Sob6tka 1971 1
MATERIALY SESJI ZORGANIZOWANEJ PRZEZ WROCLAWSKIE TOWARZYSTWO MILOS
NIKOW HISTORII I KURATORIUM OKRE;GU SZKOLNEGO WROCLAWSKIEGO DLA NAU
CZYCIELI W CWIERCWIECZE ROZPOCZE;CIA WYKLADOW NA POLSKIM UNIWERSYTECIE
WE WROCLAWIU
WROCLAW, DNIA 28 X 1970
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ROMAN HECK

0 WSPÖLPRACF, HISTORYKÖW DOLNOSL,\SKICH
(Zagajenie)
Otwierajqc w imieniu organizator6w naszego dzisiejszego spotkania,
Wroclawskiego Towarzystwa Milosnik6w Historii i Kuratorium Okr�gu
Szkolnego Wroclawskiego, Sesj� Naukowq „25 lat Polski Ludowej na
Dolnym Slqsku", witam wszystkich gosci, kt6rzy na niq przybyli, repre
zentant6w wladz politycznych, panstwowych i oswiatowych oraz insty
tucji kulturalnych miasta Wroclawia i wojew6dztwa wrodawskiego,
wszystkich historyk6w tu zebranych, nauczycieli szk6l srednich i pra
cownik6w Uniwersytetu.
Sesja nasza ma charakter specjalny. Sluzy uczczeniu przez historyk6w
Dolnego Slqska 25-lecia Polski Ludowej na tej ziemi. Przyst�pujqc do
projektowania naszej iml;'rezy zastanawialismy si� nad charakterem,
kt6ry powinnismy jej nadac, i doszlismy do wniosku, ze winno to byc
wielkie spotkanie robocze historyk6w dolnosl>1skich, tych, co ucz>1 historii
w szkolach, i tych, co zajmuj'I si� praeq naukowq. Gdy caly nar6d czci
25-lecie powrotu ziem zachodnich i p6lnocnych do Macierzy czynami
produkcyjnymi i wyt�zon>1 pracq, aby budowac coraz pi�kniejszq i bo
gatszq, polskq, socjalistycznq przyszlosc tych ziem, chcemy i my wlqczyc
si� do tego wysilku i jeszcze lepiej, jeszcze wydajniej i pozyteczniej
pracowaC na tym odcinku, kt6ry nam powierzono.

,

Obecn>1 sesj�, kt6r>1 czcimy 25-letni trud i sukcesy spoleczenstwa
Dolnego Slqska, poswi�camy przeto naszym zadaniom, traktujemy i'I jako
wzajemn>1 konsultacj� i wzajemnq pomoc w biezqcej i przyszlej pracy.
St>1d tez referaty m6wi>1 o zadaniach spolecznych historyk6w na ziemiach
zachodnich, o wsp6lpracy mi�dzy Uniwersytetem a szkolnictwem, wresz1
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cie informujq o literaturze na temat historii Slqska w Polsee Ludowej,
slu:i:qc w tym wzgl�dzie nauczycielom potrzebn'l i po:i:qdanq pomocq.
Nie omawia�y tu historycznego dorobku PRL na Dolnym Sll}sku,
aby nie powtarzac rzeczy juz dokonanych. Podsumowanie tego dorobku
przeprowadzono ostatnio na sesji urzqdzonej wiosnq bie:i:qcego roku przez
Komitet Wojew6dzki PZPR i Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu
Wroclawskiego. Nie chcemy te:i: podsumowywac dorobku naukowego
wroclawskiego osrodka historycznego, podsumowar'i bowiem tego rodzaju
bylo juz kilka, a najnowsze z nich uka:i:e si� wkr6tce w ramach jubileu
szowego wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego.
Drodzy Koledzy. Historia jest t'l dziedzin'l wiedzy, kt6ra ksztaltuje
jak najbardziej aktywnie patriotyzm i swiadomosc politycznq cz!owieka.
Na nas, historykach, nauczycielach szkolnych i uniwersyteckich, bada
czach i popularyzatorach, ciq:i:y szczeg6lna odpowiedzialnosc za ukierun
kowanie ideologiczne spo!eczer'istwa, a zwlaszcza ukierunkowanie mlo
dzie:i:y, tych, eo przejmq po naszych pokoleniach w swe r�ce przyszlosc
naszej Ojczyzny. Nigdzie ta odpowiedzialnosc nie jest tak wyrazna, jak
tu, na tych ziemiach, kt6re przywr6ci!a narodowi Polska Ludowa i jej
koncepcja politycznego sojuszu ze Zwiqzkiem Radzieckim. Nigdzie rola
historyka nie jest tak wielka, jak tu, gdzie swiadoma dzialalnosc wycho
wawcza, polityczna i propagandowa przyczyni!a si� do przy,spieszenia
i pogl�bienia proces6w integracji spolecznej, o kt6rych m6wil niedawno
jeden z m�:i:6w stanu: ,,Spolecznosc ziem zachodnich i p61nocnych po
wsta!a z Polak6w dawno tu zamieszka!ych, z osiedler'ic6w ze wszystkich
s'tron kraju i repatriant6w, stopi!a si� w ciqgu ubieglego, cwiercwiecza
w jednq monolityczm1 calosc, o:i:ywionq duchem patriotyzmu, dumq
z osi'lgni�c i gotowosciq do nowych wysilk6w" 1.
Jesli my, historycy dolnoslqscy, mamy pewien istotny udzial w tym
wielkim procesie integracyjnym i w wyrobieniu ducha obywatelskiego
wsr6d spoleczeiistwa Dolnego Sl,iska, to tym, cosmy dotychczas zdzialali,
zadowolic si� nie mo:i:emy. Istnieje szereg zadar'i w procesie oddzialywa
nia na spo_leczer'istwo wciq:i: aktualnych i pierwszoplanowych. Naszym
szczeg6lnym, ciqgle aktualnym zadaniem jest wi�c wyrabianie w mlo
dych pokoleniach, kt6re ksztalcimy, patriotycznego, socjalistycznego za
angaZowania w rozw6j naszego kraju, w rozw6j i urnacnianie jednoSci
calego naszego obozu politycznego socjalistycznych panstw Uk!adu War
szawskiego, stanowiqcego najbardziej istotnq gwarancj� naszego niepod
leglego bytu w obecnych, najbardziej dla narodu korzystnych granicach
par'istwowych. Naszym zadaniem jest te:i: rozbudzanie wsr6d spoleczer'i1 W. Gomulka, Powr6t na Ziemie Piastowskie najwif;kszym zwyci�stwem
Polski. Przem6wienie wygloszone we Wroclawiu 9 maja 1970 r., Warszawa 1970, s. 28.
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stwa, a w szczeg6lnosci wsr6d mlodziezy, przywi&zania i milosci do pi"k
nej Ziemi Dolnosl&skiej, kt6ra t"tni po wiekach znowu bujnym polskim
zyciem gospodarczym i kulturalnym.
Mamy tu wielki skarb, naszii mlodziez, eo przypomnial nam przed
kilku miesi&cami towarzysz Wieslaw: ,,Najcenniejszy kapital, jaki posia
damy na tych ziemiach, to mlode pokolenie Polak6w, kt6rzy tutaj si"
urodzili, wychowali i obecnie szerok& fal& wchodzii w zycie" 2• Niew&t
pliwie w pewnym stopniu od nas zalezy to, jak ten kapital wyzyskamy.
Dbajmy na naszym odcinku o wlasciwy rozw6j etyczny, patriotyczny,
ideologiczny mlodziezy, aby miala zapal i wytrwalosc w pomnai:aniu
dorobku tych, eo o ziemie zachodnie walczyli, i tych, eo je w pionier
skim trudzie odbudowywali.
Naszym wci&z aktualnym zadaniem jest pokazywanie Dolnosl&zakom
i spoleczenstwu calego kraju wielkiego historycznego znaczenia oparcia
granicy Polski na Odrze i Nysie, o kt6rym m6wil przed laty tak pla
stycznie uczony i polityk, pierwszy rektor Uniwersytetu Wroclawskiego,
prof. dr S. Kulczynski: ,,Polska Ludowa jest pierwsz& od lat 600 Polsk&,
kt6ra pod narodow& wladz& polityczn& skupila i zjednoczyla calosc etno
graficznego terytorium narodowego. Polsee Ludowej przypada w udziale
zaszczytna zasluga zlikwidowania nie tylko rozbior6w dokonanych
u schylku XVIII wieku, ale i rozbior6w, i rabunk6w dokonanych przed
szescioma wiekami na organizmie Polski Piastowskiej. Donioslosc tego
dziela mozna ocenic tylko z perspektywy historycznej. Polska szlachecka
w okresie jagiellonskim zdolala skupic i utrzymac w swoich granicach
zaledwie dwie trzecie terytorium i dwie trzecie ludnosci polskiej, pozo
stawiaj&c ca!& pozostal&, w budowie kultury narodowej niezwykle zaslu
zon&, reszt" na lup obcych najezdzc6w" 3•
Szanowni Koledzy Historycy, zebralismy si" dzis w murach Uniwer
sytetu Wroclawskiego, kuzni nowej polskiej inteligencji Dolnego Sl&ska.
Wi"kszosc nas ukonczyla studia w tej Uczelni, kt6ra obrosla juz w nowe
polskie tradycje i kt6ra w najblizszym czasie obchodzic b"dzie 25-lecie
swego istnienia. Niechaj nasza sesja przyczyni si" da dalszego zaciesnie
nia wi"zi mi"dzy historykami nauczycielami a osrodkiem uniwersytec
kim, mi"dzy szkolnictwem a Wroclawskim Towarzystwem Milosnik6w
Historii i Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wroclawskiego. Niech
przyczyni si,a do tego, abysmy mogli wsp6lnie wykonywac dalej w coraz
bardziej doskonaly spos6b naszii wazn& spolecznie i politycznie prac,a.

Kolejno zabral glos wicekurator dr F. Szafranski.
2 TamZe.

3 10 lat, Wroclaw 1955, s. 148.
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POWITANIE UCZESTNIKÖW SESJI
Dzisiejsza sesja zorganizowana przez Towarzystwo Milosnik6w Hi
storii w porozumieniu i przy poparciu Kuratorium szkolnego jest dla
dolnosh1skiego szkolnictwa waznym elementem w ca!ym cyklu r6znego
rodzaju uroczystosci z okazji 25-lecia powrotu ziem zachodnich i p6!noc
nych do Macierzy - od pot�znych manifestacji, takich jak majowa na
Stadionie Olimpijskim, poprzez lokalne mniejsze i wi�ksze rocznicowe
obchody, konczqc na dzisiejszej sesji naukowej, na kt6r'l obok pracow
nik6w nauki pozwolilismy sobie poprosic nauczycieli historii i wycho
wania obywatelskiego z ca!ego okr�gu wroc!awskiego.
Mam nadziej�, ze tematyka sesji realizowana poprzez referaty i dy
skusj� pomoze wszystkim Kolezankom i Kolegom w pracy zawodowej,
wskazujqc kierunki i dotychczasowy dorobek nauk historycznych wro
c!awskiego srodowiska naukowego. Nie jestem powolany ani upowaz
niony do oceny tego dorobku, ale z wlasnego punktu widzenia oraz opinii
koleg6w i kolezanek wyrazanej w dyskusjach i rozmowach wiem, ze
dorobek ten jest duzy i ma doniosle znaczenie w integracji dolnoslq
skiego spoleczenstwa. Odslonil on przeciez zapomniane niekiedy dzieje
Slqska oderwanego od Polski na wiele setek lat. Ukazal jego rozw6j
gospodarczy, spoleczny, kulturalny, a co najwazniejsze, jego duchowq
wi�z z Macierzq w ciqgu calej kilkuwiekowej niewoli.
Sqdz�, ze dzisiejsza sesja jest dla nas wszystkich tu zebranych pew
nym zamkni�tym etapem naszej wsp6lnej dzialalnosci propagujqcej wy
niki sl'lskoznawczych badan naukowych wsr6d calego spoleczenstwa.
Dzis smialo mozemy stwierdzic, ze nie ma podstawy do wyodr�bniania
ziem p61nocnych i zachodnich czy - jak si� dawniej okreslalo - Ziem
Odzyskanych, ze istnieje jednolity kraj, Polska i jedno zintegrowane
spoleczenstwo. Nie przestaje byc mimo to potrzebna g!�boka znajomosc
regionu. Podkreslajqc donioslq rol� dzisiejszej sesji, chcia!bym skorzy
stac z tego, ze jestem przy g!osie, i serdecznie podzi�kowac Towarzystwu
Milosnik6w Historii za jej przygotowanie. Szczeg6lnie gorqco dzi�kuj�
prof. R. Heckowi, kt6ry wiele czasu poswi�cil, aby szybko i sprawnie
doprowadzic do realizacji tego przedsi�wzi�cia. Dzi�kuj� r6wniez gorqco
pani prof. E. Maleczynskiej, doc. M. Orzechowskiemu, doc. K. Fiedo
rowi oraz drowi B. Pasierbowi za przygotowanie referat6w, kt6re dzis
zostanq wygloszone, a kt6re niewqtpliwie b�d'l nam pomocne w naszej
codziennej pracy zawodowej.
Po wystqpieniu kuratora prof. R. Heck odczytal list Rektora Uniwer
sytetu Wroclawskiego, prof. W. Berutowicza, z podzi�kowaniami za zor
ganizowanie sesji oraz zyczeniami owocnych obrad.

