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Sprawozdania i omówienia

Sesja popularnonaukowa 22 X 2010 roku. 
„Od pomysłu do przemysłu”

Skarżysko posiada wielu propagatorów kultury i historii. Od lat 
odbywają się tu cykliczne spotkania o charakterze naukowym. Mają na 
celu propagować dzieje szeroko pojętego regionu, a także scalać środo-
wisko zarówno zawodowych historyków, jak i rzeszę zainteresowanych. 
Sposobność taka była 22 października 2010 r., kiedy to odbyła się kolej-
na sesja popularnonaukowa tym razem pod tytułem: „Od pomysłu do 
przemysłu”. Spotkanie miało miejsce w sali konferencyjnej Biblioteki 
Publicznej w Skarżysku-Kamiennej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka. 
Placówka jest już tradycyjnym gospodarzem tego typu spotkań. Po raz 
kolejny Skarżysko stało sie na kilka chwil centrum badawczym naszego 
regionu. Stało się tak dzięki prelegentom, którzy zaprezentowali wyni-
ki swoich badań oraz przybyłym na spotkanie słuchaczom.

Prelekcję rozpoczął jeden z gospodarzy, Krzysztof Zemeła, przed-
stawiając rozwój hutnictwa w XVI–XVII w., na obszarze dzisiejszego 
miasta Skarżyska-Kamiennej. Autor wielu monografii poświęconych 
regionowi zaprezentował proces rozwoju kuźnic wraz z ich rozmiesz-
czeniem. Szczególną uwagę poświęcił największej z nich, mianowi-
cie znajdującej się na terenie dzisiejszej dzielnicy miasta – Bzinie. 
Autorem kolejnego wykładu był Tadeusz Wojewoda, a jego tematem 
życie polityczne w międzywojennym Skarżysku. Prelegent dokonał 
przeglądu ugrupowań politycznych i pozarządowych, a także przed-
stawił rozwój samorządowości na terenie Skarżyska. Burzliwy okres 
międzywojnia i powszechna sejmokracja dotykała również te oko-
lice. Badania T. Wojewody, a przynajmniej ich część, znalazła się 
w pierwszym roczniku skarżyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
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Historycznego, do którego lektury zachęcam. Wykład zakończył się 
krótką acz treściwą dyskusją, dotyczącą oddziaływań władz central-
nych na samorządy w danym okresie. Pierwszym historykiem spoza 
miasta był sandomierzanin, Piotr Sławiński. Przedstawił on swoje  
badania dotyczące działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego. Prelekcja 
dotyczyła powstawania towarzystw krajoznawczych, a także roli 
jaką pełniły w strukturach COP-u. Skarżysko-Kamienna z założenia 
miało pełnić funkcję miasta robotniczego. Osiedla sytuowane wokół 
strategicznych placówek zakładowych czy przemysłowych są tego 
dowodem. Industrializacja Skarżyska jest także tematem pracy kolej-
nego prelegenta, mianowicie Grzegorza Miernika, przedstawiciela  
Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykład doty-
czył przemysłu Skarżyska-Kamiennej i jego wpływu na rozwój miasta, 
w latach planu 6-letniego. Autor tej prelekcji jest wybitnym znawcą 
okresu Polski Ludowej, co wpłynęło na merytorykę jego wykładu, 
a także przybliżyło słuchaczom znaczenie miasta we wspomnianym 
okresie. Autor zwrócił uwagę także na społeczne aspekty dotyczą-
ce samej ludności pracującej. Temat został poruszony także przez 
innych prelegentów oraz słuchaczy. Przedstawiono problemy zwią-
zane ze sztucznym budowaniem struktur społecznych tego okresu. 
Problemy dotyczyły alkoholizmu, braków w kulturze i edukacji pra-
cowników, ukazując także drugą stronę rozwoju miast kosztem wsi. 
Reprezentantem kieleckiego uniwersytetu był również Michał Zawi-
sza, prezentujący inwestycje przemysłowe w Skarżysku-Kamiennej 
w 20-leciu międzywojennym. Po zakończeniu wykładu rozgorzała 
dyskusja dotycząca planów rozmieszczenia i topografii zakładów 
me  talowych. Do rozmowy przyłączył się przedstawiciel Delegatury 
Kieleckiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Marek Jedynak. 
Przedstawiciel IPN-u potwierdził istnienie wspomnianych dokumen-
tów. Miejmy nadzieję, że w przyszłości wiedza o inwestycjach prze-
mysłowych z okresu międzywojnia będzie o te materiały uzupełniona. 
Ostatnim z prelegentów była Anna Radzimirska-Lange, jednocze-
śnie współgospodarz sesji. Zaprezentowała pozostałości po dawnych  
urządzeniach przemysłowych nad Kamienną. Autorka zwróciła 
uwagę na relikty przemysłowe, które pozostały do dnia dzisiejsze-
go. Informacje te wzbogaciły słuchaczy o dodatkową wiedzę doty-
czącą historii miasta. Moderatorem sesji był prof. dr hab. Wojciech 
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Iwańczak, który po raz kolejny urozmaicił prelekcję trafnymi komen-
tarzami oraz uwagami. 

Sesja spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród słuchaczy. 
Merytoryczna treść sesji była na wysokim poziomie. Bardzo ważnym 
elementem wydaje się także możliwość wymiany zdań. Skarżyski 
oddział PTH, a także pozostali współorganizatorzy po raz kolejny sta-
nęli na wysokości zadania. Bardzo optymistycznym elementem była 
duża liczba młodzieży, która postanowiła przybyć na sesję mimo popo-
łudniowej godziny. Warto zauważyć, iż tematyka poruszana na sesji 
nie była wybitnie atrakcyjna dla młodego słuchacza co potwierdza, iż 
w przyszłości można liczyć na trwałe zainteresowanie tego typu spo-
tkaniami z historią. 
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