
Marek Sławiński, Zbigniew
Bokszański

VIII Sesja Rady Naukowej TRZZ w
Legnicy
Przegląd Socjologiczny / Sociological Review 16/2, 157-158

1962



KRONIKA POLSKA

VIII SESJA RADY NAUKOWEJ TRZZ W LEGNICY

W dniach 11—12 V 1962 raku w Legnicy odbyła Się VIII Sesja Rady Nauko
wej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich poświęcona problemom socjologicz
nym i demograficznym Ziem Zachodnich i Północnych. W obradach Sesji uczest
niczyli członkowie Rady Naukowej TRZZ, przedstawiciele Sejmu, władz woje
wódzkich i powiatowych.

W toku obrad Sesji wygłoszone zostały następujące referaty: doc. dr Zyg
munt Dulczewski z UAM: Badania socjologiczne na Ziemiach Zachodnich 1945— 
1961 (osiągnięcia, doświadczenia, perspektywy). W referacie wyszczególniono naj
ważniejsze zagadnienia interesujące badaczy Ziem Zachodnich. Są to ruchy 
migracyjne, adaptacja i integracja społeczna, przemiany w życiu społeczno-kul
turalnym. Doc. dr Janusz Ziółkowski z UAM: Struktura ludności i dynamika 
przeobrażeń ludnościowych na Ziemiach Zachodnich i jej aspekty socjologiczne. 
Referat poświęcony był opisowi przemian ludnościowych w latach powojennych, 
tłumaczył także spadek przyrostu naturalnego w latach 1950—1960 na tych zie
miach i formułował prognozy demograficzne na przyszłość. Prof. dr Paweł Ry
bicki z UJ: Problemy socjologiczne Ziem Zachodnich. Referat koncentrował się 
fla trzech grupach zagadnień: analizie konfliktów ludnościowych, problemie przy
stosowania się do nowego środowiska i wytwarzaniu się więzi sąsiedzkiej w mia
stach. Prof. dr Stefan Nowakowski z UW: Zmiany warunków integracji w pro
cesie rozwoju miasta na Ziemiach Zachodnich. Była to próba charakteryzacji 
dwóch okresów w procesie integracji ludności miejskiej: okresu przewagi sta
rych stereotypów utrudniających powstanie więzi oraz okresu nawiązywania kon
taktów między heterogeniczną ludnością na podstawie wzajemnej rzeczywistej 
znajomości. Prof. dr Stefan Golachowski z UWr: Problematyka badań demogra
ficznych i socjologicznych na Dolnym Śląsku. Autor zreferował 3 grupy badań 
poświęconych: a) problemowi kształtowania się społeczności Wrocławia, b) zmia
nom ludnościowym i społecznym ped wpływem industrializacji okręgu Turowa 
i Lubina Legnickiego, c) problemowi struktur załóg przemysłowych Dolnego 
Śląska.

Ponadto w ramach dyskusji wygłoszono komunikaty: dr Leszek Kasiński: 
Ruchliwość ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych, dr Władysław Kwa- 
śniewicz: Badania nad wsią opolską, dr Bolesław Garyga: Badania nad wsią 
Wolny Kadłub, dr Czesław Buczek: Badania nad wsią Raciborowice, dr Wanda 
Mrozek: Eadar.ia r.ad konurbacją górnośląską, dr Kaz'mierz Żygulski: Badania 
nad miastem Opolem, dr Zofia Szapajtis: Załoga PaFaWagu we Wrocławiu, mgr 
Zygmunt Błaszak: Stosunki demograficzne m. Legnicy w latach 1945—1960, mgr 
Antoni Zagożdźon: Struktura demograficzna osiedli powiatu lubińskiego w przede
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dniu industrializacji, mgr Henryk Cierniak: Badania nad Hutą Legnica, dr An
drzej Kw.lecki: Wpigw odbudowy Kołobrzegu na stabilizację ludności, dr Ann^ 
Pawelczyńska: Ziemie Zachodnie w badaniach Ośrodka Badania Opinii Publicz
nej przy Polskim Radio.

Marek Sławiński 
Zbigniew Bokszański

SESJA SCCJCLCGICZNA INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU

W dniach 22 i 23 czerwca 1962 r. odbyła się w Opolu Sesja Socjologiczna 
zcrgan'®cwara przez Sekcję Socjologiczną Instytutu Śląskiego w Opolu i Pra
cownię Badań nad Kulturą Masową Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. W Sesji 
udział wzięli pracownicy i współpracownicy wymien:onych instytucji oraz zapro
szeni goście. Sesja poświęcona była zagadnieniem kultury masowej. Obrady od
bywały się w pierwszym dniu w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki oraz 
w drugim dniu w sali posiedzeń Instytutu Śląskiego w Opolu.

Na Sesji wygłoszono sześć referatów: Kultura masowa i problemy regionalne 
(dr K. Żygulski); Wzory kulturowe w NRF w świetle anaUzy masowego dzien
nika „Bildzeitung" (dr J. Rudzki); Projekt problematyki badań nad obchodami 
Millenium (doc. dr Z. Gostkowski); Telewizja w wolnym czasie dziecka (mgr J. 
Komorowska); Z badań nad zasięgiem czytelnictwa prasy na Śląsku (dr J. Ką- 
dzielski); Z badań nad ekologicznymi problemami miasta Opola (dr W. Pio
trowski.

Nad każdym z referatów, przedstawiających z różnych stron prcblemy 
kultury masowej, toczyła się dyskusja, w której głos zabierało 12 uczestników 
Sesji. Zwracali cni uwagę na potrzebę prowadzenia bardzej rygorystycznych 
badań nad prasą niemiecką, kontynuowania badań nad prasą polską oraz nad 
rolą telewizji w nauczaniu dzieci i młodzieży; wskazywano na potrzebę badania 
zjaw:’sk kulturowych na tle środowisk społecznych i lokalnych crez uwzględnia
nia w ich analizie danych historyczno-porćwnawczych.

J. K.

KONFERENCJA SOCJOLOGÓW I EKONOMISTÓW W JABŁONNIE

W Jabłonnie pod Warszawą w dniach od 14 do 19 V 1962 roku odbyła się 
pod auspicjami PAN konferencja szkoleniowa na temat ..Punkty wspólne i me
tody badawcze ekonomii politycznej i socjologii oraz współpraca cbu tych dy
scyplin”. Udział w niej wzięli pomocniczy pracownicy reiuki z Instytutu Filo
zofii i Socjologu PAN, Zakładu Ekonomii PAN oraz pokrewnych katedr i za
kładów szkół wyższych -i instytutów resortowych z Warszawy i innych miast 
Polski.

Zajęcia dzieliły się na dwie części: wykłady i dyskusję. Wygłoszone zostały 
następujące wykłady: Socjologia pracy (dr A. Sarapata); Socjologia poetyczna 
(doc. Jerzy J. Wiatr); Socjologia wsi (dr B. Gałęski); Socjologia miasta (pirof. S. 
Nowakowski); Socjologia ogćlr.a (prof. J. Szczepański); Teoria wzrostu (prof. K. 
Łaski); Model gospodarczy (prof. W. Brus); Teoria przedsiębiorstwa socjalistycz
nego (prof. E. Lipiński); Ekonometria (prof. W. Sadowski); Klasy i warstwy 


