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zagrzebania wielkich odłamów wielkiego lodowca, który tu martwiał i przez tysiąc 
lat topił się. Działo się to wszystko kilkanaście tysięcy lat temu około 12... W Puń-
sku zajechaliśmy pod budynek szkolny. Sala już pełna, zaczęła się lokalna uroczy-
stość zakończenia pierwszego roku w tego typu szkole, z pokazem gry uczniów, 
rozdaniem nagród i świadectw. Śpiewy oczywiście po litewsku, zapowiedzi naj-
pierw po litewsku, potem po polsku. Władze przemawiały tylko po polsku. 
Następnie miejscowy pasjonat, twórca zbioru regionalnego litewskiego, wciągnął 
nas niemal do swego przybytku, gdzie w trzech chyba salach zgromadził mnóstwo 
różności, przeważały narzędzie rolnicze, rzemieślnicze związane z dawną wsią. 

Ostatni dzień, 19 czerwca, czwartek. Przyjechał do nas pod hotel dyr. Szkiruć 
i pilotował w autokarze nasz objazd Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Piękny 
to kawałek Polski ! Przewodnik zaś, wieloletni wojewódzki konserwator przyrody, 
znający wszystko „od początku" - choć tu się odwoływał do prof. Kondrackiego, 
jak to z tym początkiem było? Jezioro Hańcza o nieprawdopodobnej głębokości 
108,5 m też jest pochodzenia wytopiskowego, choć jest też hipoteza wybicia dołu 
przez strumień z lodowca. Przy wodowskazie początek rzeki Czarnej Hańczy. 
Jakaż czysta woda! Ten ostatni objazd był niezwykle syntetyczny i ciekawy, 
właściwie ogarnęliśmy cały park obecnością i wzrokiem, mimo iż postojów nie 
było wiele. Było w grupie też czworo doktorów i doktorantów z Zakładu prof. 
Stasiewicz-Jasiukowej, którzy pomagali w sprawach organizacyjnych. 

Adam Wołk 
(Puławy) 

WIECZÓR POŚWIĘCONY PAMIĘCI BRONISŁAWA BILIŃSKIEGO 

Dnia 16 kwietnia 1997 r. we Włoskim Instytucie Kultury odbyło się spotkanie 
wspomnieniowe poświęcone pamięci Bronisława Bilińskiego, niedawno zmarłego 
wybitnego uczonego, bardzo zasłużonego dla rozwoju stosunków naukowych 
i kulturalnych między Polską i Włochami. 

Swoje wystąpienia B. Bilińskiemu poświęcili: Aleksander Gieysztor, Okta-
wiusz Jurewicz, Jerzy Kowalczyk, Wojciech Zabłocki, Krzysztof Żaboklicki i San-
té Graciotti z rzymskiego Uniwersytetu Sapienza. Prof. Graciotti zaprezentował 
ponadto książkę La nascita deli 'Europa. Per una storia delie idee tra Italia e Po-
lonia, dedykowaną B. Bilińskiemu. 

A. Gieysztor mówił o dorobku B. Bilińskiego, podkreślając wielokierunko-
wość jego zainteresowań. O. Jurewicz omówił pierwszy okres pracy B. Bilińskie-
go, w którym dał się on poznać jako świetny filolog klasyczny. J. Kowalczyk 
wskazał na znaczenie prac Bilińskiego dla historyków sztuki, a W. Zabłocki dla 
historyków sportu. K. Żaboklicki, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie 
skoncentrował się na działalności B. Bilińskiego, jako długoletniego dyrektora 
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tejże Stacji, zaznaczając, że stara się kontynuować jego dzieło. Wspomniał też 
0 B. Bilińskim jako historyku sztuki. 

Na zakończenie dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury Franco Venturini wrę-
czył bukiet kwiatów wdowie po Bronisławie Bilińskim, która w krótkim wystą-
pieniu podziękowała wszystkim obecnym za udział w tej wzruszającej 
uroczystości. 

Jan Piskurewicz 
(Warszawa) 

HISTORIA SOCJOLOGII W POLSCE 
NA X OGÓLNOPOLSKIM ZJEŹDZIE SOCJOLOGICZNYM W KATOWICACH 

W dniach 22-25 września 1997 r. odbył się w Katowicach X Ogólnopolski 
Zjazd Socjologiczny. Organizatorem katowickiego zjazdu było - jak w przypadku 
poprzednich zjazdów - Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Zjazd socjologów 
1 ich zagranicznych gości miał swój temat: Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające 
się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej. Napis na frontalnej ścianie 
nowej dwupiętrowej auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 
przypominał ten temat każdemu uczestnikowi zjazdu przez wszystkie 4 dni obrad. 
Szczegółowy plan 4 sesji plenarnych, 5 sympozjów (w tym jedno dwudniowe 
w języku angielskim) i spotkań 43 grup tematycznych podawał drukowany pro-
gram, wręczany uczestnikom zjazdu wraz z teczką, imienną plakietką i wydaniem 
specjalnym „Gazety Uniwersyteckiej" (wrzesień 1997). 

Po inauguracji, dokonanej przez Przewodniczącego PTS prof, dra Antoniego 
Sułka, przemówieniu powitalnym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ślą-
skiego prof, dra Tadeusza Sławka, przemówieniu prof. A. Sułka i wykładzie 
inauguracyjnym prof, dr Antoniny Kłoskowskiej (przeczytanym pod nieobecność 
Pani Profesor przez prof, dr Elżbietę Tarkowską) rozpoczęła się w pierwszym dniu 
zjazdu I sesja plenarna, zatytułowana Śląsk jako problem socjologiczny. Już w te-
macie tej sesji dopatrzeć się można było nawiązania do historii socjologii w Polsce. 
Okazał się bowiem przywołaniem tytułu artykułu znanego międzywojennego 
działacza społecznego ks. Emila Szramka z 1934 r. Referenci sesji, prof, dr Marek 
S. Szczepański i prof, dr Bohdan Jałowiecki, raz po raz powoływali się także na 
przeprowadzane na Śląsku, od początku XX wieku, badania socjologiczne, doko-
nywane przez pracowników IGS, PIS, krakowskiego ośrodka socjologicznego, 
łódzkiego, poznańskiego, warszawskiego i od 1957 r. katowickiego. W tym to roku 
utworzono w Katowicach Śląski Instytut Naukowy wraz z Komisją Socjograficz-
ną. Obecność na zjeździe prof, dr Wandy Mrozek, pierwszej po prof, dr Pawle 
Rybickim kierowniczce tej komisji, przypominała okres jej początków i pier-
wszych osiągnięć naukowych. Skupiona wokół Niej grupa rozrosła się z czasem 


