podanej uprzednio): Edmund Bulanda, Jerzy
Kowalski, Tadeusz Mikulski, Leszek Ossowski, Stanislaw Rospond, Ana
niasz Zajljczkowski. Wydzia! II: Roman Ingarden, Antoni Knot, Mieczy
slaw Kreutz, Kazimierz Majewski, Ewa Maleczynska, Karo! Maleczynski,
Teofi! Emil Modelski, Boleslaw Olszewicz. Wydzial III: 'l'adeusz Bigo,
Iwo Jaworski, Waclaw Osuchowski, Kamil Stefko, Wincenty Stys. Wy
dzial IV: Bronis!aw Knaster, Stanis!aw Kulczynski, Helena Krzemieniew
ska, Stanislaw Loria, Gustaw Poluszynski, Eugeniusz Romer, Eugeniusz
Rybka, Kazimierz Sembrat, Hugo Steinhaus. Wydzial V: Ludwik Hirsz
feld, Andrzej Klisiecki. Wydzial VI: Edward Sucharda.
W dalszej ewolucji Towarzystwa zwi11zanej z rozwojem wroclawskie
go srodowiska naukowego zaznaczyla si,: naturalna tendencja do przysto
s9wania istniej11cych Wydzia!6w 'do aktualnych potrzeb i zadan oraz do
powolywania nowych. Tak zatem Wydzial Nauk Spo!ecznych przeksztal
cono na Wydzial Nauk Prawnych i Ekonomicznych, ponadto zas utwo
rzono Wydzial VII Nauk Rolniczych (styczen 1957 r.).
Uchwalony w 1946 r. pierwszy statut Wroc!awskiego Towarzystwa
Naukowego sformulowal w pi,:ciu rozdzialach charakter, zalozenia i cele
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Towarzystwa. WTN, zgodnie z tradycjami tego rodzaju stowarzyszeit
oraz wytyczonymi planami pracy, mialo byc organizac.j& zamkni"t'l, po
wolujqcq na swych czlonk6w „tylko osoby pracujqce naukowo i posiada
jqce znaczniejszy dorobek naukowy". Ce! Towarzystwa to „popieranie
rozwoju nauki polskiej i ruchu naukowego we wszystkich gal<,ziach wie
dzy". Urzeczywistnieniu tego celu mialo sluzyc wspieranie prac nauko
wych przez udzielanie zasilk6w, og!aszanie konkurs6w na prace naukowe
i przyznawanie nagr6d, organizowanie zespolowej pracy naukowej (bi
bliotek, czytelni, archiw6w, muze6w, pracowni badawczych itd.) oraz in
nymi l;posobami. Dalej celowi temu sluzq posiedzenia naukowe i zebra
nia dyskusyjne, og!aszanie drukiem prac naukowych oraz utrzymywa
nie zwi&zk6w z innymi towarzystwami naukowymi w kraju i za gra
nicq. Pierwszy statut WTN zatwierdzony zosta! przez Urz&d Wojew6dzki
Wroclawski na zasadzie postanowienia wojewody wroc!awskiego z dnia
12 VIII 1947 r. (pismem z dnia 6 IX 1947 r.).
Jak wskazujq podane wyzej sformulowania, i cele, i zadania WTN za
kreslono nader szeroko. Ekskluzywnosc Towarzystwa, ustabilizowanq
statutowo (p6zniej niejednokrotnie kwestionowanq, czemu wypadnie jesz
cze poswi<,cic nieco uwagi), podyktowal nie nacisk tradycji, lecz 6wczes
na sytuacja w nauce polskiej, a tym samym i zadania przyj<,te przez To
warzystwo. Nauka polska po ostatniej wojnie, kt6ra zada!a jej bolesne
ciosy i spowodowala olbrzymie straty zar6wno w stanie osobowym, jak
i w substancji materialnej (budynki, biblidteki, laboratoria), wymagala
odbudowy we wszelkich dziedzinach - st&d w statucie „organizowanie
pracy naukowej" rozumiane jako tworzenie wlasciwych warsztat6w ba
dawczych - wymagala koncentracji umysl6w i doswiadczenia naukowe
go, naukowej aktywnosci i autorytetu. W tej sytuacji otwarte towarzy
stwo naukowe, grupujqce ludzi o r6znym stopniu zaangazowania nauko
wego, z calq pewnosciq nie mogloby spelnic swego zadania, zwlaszcza
w srodowisku akademickim.
Dodac nalezy, ze we Wroclawiu, gdzie zycie naukowe musiano budo
wac od podstaw, sprawa tak rozumianego towarzystwa nie dala si<, po
prostu inaczej rozwi&zac. Zagadnienia luzniejszych lub czysto profesjo
nalnych zwiqzk6w z nauk&, technikii, praktykq zawodowq i spolecznq
pozostawiono stowarzyszeniom jednokierunkowym, otwartym, kt6re po
wstawaly bardzo szybko jedno po drugim r6wniez w samym Wroclawiu,
jak i na terenie Dolnego Slqska.
Organizowanie i autonomiczne prowadzenie badait naukowych, cha
rakterystyczne i wlasciwe dla towarzystw typu akademickiego, zostaly
uznane za powazne zadania WTN, kt6rym wypadlo poswi<,cic wiele uwa
gi i wysilku. Od powolania do zycia Polskiej Ali:ademii Nauk (1952) or
ganizacja nauki w Polsee (niezaleznie od kompetencji odpowiednich re-
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sart6w) wpisana zastala w pragram zatian tej naczelnej palskiej insty
tucji naukawej. Przej,:cie tawarzystw naukawych przez PAN wyznaczylo
röwniez zakres i charakter badati. WTN, finansawanych adtqd z budzetu
Akademii. Na tym adcinku pracy adnatowac nalezy prowadzane przez
kilka lat przez zesp61 pracawniköw naukawych r6znych specjalnasci ba
dania nad suszq na Dalnym S111sku, uwieti.czane pawamymi wynikami,
zawartymi w addzielnej publikacji (Z badaii nad wp1ywem pasuchy na
rolnictwa na Dolnym Slqsku. Zbi6r prac pad kierunkiem Baleslawa Swi,:
tachawskiega, red. B. Knaster).
lnnq pracq padj,:tq przez WTN (w zmieniajqcym si� z czasem zespa
le) byla przedsi�wzi,:cie naukowa-edytorskie majqce na celu pamnikawe
wydanie Optyki Witelana w wersji aryginalnej araz w palskim przekla
dzie. Nad pracami wst,:pnymi czuwali E. Marczewski, R. S. Ingarden
i J. Lanawski. Chadzilo nie tylko o zreprodukawanie renesansawega wy
dania dziela Witelana, ale a wzi,:cie pad uwag� istniejqcych, a rozprasza
nych r,:kapis6w araz a wlasciwy kamentarz naukawy skanstruawany ze
stanawiska nauki wsp6lczesnej. Prace nad redakcyjnym przygatowaniem
tekstu palskiego i kamentarza trwajq nadal.
Z uwagi na ta, ze badania naukawe 'zastaly skancentrawane w plac6w
kach Palskiej Akademii Nauk, wyzszych uczelni palskich araz w resar
tawych instytutach naukawa-badawczych, tawarzystwa afiliawane przy
PAN, w tym röwniez i Wroclawskie Towarzystwa Naukawe, skancentro
waly swe wysilki na innych adcinkach pracy, o czym b�dzie mawa ad
dzielnie.
Zgadnie z cytawanymi pastanawieniami statutu WTN prowadzila
i nadal prawadzi nader ozywionq dzialalnosc na posiedzeniach nauka
wych Wydzial6w, a w akresie od 1949 r. paczqwszy (a w latach nast,:p
nych w stapniu stale si,: nasilajqcym) i na pasiedzeniach komisji spec
jalistycznych.
Wydawane ad 1947 r. ,,Sprawazdania Wraclawskiega Taw. Naukawe
ga" dajq dokladny przeglqd arganizawanych na Wydzialach i kamisjach
pasiedzeti. i prowadzanych dyskusji. Na kazdym pasiedzeniu (z wyjqtkiem
tzw. administracyjnych, paswi,:canych sprawam organizacyjnym: plany.
pracy, arganizacje imprez naukawych, zagadnienia wydawnicze, dyskusje
nad kandydaturami na nowych czlank6w i wsp6lpracownik6w) cz!anek
Tawarzystwa lub wprawadzany przezeti. gase referuje w!asnq prac,: nauko
Wq zakati.czanq lub znajdujqCq si,: w taku apracawania, wyg!asza kamu
nikat o wybranym zagadnieniu naukawym lezqcym w kr�gu aktualnego
zainteresawania autara lub tez inicjuje dyskusj� nad prablemem wyma
gaj11cym przemyslenia przez grana ludzi kampetentnych i wypawiedzenia
przez nich wlasnega sqdu na ten temat. Na padkreslenie zasluguje pa
nadta jeszcze jeden fakt ugruntawany w praktyce Tawarzystwa. Oto na
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posiedzeniach wyst!)pujq z referatami wlasnych prac nie tylko czlonko
wie lub zaproszeni goscie z powaznym i uznanym dorobkiem naukowym,
lecz röwniez mlodzi pracownicy nauki, niejednokrotnie zaczynajqcy po
wazne wlasne badania. W takich wypadkach posiedzenie· nabiera charak
teru sympozjum, na ktörym mlodszy pracownik nauki moze poddac wla
sne tezy i wprowadzonq metod!) osqdowi starszych kolegöw, dzi!)ki czemu
przedstawione przezeri poglqdy naukowe uzyskujq warunki do pelniejszej
krystalizacji, weryfikacji i poglE:bienia. Ten wlasnie' udzial Towarzystwa
w procesie rozwijania badari naukowych i kolezenska opieka nad m!od
szq kadr'l naukow'l nalezy bezspornie do osiqgni!)c zasl(1gujqcych na za
pisanie na dobro WTN. Ta sluszna praktyka stosowana jest nadal i uzna
wana przez ogöl cz!onköw.
Pröcz Wydzialöw dzialajq w obr!)bie Towarzystwa komisje specjali
styczne, ktörych celem jest (zgodnie z doswiadczeniami innych podobnych
stowarzyszen naukowych - z akademiami wlqcznie) koncentracja i in
tensyfikacja badari jednokierunkowych przez koncentracj!) ludzi i srod
köw. Komisje te uformowaly si!) w WTN w latach 1948-1957 jako jed
nostki wydzialowe i mi!)dzywydzialowe. Oto one: Komisja Historii Sztu
ki, JE)zykowa, Brbliografii i Bibliotekoznawstwa, Slowiano:l!naw�za. Komi
sje te rozwijajq ozywionq dzialalnosc. Komisja Slqska oraz Dielektryköw
(przy Wydziale VI) dzialaly w pewnych tylko okresach: Mi!)dzywydzialo
wa Komisja Slq5ka pod kierunkiem S. Wysloucha w latach 1948-1952,
pod kierunkiem J. Czyzewskiego w latach 1957-1962, Dielektryköw
w okresie 1956-1961. Pierwsza zawiesila swe czynnosci w sytuacji, gdy
badania nad Slqskiem nabraly charakteru bardziej wszechstronnego
w r6znych wyspecjalizowanych dziedzinach badari (od historii po geolo
giEl i chemiE:), druga wobec rozwini!)cia badan szczeg61owych w jednost
kach organizacyjnych Politechniki Wroc!awskiej.
W pracach komisji pr6cz czlonk6w Towarzystwa biorq aktywny udzial
wsp61pracownicy powolywani przez komisje i zatwierdzani przez Zarzqd
Towarzystwa. Rekrutujq si!) oni z grona fachowc6w spoza WTN, dzi!)ki
czemu prace naukowe nabierajq dynamicznosci i aktywizujq znacznie
szersze kr!)gi zainteresowanych: W ten spos6b naukowe oddzialywanie
WTN nabiera dodatkowego aspektu spolecznego.
Statystycznie rzecz biorqc, od czasu powstania VII Wydzialu, gdy
odpowiednio wzrosla liczba czlonk6w Towarzystwa (w 1946 r. 31 os6b,
w 1970 r. 339 os6b), srednio odbywalo siEl lqcznie od 60 do 85 posiedzen
naukowych Wydzia16w i komisji, na kt6rych wyglaszano od 75 do 100
odczyt6w, referat6w i komunikat6w rocznie. Liczba ta w pewnym stop
niu ilustruje wewn!)trznq aktywnosc Towarzystwa.
Zgodnie z podstawowymi zadaniami WTN, programowo sformulowa
nymi w statucie, pr6cz posiedzen naukowych scisle w obr!)bie Wydzia16w
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i komisji podejmowano i inne formy dzialalnosci naukowej i naukowo
-spolecznej, gdy TowaTZystwo wyst�powalo na zewrnitrz, wprowadzajqc
w krqg zainteresowai:t naukowych <lose szerokie rzesze spoleczei:tstwa
wroclawskiego. Do form tych, praktykowanych nadal, naleiq nast�pu
j,ice:
a) mi�dzywydzialowe posiedzenia naukowe,
b) posiedzenia i sesje organizowane przez poszczeg6lne Wydzialy
wsp6lnie z innymi organizacjami naukowymi,
c) sesje organizowane przez Towarzystwo wesp61 z innymi instytucjami (np. wyiszymi uczelniami Wroc!awia),
d) wlasne, miejscowe sesje naukowe,
e) czwartki naukowe,
f) wyjazdowe sesje naukowe wynikaj,ice ze zwi,izku prac podejmo
wanych przez Towarzystwo z przemyslem dolnosl,iskim.
Mi�dzywydzialowe posiedzenia naukowe maj,i w WTN <lose dlugie
i dobre tradycje, szczeg6lnie we wsp61pracy Wydzial6w Matematyczno
-Przyrodniczego i Lekarskiego. Kooperacja tych jednostek organizacyj
nych i wsp6lne dyskusje daj,i dobre wyniki i cieszii si� duiym powodze
niem.
Posiedzenia i sesje organizowane wsp6lnie przez Wydzialy i inne sto
warzyszenia naukowe faktycznie, choc naturalnie z r6znym nasileniem,
praktykowane s,i w WTN <lose powszechnie przez wszystkie Wydzialy.
Zjawiskiem najcz�stszym sii one na Wydziale Nauk Lekarskich; np. sesja
purkyniowska wsp6lnie z Polskim Tow. Fizjologicznym (arg. Z. Wiktor,
1965), na temat leczenia bodzcowego w okulistyce wspolnie z Katedrii
Chor6b Ocznych A.M. we Wroclawiu (arg. J. Kapuscii:tski, 1968), na te
mat krzepliwosci krwi wsp6lnie z Polskim Tow. Hematologicznym (arg.
H. Kowarzyk, 1969). Wydzial Nauk Matematyczno-Przyrodniczych WTN
wsp6lnie z Polskim Tow. Matematycznym zorganizowa! sesj� historii
matematyki w Polsee w 600-lecie Uniwersytetu Jagielloi:tskiego (arg.
E. Marczewski, 1964). Wydzial Nauk Technicznych wsp6lnie z zaintere
sowanymi katedrami Politechniki Wroc!awskiej zorganizowa! w 1957 r.
sesj� poswi�con,i zagadnieniu izotop6w.
Do wielkich imprez o powainym znaczeniu politycznym, spolecznym,
naukowym i kulturalnym nalezaly obchody 20-lecia nauki i szkolnictwa
polskiego typu akademickiego na ziemiach zachodnich i p61nocnych, zor
ganizowane w 1965 r. przez wyzsze uczelnie Wroclawia przy wsp61pracy
Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego. Powazny udzial Towarzystwa
jako instytucji oraz jego czlonk6w w organizowaniu przede wszystkim
sesji naukowych na Uniwersytecie i Politechnice Wroc!awskiej byl nie
ma!ym wkladem w uroczystosci jubileuszowe. Wkladem trwalym bylo
wydanie w tymze roku opracowanej przez Wydzialy Towarzystwa ksi,iz-
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ki zbiarowej o dorobku nauki polskiej na Dolnym Siiisku w m1monym
20-leciu (Nauka polska we Wrac!awiu w latach 1945-1965 i jej znacze
nie spo!eczne, Wroclaw 1965, red. J. Trzynadlowski). Wsp6lnie z Uniwer
sytetem Wroclawskim zarganizowano sesj,: w 50-lecie Wielkiej Socjali
stycznej Rewalucji Pazdziernikowej (1967).
Wlasne sesje naukowe organizowane sii zazwyczaj ze wzgl,:du na
waine akolicznasci i akazje w iyciu spolecznym i naukawym. W takich
sytuacjach inicjatywa Towarzystwa zmierza do sformulowania poglii
du i stanawiska naukowega na wydarzenia zachadziice w iyciu i w dzie
jach mysli wsp6lczesnej. W tym zakresie przypamniec naleiy nast,:pu
iiice przedsi,:wzi,:cia: sesj,: poswi,: conii sprawie odzyskania arras6w i in,
nych skarb6w kultury naradawej (arg. M. Morelowski, 1955), Pami�tni
kom J. Ch. Paska (arg. W. Czapliriski, 1963), badaniam nad lku'lturii wsp6l
czesnii (arg. S. Pietraszka, 1967; w sesji tej braly udzial r6wniei niekt6re
Katedry Uniwersytetu Wroclawskiega). Materialy tej sesji agloszono dru
kiem jako dadatek da „Sprawozdari WTN", Seria A, za rok 1967 (i w nad
bitce). 25-leciu Palskiej Rzeczypaspalitej Ludowej paswi,:cana byla sesja
urziidzana w maju 1969 r. (arg. W. Czapliriski), z nast,:pujiicymi refera
tami: M. Orzechawski i W. Wrzesiriski, Przemiany terytarialne Polski
po drugiej wajnie swiatawej w swiadamasci spaleczenstwa; S. Pietrasz
ka, 0 przeabrazeniach kultury w 25-leciu PRL; J. Trajak, Energetyka
a przemys! i kultura.
Oddzielnie adnatawac naleiy sesje naukawe arganizawane w trady
cyjnych jui „Dniach Wraclaw'ia" (maj) w latach 1959-1960, 1962. Sesje
te mialy charakter wielakierunkawega sp.ajrzenia r6znych nauk na prze
szlosc i wsp6lczesnasc Dalnega S!iiska (histaria, antropalagia, socjalagia,
· geagrafia, gealagia, demagrafia, technika, lingwistyka i in.). Z czasem sesje
sliiskie zastiipiana atwartymi pasiedzeniami naukawymi z adczytami na
najbardziej aktualne tematy, przede wszystkim prawne, histaryczne i pa
lityczne.
,,Czwartki naukawe" Wraclawskiega Tawarzystwa Naukawega pasia
dajii juz swe tradycje. Padj,:te z inicjatywy W. Czapliriskiega, E. Mar
czewskiega i J. Lanawskiega w 1961 r., mialy na celu upawszechnianie
wiedzy na najwyzszym paziamie w sradawisku pracawnik6w nauki
w dziedzinach wyspecjalizawanych, a wi,:c uprawianych przez w,:zszy
kriig badaczy, dzialania integracyjne paprzez naswietlanie wybranych
zagadnieri przez przedstawicieli r6inych dziedzin wiedzy araz paprzez
mi,:dzydyscyplinarne upawszechnianie metad badawczych, wreszcie inicjawanie dyskusji na wybrane aktualne ,tematy naukowe i spaleczne.
W latach 1961-1969 zarganizawana liicznie 35 „czwartk6w naukawych".
Tematyka „czwartk6w" byla bardza r6znaradna i abejmawala pad
stawawe dziedziny wiedzy wsp6lczesnej: histari,:, medycyn,:, technik,:
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i przemysl, prawo i ekonomi�, archeologi� i etnologi�, urbanistyk� i ar
chitektur�. filologi� i literatur�. geografi� i rolnictwo, astronomi� i astro
nautyk�, jak r6wniez zagadnienia spoleczne oraz problematyk� popula
ryzacji i upowszechniania wiedzy. Z duzym zainteresowaniem spotkaly
si� np. takie odczyty, jak W�zlowe problemy wsp6lczesnej kardiologii
i kardiochirurgii (W. Bross, A. Falkiewicz, E. Szczeklik), Przemyslowe
zagospodarowanie Legnicko-Glogowskiego Okr�gu Miedziowego (T. Za
stawnik), Dawne i nowe koncepcje polskiej granicy zachodniej (H. Zie
linski), Sztuczne satelity telekomunikacyjne (M. Suski). Szeroki oddzwi�k
w prasie znalazla dyskusja zwiljzana z odczytem E. Marczewskiego Mi
strzowie i uczniowie na temat stosunk6w "starszych i mlodszych" na
wsp61czesnych wyiszych uczelniach (odpowiednik ctyskusji w prasie pod
has!em „feudalowie i wasale"). Duie grono sluchaczy i dyskutant6w
skupi! dwuglos E. Marczewskiego i J. Lanowskiego (matematyka i filo
loga klasycznego) wok61 wiersza C. Norwida Plato i Archita. Oba te wy
stqpienia oraz dyskusj� wydano w bibliofilskiej publikacji (Ossolineum)
poszukiwanej przez zbieraczy wydawniczych cymeli6w.
Na temat charakteru „czwartk6w" trwa dyskusja, wszakie wedlug
powszechnego mniemania sama impreza z uwagi na swe powaine walory
poznawcze winna byc rozwijana i kontynuowana.
Do najpowainiejszych imprez naukowych, organizowarlych duzym
nakladem sil i srodk6w, a b�dqcych wyrazem zywych zw'iqzk6w Towa
rzystwa z przemyslem, S'! tzw. wyjazdowe sesje naukowe w wielkich
osrodkach przemyslowych Dolnego 8lqska. Dotychczas zorganizowano
dwie 'tego rodzaju sesje, trzecia, przewidziana na 1970 r., znajduje si�
w koncowej fazie prac badawczych i przygotowawczych.
Pierwsza, pod haslem zagadnienia Turowa", zorganizowana z inicja
tywy Jerzego Skowronskiego wesp61 z Kombinatem G6rniczo-Energetycz
nym Tur6w, odbyla si� w dniach 11-12 VI 1962 r. w Zatcniu, siedzibie
dyrekcji Kombinatu. Gl6wne problemy zagl�bia w�gla brunatnego, ol
brzymiej inwestycji g6rniczej i energetycznej, przedsi�wzi�cia na nie
spotykanq dotychczas w Polsee skal�. problemy waine i wymagajqce po
waznych rozstrzygni�c naukowych, leialy w centrum programu sesji.
Sprawy te naj!epiej ilustruje tematyka wygloszonych referat6w i zwüi
zanej z nimi dyskusji. Referaty przygotowane zostaly przez przedstawi
cieli Kombinatu oraz przez czlonk6w WTN. Pierwsi (W. Bugajski, J. Kraj
czyk, J. Zabokrzycki, K. Wr6bel) przedstawili podstawowq problematyk�
Kombinatu, drudzy - naukowe uwagi, konstatacje i propozycje. A oto
tematy niekt6rych wystqpien: Jan Kozuchowski, Znaczenie elektrowni
w Turowie dla krajowego systemu energetycznego; Kazimierz Tomk6w,
Charakterystyka chemiczna i u:i:ytkowanie w�gla brunatnego z kopalni
,,Tui·6w"; Boleslaw Swi�tochowski i Bronis!aw Jablonski, Rekultywacja.
11
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teren6w poeksploatacyjnych w kopalnictwie w�gla brunatnego; Aleksan
der Kleczenski, Niekt6re problemy medyczne zagl�bia turoszowskiego;
Krzysztof Jeiowski, Wplyw rozwoju kombinatu turoszowskiego na gos
podark� regionu. Wnioski wysuniE:te w tych referatach oraz w obszernej,

rzeczowej dyskusji zloiyly siE: na zesp61 powaznych tez naukowych o du
zej wadze praktycznej, aktualnych r6wniez i dla ihnych analogicznych
przedsiE:WZiE:C g6rniczych.
W trzy lata p6iniej z inicjatywy 6wczesnego prezesa WTN, Wiktora
Brossa, zorganizowano drugii sesjE: wyjazdowii, w Lubinie, na temat pro
blem6w Legnicko-Glogowskiego OkrE:gu Miedziowego, w dniach 3 i 4
VI 1965 r.
Podobnie jak na' sesji poprzedniej, przedstawiciele kierownictwa
kombinatu lubinskiego zadernonstrowali uczestnikom tej sesji WE:Zlowe
problemy OkrE:gu (T. Zastawnik, W. Teleszynski). Ze strony zespolu
naukowego przedstawiono nastE:pujiice referaty: Stefan Golachowski, Ba

dania geograficzno-gospodarcze nad Legnicko-Glogowskim Okr�giem
Miedzi; J6zef Januszeski, Rola czynnik6w demograficznych i spolecz
nych w uzytkowaniu ziemi; Irena Czarnecka, Codzienne dojazdy pracow
nicze na obszarze LGOM; Antoni Zagozdzon, Przemiany sieci osadniczej
LGOM pod wplywem industrializacj1; Bohdan Jalowiecki, Socjologiczne
aspekty zarzqdzania regionem uprzemyslowionym; Aleksander Kleczen
ski (z zespolern), Niekt6re zagadnienia medyczne LGOM. I na tej sesji

sformulowano szereg konkretnych wniosk6w badawczych i praktycznych,
inicjujiic dalsze kontakty naukowe miE:dzy kombinatem a instytutami
naukowo-badawczymi Wroclawia.
Organizacjii naukowii obu se.sji kierowal Igor Kisiel. Materialy tych
sesji Towarzystwo oglosilo drukiem (Tur6w 1963, Lubin 1966).
Trzeciii sesjE: wyjazdowii (z inicjatywy przezesa WTN, Jerzego Sko
wronskiego) organizuje siE: pod haslem „nietechniczne problemy wsp61czesnego zakladu przemyslowego" - na przykladzie Dolnosliiskich Za
klad6w Maszyn Elektrycznych „Dolmel".
Na sesjE: (przewidzianii na 1970 r.) prowadzi siE: prace przygotowawcze
i µaukowo-badawcze w szesciu sekcjach specjalistycznyc.h: zdrowia (kier.
W. Jankowski), organizacji pracy w pTzernysle (kier. B. Pilawski), socjo
logii (kier. Z. Galdzicki), psychologii (kier. M. Kulczycki), kultury (kier.
S. Pietraszko), ustawodawstwa pracy (kier. T.· Bartmanski). Celem tak
zorganizowanej i zaplanowanej sesji jest przebadanie problemu czlowieka
i spraw spolecznych w procesie produkcji. Badania zrnierzajii do sformu
lowania konkretnych wniosk6w praktycznych, ponadto zas imprezie tej
przyswieca ambicja wypracowania optymalnego modelu badan nad za
gadnieniami spolecznymi w krE:gu zjawisk technicznych.
Specjalnym dzialem pracy i naukowego dorobku Wroclawskiego To-
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warzystwa Naukowego jest od pocz'ltku jego istnienia statutowo umoco
wany program wydawniczy. W tym zakresie Towarzystwo ma do odno
towania wcale powazne osi'lgni�cia w postaci pokaznej ilosci dziel na
ukowych ze wszystkich reprezentowanych u siebie dziedzin wiedzy.
Wydawnictwa WTN podzielic mozna na kilka grup z uwagi na cha
rakter danych publikacji, termin wydania, dziedzin� naukow'I oraz postac
gatunkow'I. Traktuj'lc rzecz z tego punktu widzenia wymienic nalei.y
wydawnictwa kontynualne o charakterze czasopism, wydawnictwa zwar
te wydzialowe, zwarte pozawydzialowe oraz seryjne (zwiijzane z praca�i
naukowymi poszczeg6lnych komisji WTN).
Do wydawnictw kontynualnych (ci'lglych) nalei.'I przede wszystkim
„Sprawozdania Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego", wychodz'lce
nieprzerwanie od 1947 r. ,,Sprawozdania", zgodnie z utrwalon'I tradycj'I
tego typu publikacji, S!\ szczeg61ow'I i peln'I kronik'I i.ycia naukowego,
organizacyjnego i spolecznego Towarzystwa (streszczenia referowanych
na posiedzeniach prac i komunikaty, pr�ebieg posiedzen, wykaz zebran
naukowych i administracyjnych, spisy czlonk6w, sprawozdania z podsta
wowej dzialalnosci Towarzystwa, wykazy publikacji, Monika, nekrologi).
Do numeru 10 wl'lcznie „Sprawozdania" ukazywaly si� jako publikacja
wsp6lna dla wszystkich Wydzia!6w; dalsze numery ukazywaly si� w dwu
seriach: A - dla Wydzia!6w humanistycznych (I-III), B - dla Wydzia16w nauk eksperymentalnych. ,,Sprawozdania" redagowali B. Knaster
i B. Olszewicz (1-4), ciz z udzia!em W. Floryana i F. Longchampsa
(5-10); od numeru 11 dzia! A prowadzili J. Gierowski, F. Longchamps,
dzial B B. Knaster (do numeru 20 za 1965 r.). Z biegiem czasu utrwalil
si� zwyczaj kolejnego redagowania „Sprawozdan" przez przedstawicieli
Wydzial6w pod kierunkiem sekretarza genera!lnego.
W latach 1947-1956 ukazywa! si� organ informujijcy o pracach nauko
wych Towarzystwa, ,,Comptes rendus de Ja Societe des Sciences et des
Lettres de Wroclaw" (pod red. F. Langchamps), przeznaczony przede
wszystkim dla zagranicy.
Celem szerokiego informowania zagranicznej opinii publicznej o na
ukowym, kulturalnym, gospodarczym i spolecznym dorobku polskim na
Dolnym Slqsku po 1945 r. powo!ano do i.ycia w 1960 r. organ kwartalny
w j�zyku angielskim pt. ,,Annales Silesiae", pod naczeln'I redakcj'I Sta
nis!awa Huberta, a od 1968 r. pod red. Jana Trzynadlowskiego. Trudnosci
organizacyjne i techniczne sprawily, Ze „Annales Si1esiae 11 zmieniono
w rocznik.
Gl6wnym nurtem dzialalnosci wydawniczej Towarzystwa sq wydzia
lowe publikacje zwarte ukazujqce si� od 1947 r. w dwu dzialach: Prace
Wroclawskiego Tow. Naukowego A i B, wedlug podanego uprzednio roz
graniczenia. Do 1956 r. dzial A redagowal B. Olszewicz, p6zniej redakto-
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rzy wyznaczani do wlasciwych prac przez Wydzialy hurnanistyczne. Dziat
B redagowal B. Knaster; redakcj,: wydawnictw lekarskich prowadzit
w latach 1965-1969 Z. Wiktor (zmarly w styczniu 1970 r.). W zakresie·
prac redakcyjnych szczeg6lne zaslugi polozyl Bronislaw Knaster, fak
tyczny tw6rca wzoru wroclawskiej ksü1zki naukowej z dziedzin scislych.
W zakresie publikacji humanistycznych i spolecznych Wroclawskie To
warzystwo Naukowe najwi,:cej zawdzi,:cza kompetentnym pracom re
dlkcyjnym F. Longchan,psa (zmarlego w 1969 r.) oraz W. Floryana.
Dotychczasowy katalog prac WTN obejmuje 140 pozycji w dziale A i 159
pozycji w dziale B (stan na koniec 1969 r.).
Charakterystyka tego typu wydawnictw WTN z koniecznosci musi
si,: sprowadzic do kilku rys6w og6Inych. Zakresowo i problemowo publi
kacje te obejmuj11 w zasadzie wszystkie dziedziny wiedzy reprezentowa
ne w Towarzystwie. W okresie pierwszego dzies1,:ciolecia zaobserwowac
bylo mozna wzgl,:dn11 proporcjonalnosc wydawnictw w poszczeg6Inych
dziedzinach. Z biegiem czasu proporcja ta zacz,:la ulegac zmianom na
ilosciow11 korzysc prac z zakresu nauk humanistycznych i spolecznych.
Bylo to naturalnym nast,:pstwem lokowania prac matematycznych i przy
rodniczych (obj,:tosciowo szczuplych) w powstaj11cych i rozwijaj11cych si,:
czasopismach, biuletynach i organach specjalnie dla tych dyscyplin po
wolanych, eo zapewnilo im wi,:ksz11 „droznosc" specjalistyczn11. Klinicy
styczne prace lekarskie kierowano do organ6w fachowych, eksperymen
talne zas i badawcze ukazywaly si,: i nadal ukazuj11 w WTN. Podobnie
ma si,: sprawa z pracami z zakresu przyrodoznawstwa, techniki i rol
nictwa.
Pr6cz prac czlonk6w Towarzystwa w planach WTN znajduj11 swe
miejsce prace mlodszych pracownik6w nauki, wykonywane pod kierun
kiem czlonk6w WTN. Ten bezsporny mecenat naukowy, badawczy i wy
dawniczy ocenic nalezy niew11tpliwie pozytywnie.
W dziale prac seryjnych odnotowac nalezy publikacje komisji Towa
rzystwa. A oto owe serie: SI11skie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznaw
cze (red. Antoni Knot), t. 1 (1955) - t. 14 (1968); Rozprawy Komisji Hi
storii Sztuki (red. Tadeusz Broniewski), t. 1 (1956) - t. 5 (1967); Rozpra
wy Komisji J,:zykowej (red. Stanislaw Rospond), t. 1 (1959) - t. 7 (1969).
Ponadto Archiwum Historyczne (red. Stefan Inglot), t. 1 (1957) - t. 4
(1963). W pocz11tkowym okresie dzialalnosci WTN wydano seri,: tekst6w
zr6dlowych Orbis Polonicus (red. Boleslaw Olszewicz).
Prace naukowe czlonk6w Towarzystwa znajdowaly wysok11 ocen,:
w swiecie nauki (powolywanie na czlonk6w PAN oraz naukowych towa
rzystw krajowych i zagranicznych, nagrody panstwowe, odznaczenia).
Prac,: naukow11 i spoleczn11 wysoko ocenialo r6wniez srodowisko wroc
lawskie. Znalazlo to wyraz w przyznawanych czlonkom WTN dorocznych
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nagr6d naukowych miasta Wroclawia. Nagrody te dotychczas otrzymali:
�arol Maleczynski 1958, Marian Morelowski 1959, Hugo Steinhaus 1960,
Wiktor Bross· 1961, Seweryn Wyslouch 1962, Wladyslaw Slebodzinski
1964, Andrzej Klisiecki i Wladyslaw Czaplinski 1965, Bronislaw Knaster
i Henryk Kuczynski 1966, Jerzy Skowronski 1967, Antoni Falkiewicz
j Zygmunt Szparkowski 1969, Antoni Knot i Kazimierz Urbanik 1970.
Warto w tym miejscu przypomniec nazwiska prezes6w WTN, kt6rzy
kierowali pracami i dzialalnoscüi Towarzystwa i nadawali im kierunek
zgodny z dobrze poj�tym interesem nauki, narodu i regionu. Najwi�cej
na tym polu zasluiyl si� prof. Stanislaw Ku!czynski, pierwszy rektor
Uniwersytetu i Politechniki Wroclawskiej, organizator wroclawskiego
:srodowiska naukowego, wsp6ltw6rca Towarzystwa i jego wieloletni pre
zes w latach 1946-1956. Po nim funkcje te sprawowali: Hugo Steinhaus
(1956-1958 i 1960-1961), Edward Marczewski (1958-1959 i 1961- 1964),
Dionizy Smolenski (1959-1960), Wiktor Bross (1964-1968), Jerzy Sko
wronski (od 1968 r.). Sekretarzami generalnymi byli: Hugo Steinhaus
(1946-1947), Boleslaw Olszewicz (1947-1955), Dion'izy Smolenski (1955-1956), Witold Swida (1956-1958), Tadeusz Marciniak (1958-1961), Je
rzy Lanowski (1961-1964), Jan Trzynadlowski (od 1964 r.).
Zgodnie z zapowiedzi11 powr6cmy na chwil� do wst�pu. Nakreslony
tarn obraz towarzystwa naukowego o charakterze scisle akademickim
stal si� przedmiotem obszernej dyskusji dotycz11cej charakteru i istoty
towarzystw naukowych w og6le, nie tylko w skali krajowej. Dyskusj�
t� podejmowano w imi� reform zwi11zanych ze zmianami zachodz11cymi
w Swiecie wsp6kzesnym, w iini� koniecznoSci dostosowania struktur or
ganizacyjnych towarzystw naukowych do wymagan wsp6!czesnosci. Ar
gumentowano zagadnienie demokratyzacji hermetycznych dotychczas to
warzystw naukowych. Dyskusja ta naturalnie nie omin�la Wroclawskie
go Towarzystwa Naukowego. Waine to i trudne zagadnienie rozstrzy
gni�to (i potwierdzono w zmienionym statucie) w spos6b, kt6ry nie paru
szajqc naukowych zaloien Towarzystwa otwieral r6wnoczesnie podwoje
mlodym pracownikom nauki o sprawdzonych kwalifikacjach oraz ]udziom
zasluionym dla nauki. Uznano, ie jest zjawiskiem wysoce demokratycz
nym, jesli w obr�bie Towarzystwa posiadaj11 jednakowe obowi11zki i pra
wa wybitni uczeni o glosnych nazwiskach oraz mlodzi adepci nauki.
Jak moina scharakteryzowac czy tei oc.enic rol� Wroclawskiego To
warzystwa Naukowego oraz jego znaczenie i funkcje w minionym 25-le
ciu? Wypadnie odpowiedziec zwi�zle, zgodnie z ramami i zaloieniami
tego kr6tkiego przegl11du. W ubieglym cwiercwieczu Towarzystwo w mia
r� swych sil i srodk6w wi11zalo si� ze zlozonym procesem rozwoju, konso
lidacji i wzrostu wrocla,wskiego srodowiska naukowego, procesowi temu
pomagalo, bylo jego nie tylko swiadkiem, ale i wsp6ltw6rc11. Wyzwalalo
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inicjatywy badawcze, by!o ich inspiratorem, a w niejednym wypaclku
i czynnym promotorem. Jakkolwiek rytm :i:ycia naukowego Towarzystwa
nie zawsze by! jednakowo dynamiczny, jednak:i:e podstawowe zadania
byly realizowane. Towarzystwo rozwija!o dzia!ania integracyjne i nadal
je rozwija. W!asnie dzi<iki wielokierunkowosci kompetencji Towarzystwo
bylo zdolne organizowac naukowe imprezy o charakterze nader wszech
stronnym, o du:i:ej skutecznosci i u:i:ytecznosci naukowej, gospodarczej
i spolecznej. Zwraca!o swe praktyczne zainteresowania w stron(l regionu,
podejmowalo i podejmuje dzialania upowszechniaj11ce wiedz(l, wreszcie·
zas roztaczalo i roztacza mecenasowsk'l, ale i w pelni kole:i:ensk11 opiek<i
nad mlodszymi w swiecie nauki. A w tym wszystkim rzecz chyba najdo
nioslejsza: Wroclawskie Towarzystwo Naukowe przez swe prace dobrze
si<i zaslu:i:ylo ugruntowaniu polskosci na piastowskich ziemiach zachod
nich.
DIE wiSSENSCBAFrLICBE GESELLSCHAFT IN WROCLAW
Auf dem Hintergrund der Entwicklung wissenschaftlicher Gesellschaften in
Polen zeigt der Verfasser die 'Schwierigen Anfänge der Wissenschaftlichen Gesell
schaft in Wroclaw (WTN), die kurz nach der Neueröffnung der Wroclawer Uni
versität gegründet wurde. Die ersten Diskussionen und einleitende Arbeiten be
gannen im Herbst 1945. Der Vorstand wurde am 7.111 1946 gebildet und in der
Versammlung am 30.V 1946 bestätigt. Zu den Begründern der Gesefilschaft zähl
ten: der Rektor der Universität und der Technischen Hochschule, Stanislaw Kul
czyilski sowie Kamil Stefko, Hugo Steinhaus, Ludwik Hirschfeld, Karol Male
czyilski Edward Sucharda und viele andere. Die Gesellschaft entwickelte ihre
Tätigkeit in den vier gebildeten Abteilungen - der Philologischen, Historisch
-Philosophischen, Mathematischen und Naturwissenschaftlichen, später sollte die
Medizinische und die Abteilung für Technische Wissenschaften berufen werden.
Der Verfasser schildert ferner die Rolle der Gesellschaft als Förderer der wis
senschaftlichen Forschungen, Organisator von wissenschaftlichen Diskussionen in
den Sitzungen der einzelnen Abteilungen und Kommissionen, von wissenschaft
lichen und populär-wissenschaftlichen Tagungen sowie von auswärtigen wissen
schaftlichen Sessionen, die sich auf die Zusammenarbeit der GeseHschaft mit
der Industrie bezogen. Grosse Aufmerksamkeit wird der Verlagstätigkeit der
Gesellschaft geschenkt.

