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Sob6tka 1971 1

EWA MALECZYNSKA

CWIERC WIEKU TRADYCJI I DALSZE FORMY WSPOLPRACY
UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO I SZKOLY
Pozwalam sobie rzueic na poez&tku garsc wspomnien. Uniwersytet
Wroclawski zaez&l wsp6lpraeowac z nauezycielstwem i szkolq wezesniej,
ni:i: rozpoez&l wyklady dla mlodzie:i:y studenckiej, ezyli ni:i: zaez&l
praeowac sam jako uezelnia. Z iniejatywy kuratora D�bskiego w dniaeh
26 X-2 XI 1945 r. odbyl si� we Wroclawiu pierwszy kurs sl&skoznawezy,
przeznaezony dla wizytator6w i inspektor6w szkolnyeh, a prowadzony
przez prof. E. Wrzoska, prof. W. Stysia i dr E. Maleezynskq. Praeowniey
naukowi, kt6r�y dot&d nie byli sl&skoznaweami, poezuli si� w obowü1zku
przekazania zwierzehnosei szkolnej wiedzy o „odzyskanym domu" na
tyle oezywiseie, na ile w danej ehwili bylo ich na to stac. _Dziwni ludzie
byli na sali. Warszawiaey i repatrianei ze Lwowa i Wilna, ludzie z armii
polskiej na Zaehodzie i ci, eo przemierzyli szlak od Lenino po Berlin,
ci, kt6rzy w Polsee eentralnej zostawili rodziny i domy, i ci, kt6rzy utra
eili wszystkieh i wszystko. Mieli uezyc si�, jak pokoehac Sl&sk. Chodzi!o
bowiem na owym pierwszym kursie nie tyle o szerok& wiedz� - tej
sami, jak podkresli!am, nie posiadalismy jeszeze, eo o zapoez&tkowanie
wi�zi uczuciowej z nowq ziemiq, gdzie nam kazano ,,...podnieSC wysoko
glow� po ezasaeh pogardy i wyszezerbionym plugiem ugor orac twardy".
Nie mam :i:adnyeh notatek z owego pierwszego wykladu o dziejaeh Sl&
ska. Pami�tam tylko, i:i: stara!am si� wyjasnic, :i:e tu byla jedna z ko!ysek
polskosei, ze lud sl&ski ma swietne tradyeje walki o swoj& narodowosc,
ze stac si� Sl&zakiem - to zaszezyt i pow6d do dumy. Podobno ten
kurs i nast�pne organizowane przez wladze szkolne w jesieni 1945 r. na
prowineji eel osi.,gn�ly 1. Nie moglismy w6wezas w ka:i:dym razie dac
wi�eej.
We Wroclawiu by!am w listopadzie 1945 r. po raz pierwszy. Widzia
lam popi6l w koseiele Sw. Anny, kt6ry zaehowal jeszeze ksztalty ksi&zek
1 Por. E. St u b i e d o, Start wroclawskiej oSwiaty (Trudne dni, t. I, Wro
claw 1960, s. 223-224).
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Biblioteki Uniwersyteckiej. Ksztalty byly tak ludzqce, ze wyciqgn�lam
r�k� po jeden z tom6w. · Ale za dotkni�ciem rozsypal si� w proch. Tra
giczne losy kultury widnialy z tych zgliszcz. Ale widzialo si� na uli�ach
nie tylko tragiczne losy wartosci kulturalnych. Wroclaw juz si� nie pali!,
nie pogrzebane trupy byly juz uprzqtni�te z ulic, a jednak rzucal si� w
oczy tragizm los6w ludzkich. Utkwil mi w pami�ci widok spotkany na
ulicy Swidnickiej. Na stosie gruz6w zburzonej kamienicy (zwalisko gru
z6w si�galo do wysokosci pierwszego pi�tra) zatkni�to z desek zbity
krzyz - znak czyjejs pami�ci o tych, eo tarn zgin�li. Niemcy? Oczywiscie
najprawdopodobniej Niemcy. Ale nie nienawisc narodowa byla decydu
i'lcym uczuciem wsr6d wi�kszosci z nas, 6wczesnej tzw. grupy naukowej.
Mimo woli przypominaj'l mi si� strofy jednego z wielu kr'!Z'lcych w6w
czas wsr6d Polak6w - a szkoda, ze nigdy nie wydanych - wierszy,
nawi!\ZUjqce do rozsianych po miescie grob6w ludnosci cywilnej:
Kto zabil, kto zginql - c6i: znaczy?
Jednako czlowieczy, matczyny byl b61
I oczy zapuchle od placzu...
0 kiedyi: zobaczym o.Slepli od mqk
Prawdziwy Swit jutra wSr6d nocy?
0 kiedyi: od trudu krwawiqcych si� rijk
Falszywi nie zwiodq prorocy?

To byl rok 1945, obfitujqcy zresztq w o wiele bardziej pelne grozy
obrazy. Rok nabrzmialy dla nas nadziejq i radosciq budowy nowego
zycia, ale i smutkiem wielkim, bo zyw'l pami�ci'l naszych wlasnych
swiezo poniesionych strat.
Staralam si�, o ile to mozliwe _po cwierc wieku, oddac nastr6j owego
pierwszego kursu dla nauczycieli, aby tym plastyczniej wykazac, jak
wielka wystqpila r6znica juz po niecalym roku. Zreszt'l w roku szkolnym
1945/46 bylam do Wroclawia tylko „przyzeniona". Natomiast od maja
1945 r. przebywal tu stale m6j ffi'\Z, prof. Karo! Maleczynski, i korzystal
stale z mej pomocy w pracy z nauczycielstwem i szkolq. A mial tej
pracy duzo przy wszystkich zaj�ciach pionierskich (z budowlanymi wlqcz
nie). Raz w raz wspomina jego korespondencja z roku akaderriickiego
1945/46 o wykladach slqskoznawczych dla r6znych grup nauczycieli, czy
o bardzo dobrze w6wczas prosperuj!jcych tzw. ,,powszechnych wykla
dach uniwersyteckich", na kt6re ucz�szczali licznie mimo trudnych wa
runk6w nauczyciele z Wroclawia i mlodziez. Gl6wne jednak zadanie pole
galo na daniu nauczycielom rzetelnej i szerokiej wiedzy o Sl'lsku. Zostalo
to podj�te na dw6ch kursach zorganizowanych przez kuratorium przy
pomocy pracownik6w Uniwersytetu w Bystrzycy w maju i sierpniu
1946 r. Problematyka owych kurs6w byla w pewnym sensie prostsza niz
owego wroclawskiego z przelomu pazdziernika i listopada 1945 r. Dawaly
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gl�boko juz zainteresowanym „odzyskanym domem" ludziom wielostronmi
wiedz� o Dolnym S!qsku, ustami profesor6w bqdz wroclawskich, bqdz
jeszcze krakowskich, bqdz dzialaczy kulturalnych G6rnego Sl'lska. Prof.
prof. B'lk, Czyzewski, Inglot, Jamka, Mikulski, Klimaszewski, Maleczyn
ski, Olszewicz, Rospond, Sembrat, Stys, Szarski, W'lsowicz, Wrzosek,
a obok nich Gladysz czy Szewczyk, oto zgola niepelna lista prelegent6w.
Po kursach tych pozostal trwaly slad: dwutomowe wydawnictwo
Ob!icze Ziem Odzyskanych - Dolny Slqsk ', zrealizowane w 1948 r. przez
firm� wydawniczq „Ksiqznica Atlas", a zawlerajqce w wi�kszosci wy
padk6w poszerzone wyklady kursowe. Oczywiscie wydawnictwo to jest
dzis pod wieloma wzgl�dami przestarzale. Jednak z pelm1 slusznosci'I glo
sila przedmowa, podpisana przez E. Maleczynsk'I, B. Olszewicza i Z. Ry
siewicza, jako redaktora wydawnictw „Ksiqznicy", ze „Pod wielu wzgl�
dami i na wielu polach jest 1945-1947 r. dla Dolnego Slqska zamkni�tym
i zakonczonym etapem. Niechze niniejsze wydawnictwo b�dzie jednym
z dowod6w, ze etap ten nie min'll bezplodnie, a polozyl zasadnicze pod
waliny pod prac� lat nast�pnych" 3• W ten spos6b potrzeby szkoly daly
impuls do pierwszego naukowego kompendium wiedzy o Slqsku, stajqc
si� wsp6ltw6rcami ukierunkowania badan. Oparta o danq przez Uniwer
sytet wiedz� organizujqca si� szkola sl'lska mogla „ksztaltowac dusz�
mlodziezy, pomna swej tradycji, kt6ra streszcza si� w hasle upartej pracy
w najci�zszych nawet warunkach i niezachwianej wiary w budowan1>
wlasnymi r�kami przyszlosc" '.
Jeden z owych kurs6w wakacyjnych 1946 r. trwaj'ICY od 29 lipca do
10 sierpnia (Karpniki) mial specyficzny charakter. Nie dawal gotowej
wiedzy o Sl'lsku, ale uczyl badac Slqsk, byl kursem metodyki pracy na
ukowej na prowincji i nad prowincjq, nad miejscowosciami Dolnego
Sl'lska w kilku zasadniczych dziedzinach wiedzy. M6wil wi�c prof. Ma
leczynski o sposobie zbierania i zabezpieczania archiwali6w i ksi�gozbio
r6w i o ich dawnej niemieckiej organizacji; m6wil dyr. Gladysz o zbie
raniu zabytk6w etnograficznych, prof. Szarski o obserwowaniu flory
i fauny dolnosl'lskiej, odtwarzaj'lc z plyt glosy ptactwa specyficzne dla
naszego rejonu. M6wil prof. Rospond o zbieraniu wyrazen gwarowych,
prof. Mikulski o sladach pobytu Polak6w w miejscowosciach Dolnego
Sl'lska. To tylko przyklady. Zesp6! wroclawskich pracownik6w nauki byl
juz wtedy swiadomy, jak wiele pracy wymaga jeszcze polskie naukowe
spojrzenie na S!qsk, zwlaszcza Dolny, jak cenna jest kazda drobna po2 Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Slqsk, • t. I: Przyroda, Gospodarka, t. II:
Dzieje, Kultura, Wroclaw-Warszawa 1948.
3 Oblicze Ziem Odzyskanych, t. I, s. 13.
4 E. M a 1 e c z y 11 s k a, Tradycje szkoly polskiej na Slqsku na tle walki o na
rodowoSC (Oblicze Ziem Odzyskanych, t. II, s. 450).
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zornie cegielka. Po kursie przyst&pilismy do skreslenia przewodnika pra
cy naukowej na prowincji. Niestety nie ukazal si� w druku. Z wielu
powod6w nie rozwin�la si� tez w6wczas praca badawcza nauczycieli ani
tak szybko, ani tak szeroko, jak tego pragn�lismy. Czy jednak nie z tego
okresu nie pozostalo? Chyba pozostalo w nastawieniu ludzi i w ponawia
j&cych si� pr6bach naukowego wysilku 5. Powr6c� do tych spraw jeszcze
nizej. Tu pragn� jeszcze podkreslic niezapomnian& dla mnie - w6wczas
p61nauczyciela, a p61pracownika nauki (bylam w trakcie habilitacji) atmosfer� karpnickiego kurnu. Stosunek wykladowca - sluchacz wy
pelnial kr6tkie godziny ranne, przerywane zreszt& dyskusj&. .A:.le caly
dzien - nauczyciele i pracownicy nauki - bylismy razem: na wyciecz
kach i wyprawach badawczych, na obradach i wieczerzach, na pogwar
kach w karpnickim parku. Nigdy chyba za mojej pami�ci bezposrednia,
osobista wi�z pracownika nauki i pracownika oswiaty nie manifestowala
si� silniej niz na kursie karpnickim.
Wielu wykladowc6w kurs6w w Bystrzycy i Karpnikach juz nie zyje.
Odszedl prof. Czy:i:ewski, prof. W&sowicz, rektor Szarski, prof. Mikulski,
prof. Stys, prof. Maleczynski. Wszyscy mieli dla odbudowy nauki we
Wrodawiu olbrzymie zaslugi, a r6wnoczesnie wychowali z biegiem lat
szeregi nauczycieli sl&skich. Dzis w cwiercwiecze pocz&tk6w ich pionier
skiego trudu, kt6ry niejednokrotnie kosztowal ich utrat� zdrowia i przed
wczesny zgon, warto uswiadomic sobie, :i:e 6w wysilek tych, eo byli tu
pierwsi lub prawie pierwsi, wysilek nie tylko wymienionych pracowni
k6w nauki, ale calej gromady pionier6w fabryk, wodociqg6w, elektrowni
czy kolei byl fundamentem, na kt6rym dopiero mo:i:na bylo budowac
dalszy rozw6j Dolnego Sl&ska, fundamentem, na kt6rym oparlo si� to,
czym chlubimy i legitymujemy si� dzisiaj. Mo:i:na si� spierac, czy w la
tach nast�pnych nie moglismy budowac jeszcze lepiej i szybciej. Jest
bezsporne, :i:e nie moglismy budowac bez oparcia na tym fundamencie.
Ale dosc wspomink6w.
Jesli w owych pierwszych latach program prac badawczych nauczy
cieli nie rozwim1l si� szeroko, nauczyciele rozwin�li jednak zaintereso
wanie Sl&skiem wsr6d mlodzie:i:y szkolnej. I tu Uniwersytet pomagal,
jak m6gl. Pierwsz& bodaj pomocq byla tu moja skromna ksi&:i:eczka napi
sana na naleganie kuratora D�bskiego jeszcze w 1945 r., a wydana wiosn&
w 1946 r.6 P6zniej przyszly czasy dzialalnosci Towarzystwa Rozwoju
Ziem Zachodnich. W jego organizacyjnych ramach Wrodawskie Towa
rzystwo Milosnik6w Historii i skupieni w nim pracownicy naukowi niesli
5

Por. T. Mi k u 1 s ki, Dwa dni w Karpnikach (Temat Wroclaw, Wroclaw

1961, s. 321-324).
6

E. M a 1 e c z y 11. s k a, Z dziej6w naszego Slqska, Wroclaw 1946.
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pomoc nauczycielstwu w opracowywaniu tzw. regionalnych wkladek do
podr�cznik6w historii. Opracowano je dla powiat6w Strzelin, Klodzko,
Z!!bkowice, Syc6w, Wa!brzych. Byly to broszury tym wazniejsze, ze pi
sane przez miejscowych nauczycieli i dzia!aczy, a tylko przy konsultacji
pracownik6w nauki. Budzily zarazem ruch poszukiwan naukowych w da
nej rniejscowosci. Wkladki owe jednak nie tylko nie obj�ly wszystkich
powiat6w (jak by!o planowane), ale wydane jako r�kopis i przekazane
w!adzom szkolnym sluzyly niejako do „uzytku wewn�trznego" i ,nie uka
zaly si� na rynku ksi�garskim. Jesli chodzi o oficjalne druki, choc p6z
niejsze i og6lniejsze, bo ujmujqce ca!osc Slqska, posiadamy wydane przez
PZWS wypisy majqce sluzyc szkole 7. Wydawnictwem nieco trudniej
szym, choc przeznaczonym dla szerokich kr�g6w odbiorc6w, by!a publi
kowana przez Wroclawskie Towarzystwo Milosnik6w Historii seria prze
klad6w tekst6w zr6d!owych do dziej6w poszczeg6lnych miast Dolnego
Slqska. Doczeka!y si� wydania takich tekst6w Wroclaw s, Swidnica 9,
Jelenia G6ra 10. Wreszcie w latach juz ostatnich dobrze slui'l og6lnej po
pularyzacji wiedzy o Sla,sku dwie serie wydawnicze Ossolineum: ,,Wiedza
o Ziemi Naszej" pod redakcjq J. Swolkowicza i „Sla,sk w Zabytkach
Sztuki" pod redakcja, T. Broniewskiego i M. Zlata, obie z powaznym
wkladem pisarskim-pracownik6w Uniwersytetu Wroclawskiego.
A jesli nauczyciel czy nawet uczen klas licealnych nie zechce poprze
stac na pracach popularnych, stoi dzis do jego dyspozycji naukowa syn
teza w postaci Historii S!qska IH PAN; pocz�la si� ona na Uniwersytecie.
Jej tom I w trzech cz�sciach, doprowadzony pod redakcj'l K. Maleczyn
skiego do 1763 r., wyszedl niemal wylqcznie spod pi6ra pracownik6w
Uniwersytetu Wroclawskiego (W. Ho!ubowicz, K. Maleczynski, E. Male
czynska, R. Heck, St. Inglot, J. Gierowski, J. Leszczynski, K. Orzechow
ski, K. Piwarski). Kolejno ukazuja, si� cz�sciarni dalsze tomy. Wreszcie
organ Wroclawskiego Towarzystwa Mi!osnik6w Historii „Sl'lski Kwar
talnik Historyczny Sob6tka" sluzy szerokim wachlarzem artyku!6w na
ukowych. Tak wi�c mozna stwierdzic, ze szkola otrzymala od Uniwersy
tetu pe!ny asortyment prac slqskoznawczych, wci'!Z kontynuowany i vzu7 S. M i ch a 1 k i e w i c z, J. S y d o r, Dzieje Slqska w wypisach, Warszawa
r!
1964.
a Teksty ir6dlowe do historii Wroclawia, t. I do koilca XVIII w., zestawili
K. MaleczyD.ski i J. Reiter, Wroclaw 1951; Teksty ir6dlowe do historii Wroclawia,
t. II da koll.ca XIX w., zestawili W. Dlugoborski, A. Galos, J. Reiter, pod red.
K. Maleczyilskiego, Wroclaw 1955.
9 Teksty :ir6dlowe do historii Swidnicy i okr�gu, zestawili T. Bieda, K. Fieder,
S. Kotelko pod red. K. Maleczyll.skiego, Wroclaw 1958.
10 Teksty Zr6dlowe do historii Jeleniej G6ry, zestawil Z. KwaSny pod red.,
S. Inglota, Wroclaw 1964.
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pelniany. Jesli wydawnictwa nie zawsze docierajq do rqk zapracowanego
nauczyciela, szla i idzie w sukurs ze strony Uniwersytetu akcja zywego
slowa: odczyty o poszczeg6lnych zagadnieniach dziej6w Slqska wygla
szane przez pracownik6w naukowych w poszczeg6lnych srodowiskach
prowincjonalnych. Odczyty te, a w ciqgu cwiercwiecza liczyc je mozna
na setki, wyglaszali pracownicy Uniwersytetu pod r6znymi formami:
Wroclawskiego Towarzystwa Milosnik6w Historii, Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej czy oficjalnie pod firmq uczelni. Byly organizowane z re
guly przez miejscowych nauczycieli, czasem wr�cz w szkole, a zawsze
dui'l cz�sc audytorium wypelniala rnlodziez. Totez bardzo dobrq form'!,
szkoda ze szybko zarzuconq, byly odczyty student6w przygotowywane
pod kierunkiem pracownik6w naukowych, a wyglaszane dla uczni6w.
Wlasnie na impulsy, jakie nioslo zywe slowo, szkola byla szczeg6lnie
wrazliwa i w duzej mierze pod ich wplywem rozwijala wsr6d mlodziezy
,,male formy" milosnictwa przeszlosci ziemi slqskiej przez kola zaintere
sowar\, przez pelnienie przez starsz'l mlodziez funkcji opiekun6w spo
lecznych zabytk6w, przez r6zne akcje w ramach ZHP, konkursy i olim
piady.
Spr6bujmy odpowiedziec na pytanie, czy w wyniku tych dlugoletnich
wysilk6w wiedza o Slqsku i przywiqzanie do niego jest dzis w umyslach
calej mlodziezy naszej ugruntowana, zwlaszcza jesli chodzi o jej p6zniej
sze roczniki. Organizacyjnie i gospodarczo ziemie przed cwierc wiekiem
odzyskane zrosly si� z macierzq. Wchodzi w zycie pokolenie na nich
urodzone. Dolny Slqsk nie mial silnej grupy ludnosci autochtonicznej,
kt6rej przez wieki wytworzona pewna odr�bnosc spoleczna czy kulturalna
wymagalaby integracji z ludnosciq Polski centralnej. Przyszli tu ludzie
z r6znych stron, ale w olbrzymiej wi�kszosci urodzeni i wychowani na
obszarze mi�dzywojennego par\stwa polskiego. Trzeba ich bylo raczej
,,uSlqzaczyC", powiqzaC z ziemiq, na kt6rej mieli ZyC, i ze sobq. Czy pro
ces ten dokonal si�, czy tez trwa jeszcze i wymaga czynnej opieki? Sam
fakt urodzenia na Slqsku znaczy duzo, ale nie wszystko; samoczynnie
nie ksztaltuje swiadomosci ludzkiej. Pozornie mamy dobitne swiadectwa
tej swiadomosci w wydawnictwach pami�tnik6w, odpowiedziach na r6zae
ankiety itp. Ale jesli zestawic je z wiedzq o Sl„sku, jak'l nieraz wykazuje
rnlodziez naszego rejonu przy egzaminach wst�pnych na uczelnie wyzsze,
poczynajq Si� rodzic Wqtpliwosci, czy nie nalezy ZWi�kszyc wysilku
szkoly i nas wszystkich? Parafowany uklad graniczny z NRF jest oczy
wiscie wielkim osiqgni�ciem politycznym Polski. Ale wiemy doskonale,
ze proces zmiany psychiki calego spoleczer\stwa niemieckiego jest pro
cesem dlugofalowym, a jakze waznym nie tylko dla Polski, ale i dla
calej Europy. W ramach nowych warunk6w politycznych przyjd'l wzmo
zone kontakty i cale spoleczer\stwo slqskie, a zwlaszcza jego rnlodziez,
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musi byc przygotowana do wyjasnienia prawdy o Slqsku wszi,dzie i na
kazdym kroku - poczynajqc od naszego starego autochtonizmu, poprzez
dzieje kultury polskiej na Sl'lsku i walki, ludu sh1skiego o zachowanie
narodowosci az po zniszczenia ostatniej wojny, odbudowi, i osiqgnii,cia
pracy 25-lecia.
Zresztq wiedza o rejonie rodzqca serdecznq troski, o jego rozw6j ma
jeszcze inny aspekt. Okres wielkich wi,dr6wek ludzkich, prowizorki osie
dlenczej przy tej czy innej inwestycji mija. Nastaje okres intensyfikacji
pracy, okres troski o jej wyniki i rang<, kazdego miasta, kazdego przed
sii,biorstwa. Nie ustaje oczywiscie migracja fachowc6w. Ale chodzi o to,
aby przybyli wtapiali sii, w miejscow'l, powojenn'l juz kadri, zagorzalych
entuzjast6w rejonu i jego spraw, aby si<, od nich zarazali. Dodajmy, ze
nie jest to specyfika slqska, choc sprawa na S!qsku szczeg6lnie potrzebna
i wazna. Znaczenie mobilizacyjne wiedzy o najblizszym rejonie kraju
jest oczywiste takze dla Polski centralnej. Ilez trudu wklada sii, np.
wsp6lczesnie w wydawnictwa mobilizujqce ludzi Mazowsza! Tym bar
dziej tu na Sl'lsku nie mozemy sobie pozwolic na luksus beztroski i uwa
zac ,sprawy wychowania mlodziezy w znajomosci spraw slqskich i milo
Sci do swej ziemi za zalatwionq, "odfajkowanq" w ramach dokonanej
integracji ziem zachodnich i macierzy. A jezeli tak, to wypadnie zapytac,
czy obowiqZUjl\CY program licealny zostawia margines czasu dla pogl<,
biania wiedzy o rejonie? Z drugiej strony, czy przygotowanie, jakie pod
tym wzgl<,dem daje nauczycielowi uniwersytet, jest wystarczajqce? Czy
nauczycie] w toku pracy zawodowej ma dostatecznie latwy dost<,p do
obfitej juz literatury slqskoznawczej? Pytania te musz'l byc postawione
i przemyslane przez odpowiednie czynniki. Na tej konferencji zbyt daleko
zaprowadziloby nas jednak podj<,cie szerokiej dyskusji nad caloksztaltem
programu szkolnego i uniwersyteckiego nauczania historii.
Niemniej jest faktem, ze choc Uniwersytet, takze na kierunku historii,
ksztalci nie tylko nauczycieli, ksztalcenie kadr, i to oczywiscie nie tylko
w zakresie zagadnien regionalnych, jest gl6wnym swiadczeniem Uniwer
sytetu wobec szkoly. Zadania wzrastaj'l razem ze spodziewanym prze
ji,ciem przez Uniwersytet trzyletniego zawodowego studium nauczyciel
skiego. B<,dzie to z korzysci'l dla poziomu rzeczowego przygotowania
nauczycieli szk6l podstawowych i z korzysci'l dla pogl<,bienia zaintereso
wania Uniwersytetu zagadnieniami dydaktyki i pedagogiki. Ale w dzi
siejszej dyskusji r6wniez z_byt daleko zaprowadziloby nas omawianie
szczeg6l6w.
Rejestrujqc przejawy wii,zi Uniwersytetu ze szkol'l niepodobna pomi
nqc jednej formy - rozwijajqcych si<, we Wroclawiu juz od 18 lat stu
di6w najpierw eksternistycznych, a p6zniej zaocznych na kierunku hi
storii. S1\dy o nich S'l bardzo r6zne i wsr6d pracownik6w naukowych,
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i wsr6d student6w. Zdaje mi si�. ze w tym wypadku nie tu miejsce na
zasadniczq dyskusj�. Zapewne - jest margines „niewypal6w". Sq i nie
zyciowe przepisy, i programy, Sq przem�czeni nerwowo do ostatnich
granic sluchacze i wykladowcy, Sq i studenci, kt6rym chodzi nie o wiedz�,
a o zdobycie dyplomu mozliwie najtari.szym kosztem. Nie o ten margines
mi chodzi. Chodzi mi o szeroko otwarte przez Uniwersytet drzwi dla ludzi,
kt6rzy naprawd� laknq wiedzy i potrafiq ill zdobywac za cen� bohater
skich nieraz wyrzeczeri.. Jest i wsr6d nich odsiew - zycie przeciez nie
jest latwe. Ale jest i drugi fakt: wlasnie z ludzi, kt6rzy uzyskali magi
sterium na studiach zaocznych, rekrutuje si� wielu nauczycieli dokto
rant6w - ,.Skori.czylem i czegos mi brak". Pragn11 dalszego kontaktu
z wiedzq, z naukq. Umiejq oparci o doswiadczenia studi6w magistranckich
pogodzic rzeczy jakze trudne do pogodzenia: prac� zawodowq i nauk,:.
Jakis duch kursu w Karpnikach odzywa si� w niekt6rych doktoratach
nauczycielskich - boc ogromna wi�kszosc ich temat6w to tematyka sl11ska, nawet z dziej6w w�zszego rejonu. Owe przewody doktorskie - to
niedoceniony nurt wsp6lpracy Uniwersytetu i szkoly. Po pierwsze przynosz11 bezsprzeczna, korzysc nauce, ale po drugie - Sq jednq z naj
wartosciowszych form ksztalcenia podyplomowego: nie podaja, informa
cji o najnowszych wynikach nauki w gotowej i skr6towej formie, ale
ucz11 samodzielnie docierac do ksia,zki, krytycznie na niq patrzec wi�cej - umiec znajdowac czas na jej lektur�. Nie trzeba zreszt11 az
przewodu doktorskiego, aby nauczyciel utrzymywal naukowy kontakt
z Uniwersytetem. Swiadcz11 o tym - co jest duma, redakcji - szpalty
„Sob6tki". Czy ta chocby najskromniejsza, chocby przyczynkarska praca
naukowa nauczyciela to obecnie nurt szeroki? Nie, to jeszcze raczej wy
ja,tki. Ale Sq. I uczelnia jest zawsze gotowa niese ch,:tnq pomoc.
Tu miejsce na om6wienie inicjatywy, z kt6ra, wyst�puje istniej11cy
zn6w od roku Instytut Historii Uniwersytetu Wroclawskiego. Sa, to mono
grafie historyczne miast i rejon6w Dolnego Sh1ska, popularnonaukowe,
ale powazne, o obj�tosci 20-25 arkuszy, maja,ce szczeg6lnie rozbudo
wane tak pocza,tki dziej6w i w og6le polskie tradycje, jak i osi11gni�cia
okresu Polski Ludowej. Redakcj� i konsultacj� zapewnia Instytut Historii
Uniwersytetu Wroclawskiego; ale jesli chodzi o sam tekst, liczymy, ze
chwyca, za pi6ra dzialacze miejscowi, przede wszystkim nauczyciele.
To, eo powiedzialam o wartosci wlasnej pracy naukowej nauczyciela,
zwlaszcza nad rejonem, nie znaczy oczywiscie, aby obok tej pracy nie
potrzebowal on szybkiej informacji o post�pach nauki, i to nie tylko
z dziedziny sl11skoznawczej. Koniecznosc zorganizowanej szybkiej i dobrej
informacji - to zreszta, jedna z typowych potrzeb nowoczesnego zycia
we wszystkich dziedzinach. Istnieje tendencja do niezb�dnego unowoczes
niania wiedzy nauczyciela przez tzw. studia podyplomowe. Nie jest jed-
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nak !atwo stworzyc tu dobre formy; ,,studium" winno bowiem maksy
malnie szanowac czas nauczyciela, a z drugiej strony podawac informacje
wyselekcjonowane i naprawd� na wysokim poziomie. Nie wolno tu isc
drogq „ut aliquid fecisse videatur". z drugiej strony winno to byc nie
jakies jednorazowe, chocby i dwuletnie studium, bo nowe zdobycze nauki
narastajq i to, eo wczoraj bylo aktualnym stanem wiedzy, dzis moze byc
przestarza!e. Trzeba stworzyc strumien kompetentnej, a r6wnoczesnie
ciiig!ej, permanentnej informacji. Mogq jq zapewnic biuletyny druko
wane, radio, czy telewizja i zywe s!owo, ale zywe s!owo niekoniecznie
zwiiizane w systematyczny kurs, kt6ry ktos tarn skonczyl i ma spok6j,
a ktos zaczyna, zywe s!owo chocby w formie odczyt6w recenzyjnych
o tym, eo nowe i eo interesujiice wszystkich. Wydaje si�, ze duzii rol�
m6g!by tu odegrac szerszy udzial nauczycieli w zyciu PTH, tez w formie
k6l prowincjonalnych. Zarziid jest got6w wyjsc jak najbardziej szkole
naprzeciw.
Waznym polem wsp6lpracy Uniwersytetu i szkoly jest rekrutacja na
uniwersyteckie studia historii. Istnieje dawna tradycja udzialu nauczy
cieli w komisjach rekrutacyjnych, poprzednio w charakterze obserwa
tor6w, ostatnio jako pelnoprawnych cz!onk6w komisji. Zmian� t� nalezy
ocenic jako pozytywnii. Istnia!y - biidz istniejii jeszcze i inne formy:
tzw. dni otwarte, kiedy m!odziez szkolna moze przysluchiwac si� zaj�
ciom na uczelni, czy prelekcje pracownik6w nauki informujiice m!odziez
o studiach na danym kierunku. Obie te, a takze inne, formy mialy swoje
dobre i zle strony. Nie wyczerpujq jednak sprawy. Pozostaje otwarte
zagadnienie, jak osiiigniic to, aby na studia historyczne i w og61e huma
nistyczne zapisywali si� ludzie zdolni, zami!owani, najlepsi, a nie naj
slabsi. Sprawa jest tym wazniejsza, ze niefortunne zniesienie historii
jako przedmiotu maturalnego w liceach oslabia rang� historii w szkole.
Wydaje mi si�, ze pierwsze eo nalezy zrobic, to wyzbyc si� kompleksu
nizszosci prowadziicego nieuchronnie do oslabienia intensywnosci i jakosci
pracy. Nie moze rozwijac si� kultura narodowa i swiadomosc spo!eczna
bez wi�zi z tradycjii narodowii, bez rzetelnego rozumienia przesz!osci
nie tylko najnowszej, ale jej nieraz bardzo gl�boko tkwiiicych korzeni.
Nie chodzi zas tu tylko o abstrakcyjny rozw6j kultury jako takiej, ale
o wplyw kultury historycznej na swiadomosc ludzkq, b�diicii podstawii
„dobrej roboty". Zaczyna si� juz wsr6d polskich czynnik6w decydujiicych
szerzyc przekonanie, ze przy koniecznym przyspieszeniu tempa naszego
rozwoju gospodarczego i jego jakosci, swiadomosc ludzka nie tylko ta
obliczajiica zysk pracownika, ale ta plyniica z bezinteresownego patrio
tyzmu liczy si� w rachunku ekonomicznym jako duza wartosc. Ale swia
domosc obywatelska nie rozwija si� jak za dotkni�ciem r6zdzki czaro
dziejskiej przez dorazne zetkni�cie si� z jednq ksiiizkii, artykulem czy
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prelekcjq. Wrazliwosc emocjonaln& na losy calego spoleczenstwa trzeba
budowac dlugie lata, trzeba, aby si� ni& zarazil przyslowiowy Jas, jesli
stoj&cy przy warsztacie Jan ma i'l posiadac. �yloby zle, gdybysmy my,
nauczyciele wszelkich stopni do uniwersyteckiego wl&cznie, i nadz6r
szkolny do ministerstwa wl&cznie nalezeli do ludzi, kt6rzy zrozumiejq to
ostatni.
Ale jak praktycznie to zrobic, aby w warunkach, kt6re jeszcze istniej&,
wlasnie zdoln& mlodziez zach�cic do studi6w historycznych? ,,Ceterum
censeo" - olbrzymie znaczenie ma tu wlasna praca naukowa nauczy
ciela i wciqganie uczni6w w poszukiwania badawcze. Duza moze byc
r6wniez rola uniwersyteckich k6l naukowych i nawi&zywane przez nie
kontakty z mlodziez& najstarszych klas licealnych. Duze znaczenie ma
zach�ta do dobrej lektury historycznej i dyskusji nad ni&, pokazuj&cej
nowoczesne oblicze historii. Pami�tajmy tylko, ze nowoczesnosc w bada
niach historycznych polega nie na budowie nowych piramid ze starych
klock6w, ale na wydobywaniu ze zr6del, oczywiscie nieraz przy uzyciu
nowej techniki, nieznanych i przeoczanych dot&d fakt6w, kt6re stanowi&
dopiero argumenty przemawiaj&ce do wsp6lczesnego czlowieka.
W zakonczeniu pragn� powt6rzyc: przewidywanie przyszlosci na
dluzsz& met� nie pozwala nam - wbrew pozorom - na planowanie
jednostronnego rozwoju techniczno-gospodarczego bez planowania roz
woju kultury narodowej i przygotowywania jej kadr na najwyzszym
poziomie, kt6re to kadry obejm& funkcje na r6znych, dzis jeszcze moze
nawet nie przewidywafiö'ch stanowiskach.
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