
8 XI 1956 r. odbyto w Czeskim Cieszynie naradę z historykami czeskimi, usta
lając szczegóły przygotowań i przeprowadzenia konferencji polskich i czeskich hi
storyków dotyczącej wspólnych problemów badawczych. Z inicjatywą takiej kon
ferencji wystąpiło WrTMH jeszcze z początkiem 1956 r. Starania w tym kierunku 
doprowadziły w końcu do przeprowadzenia wyżej wzmiankowanej narady, na któ
rej ustalono program dwudniowej konferencji. Obejmuje on referaty o średnio
wiecznych wydawnictwach źródłowych, o badaniach wspólnych problemów histo
rycznych (w formie referatów zbiorczych omawiających komunikaty mające wejść 
do specjalnej księgi) i o rozwoju świadomości narodowej na Śląsku do połowy 
XIX w. Organizatorami konferencji będą ze strony polskiej WrTMH i Zakład Hi
storii Śląska IH PAN, z czeskiej zaś Slezský Ostav, Slovanský Ostav i Historický 
ustaw.

6 IV 1956 r. odbyło się Walne Zebranie WrTMH, na którym wybrano Zarząd 
Towarzystwa w następującym składzie: prof. K. Maleczyński — prezes, dyr. A. 
Deręń i prof. S. Inglot — wiceprezesi, dr A. Fastnacht, dr A. Galos, dr T. Łado- 
górski, mgr J. Raba. dr J. Reiter i mgr J. Wojtal — członkowie, mgr Z. Kwaśny, 
mgr S. Kalfas-Piotrowska i mgr L. Tyszkiewicz — zastępcy członków. W skład 
Komisji Rewizyjnej weszli mgr J. Dudek, mgr R. Heck i prof. H. Wereszycki. 
W wyniku przeprowadzonej na Walnym Zjeździe PTH 21 X 1956 r. zmiany statutu 
PTH w skład Zarządu WrTMH wszedł również członek Zarządu Głównego Polskie
go Towarzystwa Historycznego prof. W. Czapliński.

Redaktorami „Sobótki“ pozostawali nadal doc. J. Gierowski i prof. E. Male- 
czyńska, sekretarzem redakcji — doc. H. Zieliński.

16 XI 1956 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie WrTMH, którego po
wodem było uchwalenie przez Walny Zjazd PTH nowego statutu, znoszącego sa
modzielność prawną afiliowanych do PTH Warszawskiego i Wrocławskiego Towa
rzystwa Miłośników Historii. Nadzwyczajne Walne Zebranie WrTMH uchwaliło 
rozwiązanie Towarzystwa i utworzenie oddziału Polskiego Towarzystwa Histo
rycznego pod nazwą Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii oddział PTH 
we Wrocławiu.

Julian Raba

ZAKŁAD HISTORII ŚLĄSKA IH PAN (1 I 1953 — 31 XII 1956)

Zakład Historii Śląska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk powstał 
1 I 1953 r. Jego organizatorem i pierwszym kierownikiem była do 1 X 1953 r. prof. 
dr Ewa Maleczyńska. Już w pierwszym roku swego istnienia Zakład skupił (kor 
nieć 1953 r.) 15 pracowników etatowych oraz zainicjował blisko 20 prac zleconych.

Zakład powstał na gruncie dobrze przygotowanym, w oparciu o poważne tra
dycje badań naukowych nad Śląskiem, prowadzonych we Wrocławiu od kilku 
już lat przez takie placówki, jak katedry historyczne Uniwersytetu Wrocławskie
go, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii czy Oddział Wrocławski Insty
tutu Zachodniego w Poznaniu oraz katowicki ośrodek historyczny. Z tych kół 
jprzeązło do Zakładu gros jego pracowników. Jako główne zadanie stanęła przed 
Zakładem intensyfikacja badań nad Śląskiem (zwłaszcza w zakresie dziejów now
szych i najnowszych) w oparciu o metodologię materializmu historycznego i dia
lektycznego, wytworzenie długofalowego planu tych badań i ich koordynacja. Nie



mniej ważne zadanie Zakładu polegało na popularyzacji historii Śląska w najszer
szych kołach społeczeństwa k

Zadania te skonkretyzowały się już w pierwszych miesiącach istnienia nowo
powstałej placówki w postaci podjęcia przez nią przygotowań do odbycia konfe
rencji naukowej śląskiej, przewidzianej na połowę r. 1953; konferencja ta odbyła 
się w dniach 28 czerwca — 1 lipca we Wrocławiu, ściągając pokaźne grono histo
ryków z całego kraju1 2 * *. Konferencja ta przyczyniła się — poza innymi momenta
mi natury naukowej — do dalszego sprecyzowania zadań naukowych Zakładu, 
przede wszystkim w postaci postulowania intensyfikacji i przyspieszenia prac nad 
nową parotomową Historią Śląska, wydawnictwami źródłowymi z dziejów Śląska, 
jak również opracowań monograficznych. Zadanie napisania nowej historii Śląska 
stało się z tą chwilą osią prac Zakładu.

Po wytężonym wysiłku przygotowań do Konferencji Śląskiej przyszedł czas 
na unormowanie form i metod pracy Zakładu, sprecyzowanie szczegółowych za
dań poszczególnych jego pracowników względnie ich zespołów, ustalenie planów 
pracy Zakładu jako całości, podjęcie zadań popularyzacyjnych. Zadania te spadły 
na nowego kierownika Zakładu, prof. dr Kazimierza Popiołka.

W Zakładzie powstało kilka zespołów pracowników, a mianowicie: 1. zespół 
feudalny, 2. zespół późnofeudalny, 3. zespół kapitalizmu przedmonopolistycznego 
i 4. zespół kapitalizmu w dobie imperializmu.

Jeszcze w r. 1953 podjęto pierwsze prace nad opracowaniem prospektu szcze
gółowego do przyszłej Historii Śląska — przy czym, jeśli chodzi o epokę feudalizmu, 
prace te posunęły się daleko naprzód. Sporządzono także pierwszy plan wydaw
nictw źródłowych. Poszczególni pracownicy Zakładu prowadzili też prace nad 
przygotowaniem śląskich rozdziałów materiałowych do przygotowywanego przez 
Instytut Historii uniwersyteckiego podręcznika historii Polski. Niezależnie od tego 
pracownicy Zakładu pociągani byli niejednokrotnie przez Instytut Historii i inne 
placówki naukowe do doraźnych, ale często nader absorbujących, zadań nadzwy
czajnych. Poważne obowiązki spadły na nich w związku z koniecznością popu
laryzacji historii Śląska, zwłaszcza wyników Konferencji Śląskiej. M. in. opra
cowano i opublikowano na te tematy ponad 30 artykułów w prasie śląskiej i po- 
zaśląskiej, wygłoszono około 10 pogadanek radiowych. Autorzy niektórych refera
tów na Konferencji Śląskiej przystąpili do przygotowania popularnej wersji tych 
referatów. Uruchomiono także szkolenie metodologiczne na forum Zakładu (ze
brania dyskusyjne na tematy o charakterze historyczno-filozoficznym sformułowa
ne przez dyrekcję Instytutu Historii, w oparciu o klasyków marksizmu-leninizmu 
i literaturę pomocniczą). Już w tym okresie zaczęły się kształtować formy zespo
łowej pracy naukowej w postaci zebrań dyskusyjno-naukowych nad opracowywa
nymi przez poszczególnych pracowników Zakładu materiałami czy referatami.

Te formy i kierunki pracy Zakładu rozwijały się i dojrzewały w r. 1954. 
W roku tym ukończono w szczególności prace nad prospektem Historii Śląska aż 
do r. 1945 i opublikowano go w „Sobótce“ 195-1, nr 2, poddając go jednocześnie 
pod szeroką dyskusję. Wobec zaawansowania prac nad I tomem nowej Historii 
Śląska zawarte zostały pierwsze umowy wydawnicze między Ossolineum a poszcze
gólnymi pracownikami przygotowującymi odpowiednie partie czy rozdziały mate

1 Por. K. M a l e c z y ń s k i ,  Dziesięć lat badań historycznych ośrodka wroclav:- 
skiego (Sobótka, 1955, nr 1—2, s. 31—32).

2 Por. szczegółowe sprawozdanie z Konferencji Śląskiej (Kwartalnik Historycz
ny, 1953, nr 4).
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riałowe tego tomu. Pojawiło się kilka artykułów poszczególnych pracowników nau
kowych Zakładu (W. Długoborski, E. Maleczyńska, K. Popiołek, F. Ryszka, B. Sze- 
rer, H. Zieliński) w „Sobótce“, „Kwartalniku Historycznym“, „Przeglądzie Histo
rycznym“, „Materiałach i Studiach“ INS i innych czasopismach podejmujących 
tematykę śląską. Ponadto ukazało się szereg recenzji, sprawozdań itp. Jednocześnie 
rozwijały się w łonie Zakładu dyskusje naukowe nad pracami zleconymi oraz pra
cowników etatowych. Prowadzone były prace nad niektórymi wydawnictwami 
źródłowymi, jak urbarze śląskie, wydawnictwo ilustrujące walki klasowe w Nie- 
modlińskiem, wydawnictwo na temat związków gospodarczych Śląska z Polską 
w XVIII w. Młodsi pracownicy naukowi prowadzili kwerendy w archiwach i bi
bliotekach. Prowadzone były także prace bibliograficzne dla Zakładu Dokumentacji 
IH PAN. Kilka prac zleconych podjęli pracownicy spoza Wrocławia (głównie z K a
towic i Cieszyna — dr Jaros, mgr Chlebowczyk, red. Ziemba, red. Hierowski 
i inni), co bliżej związało Zakład z niektórymi ośrodkami pozawrocławskimi. W tym 
też roku Zakład nawiązał bliższe kontakty z historykami niemieckimi; wyrazem 
tego była opieka nad dwoma młodymi historykami przybyłymi z NRD do Wro
cławia w celu badań archiwalnych oraz kontakty osobiste zawarte z historykami 
niemieckimi w związku z pobytem jednego z pracowników Zakładu w NRD. Wiele 
uwagi poświęciło kierownictwo i Rada Samodzielnych Pracowników Naukowych 
Zakładu (będąca kolegialnym organem doradczym i opiniującym kierownictwa) 
sprawie kształcenia młodych kadr. Każdy z samodzielnych pracowników Zakładu 
współpracował i opiekował się zależnie od specjalności naukowej jednym lub kilku 
młodszymi pracownikami; większość z nich została objęta przewodami kandydac
kimi. Kontynuowane było szkolenie metodologiczne. Zebrania dyskusyjno-naukowe 
stały się obecnie jedną z głównych i ustalonych już form pracy naukowej Zakładu. 
Zebrań takich (często z udziałem zaproszonych gości) odbyło się w r. 1954 — 16; 
w 1955 - -  14 i w 1956 — 17.

Zakład musiał walczyć niejednokrotnie z poważnymi trudnościami i przeszko
dami. Można tu wymienić m. in. uporczywe i daremne starania o sprowadzenie 
biblioteki cieplickiej do Wrocławia, słaby, zupełnie przypadkowy dostęp do literatu
ry zachodnio-europejskiej, w szczególności zachodnio-niemieckiej, niedotrzymywa
nie terminów lub nawet zupełne zaniechanie prac zleconych przez niektórych pra
cowników, trudności wydawnicze w Ossolineum, ciągle jeszcze słabe i dorywcze ra
czej kontakty naukowe z innymi placówkami naukowymi (m. in. także z Opolem — 
miastem, z którym Zakład szczególnie pragnął i pragnie nawiązać możliwie naj
ściślejsze kontakty naukowe). Ogromne wreszcie trudności miał (i ma) Zakład 
w realizacji swych dążeń do uruchomienia .badań nad dziejami Śląska w Polsce 
Indowej. Trudnością decydującą jest tu brak odpowiednich kadr, jak również 
niedostępność wielu zasadniczych materiałów źródłowo-statystycznych. Pod koniec 
r. 1954 i w r. 1955 zaczęły się ujawniać pierwsze drukowane względnie ostatecznie 
przygotowane do druku wyniki prac Zakładu. Obok wspomnianych już pozycji 
artykułowych oraz prospektu Historii Śląska wymienić tu należy przede wszyst
kim dwutomowy pamiętnik Konferencji Śląskiej (5 referatów oraz dyskusja), książ
kę Ryszki i Ziemby Dwa dziesięciolecia Huty Kościuszko, dalej zbliżającą się ku 
końcowi pierwszą redakcję I tomu Historii Śląska (prof. prof. K. i E. Maleczyńscy, 
Heck, Inglot, Gierowski), oddany do druku około 25-arkuszowy I tom Materialóio 
i studiów Zakładu, oddaną do druku 20-arkuszową monografię H. Zielińskiego 
Położenie, i walka proletariatu górno-śląskiego w latach 1917—1922, wydane już 
drukiem Urbarze śląskie w opr. R. Hecka i J. Leszczyńskiego (pod red. J. Gie
rowskiego) i inne.



Ponadto pracownicy Zakładu w osobach prof. E. Maleczyńskiej i doc. J. Gie
rowskiego ukończyli swoje partie do I tomu podręcznika uniwersyteckiego Historii 
Polski. Przygotowany został do druku II tom Kodeksu śląskiego pod red. prof.
K. Maleczyńskiego, nad którym prace, podobnie jak nad regestami śląskimi, zapo
czątkowane przed powstaniem Zakładu prowadzone były przez jakiś czas w jego 
ramach, aby w 1956 r. przejść do działu historii Polski feudalnej Instytutu Histo
rii PAN.

W tymże okresie pracownicy Zakładu brali czynny udział w kilku poważnych 
konferencjach naukowych, jak Konferencja Pomorska w Gdańsku, zorganizowana 
przez Zakład konferencja poświęcona 900-leciu Bytomia w Bytomiu (w związku 
z tą rocznicą ukazało się obszerne wydawnictwo populamohistoryczne pod red. dr 
F. Ryszki), konferencja poświęcona 50 rocznicy rewolucji 1905 r. na Śląsku z re
feratem mgr B. Szerer (będącym fragmentem przygotowanej przez nią do druku 
obszernej pracy kandydackiej na temat ruchu robotniczego na Śląsku na przełomie 
XIX i XX wieku).

Działalność popularyzacyjna Zakładu, jeśli chodzi o formy „małe“ (artykuły 
w prasie, pogadanki radiowe, odczyty itp), w tym okresie nieco osłabła. Ukazało 
się natomiast w druku kilka książek o charakterze popularnonaukowym, które 
choć nie zrodziły się z bezpośredniej inicjatywy Zakładu, to jednak przygotowane 
zostały przy wybitnym często współudziale jego pracowników (popularne Dzieje 
Śląska pod red. E. Maleczyńskiej, Szkice z dziejów Śląska, t. I i II, pod red. 
E. Maleczyńskiej, Księga 900-lecia Bytomia pod red. F. Ryszki, popularne wersje 
referatów K. Popiołka, K. Piwarskiego i E. Osmańczyka z Konferencji Śląskiej 
itp.).

Poważnie rozwinęła się współpraca międzynarodowa Zakładu, w szczególności 
z ' historykami niemieckimi i czechosłowackimi. Wyrazem tego były wyjazdy ba
dawcze dalszych czterech pracowników Zakładu oraz wizyty historyków niemiec
kich w Zakładzie i we Wrocławiu. Przede wszystkim jednak to óżywiertie wzajem
nej wymiany naukowej wyraziło się w podjętej przez historyków niemieckich, 
a zwłaszcza czeskich, dyskusji nad Konspektem „Historii Śląska“, którego' część 
została wydrukowana. WT NRD opublikowano artykuły niektórych pracowników 
Zakładu. Historii Śląska. Slezský Ustav w Opavie wydał skrót referatów z Konfe
rencji Śląskiej (w języku polskim oraz z czeskim streszczeniem). Prof. Popiołek 
reprezentuje Zakład w powołanej do życia w r. 1956 Komisji Historycznej Polsko- 
Niemieckiej, w której pracach aktywny udział biorą także inni pracownicy Zakła
du. Uzewnętrzniło się to zwłaszcza w r. 1956. Na kolejnym posiedzeniu Komisji 
w Berlinie (XI 1956) prawie wszystkie referaty względnie koreferaty ze strony 
polskiej (zagadnienie granicy na Odrze i Nysie, problematyka stosunków polsko- 
niemieckich w nauczaniu historii, problematyka badań nad monopolami) zostały 
przygotowane i wygłoszone przez pracowników Zakładu. W jeszcze większym niż 
dotąd stopniu prowadzili też oni badania archiwalne w archiwach NRD. Gorzej 
przedstawia się współpraca z historykami czechosłowackimi. Pewnego ożywienia 
tej współpracy można oczekiwać w związku z konferencją naukową polsko-czecho
słowacką, organizowaną wspólnie z WrTMH, mającą się odbyć w niedalekiej 
przyszłości.

Nadal też pracownicy Zakładu uczestniczą w pracach wykraczających poza 
problematykę śląską. Wymienić tu można dla przykładu przygotowanie do druku 
wydawnictwa źródłowego mającego zilustrować tradycje współpracy sił polskiego 
i niemieckiego postępu, coraz szerszy i istotniejszy udział pracowników Zakładu 
w pracach nad odpowiednimi dalszymi tomami podręcznika Historii Polski itp. Wie



lostronność tych prac, najczęściej nieoczekiwanych i pozaplanowych, poważnie 
zakłóca tempo prac nad dziejami Śląska. Maksymalne ograniczenie tych zadań 
nadzwyczajnych (zgodne zresztą z postulatami wysuniętymi na odbytej w Warsza
wie w  dniach 5-—6 XII 1956 konferencji historyków czasów nowszych i najnow
szych) jest tym konieczniejsze, że pracownicy Zakładu również na odcinku dziejów 
Śląska (zwłaszcza nowszych i najnowszych) pragną — podobnie jak to się dzieje 
w skali ogólnokrajowej — podjąć krytyczną analizę dotychczasowego powojennego 
dorobku w zakresie historiografii śląskiej. Sprawa bowiem wyprostowania wielu 
wypaczeń i rewizji niesłusznych ujęć, jakie w niej niejednokrotnie wystąpiły, sta
wia i przed poszczególnymi pracownikami Zakładu poważne i pilne zadania, nie 
pozbawione dużego znaczenia politycznego. Wszystkie te poważne zadania muszą 
być wykonane stosunkowo skromną kadrą naukową Zakładu obejmującą 13 pra
cowników (w tym 4 samodzielnych).

H. Zieliński

PRACOWNIA WROCŁAWSKA ZAKŁADU ATLASU HISTORYCZNEGO W R. 1955/1956

Badania wrocławskiego zespołu pracowników ZAH wykonane w roku spra* 
wozdawczym były kontynuacją robót rozpoczętych już wcześniej i wzorem lat 
ubiegłych szły w kilku kierunkach. Obok studiów zespołowych nad atlasem histo
rycznym Śląska w drugiej połowie XVIII w., atlasem miasta Wrocławia i jego 
strefy podmiejskiej w okresie przejścia od feudalizmu do kapitalizmu, rozpraw 
z zakresu demografii i urbanistyki historycznej, opracowywano także mapy i mapki 
zamówione przez redakcje Historii Polski i Historii Śląska, ponadto przygotowy
wano publikacje popularnonaukowe.

Pilne potrzeby wydawnicze wysunęły na plan pierwszy prace nad przygoto
waniem ilustracji kartograficznej wspomnianych wielkich wydawnictw historycz
nych. Po opracowaniu map przeznaczonych do I tomu Historii Polski przyszła ko
lej na oprawę kartograficzną tomu II. Wrocławianie wnieśli tutaj opracowania 
gospodarczej problematyki Śląska Górnego: górnictwa i hutnictwa Opolszczyzny 
na początku XIX stulecia, górno-śląskiego okręgu przemysłowego w latach 1806 
i 1860 (Golachowski, Kaczmarski i Szulcówna) oraz własności latyfundialnej na 
Śląsku w latach 1780 (Rzepa). Z zagadnień ogólniejszych przygotowano do publika
cji: mapę Polska po pierwszym rozbiorze wzbogaconą znakówaniem obrazującym 
stan życia gospodarczego (Rzepa); gęstość zaludnienia około r. 1790 w granicach 
dużych jednostek administracyjnych przedstawioną na obszarze od Dniepru po 
Odrę, a dokładniej na ziemiach macierzystych (Ładogórski); szkolnictwo Komisji 
Edukacji Narodowej (Rzepa); mapki Polska po rozbiorach (Rzepa) oraz Granica ję
zykowa polsko-niemiecka na Śląsku i w Prusach Wschodnich w pierwszej połowie 
XIX wieku (Komaszyński).

Pracę nad kartograficzną oprawą I tomu Historii Śląska prowadzi się przy 
ścisłej współpracy z autorami tekstu, którzy wskazują potrzebne źródła lub nawet 
dostarczają przygotowane krytycznie i ułożone systematycznie materiały wymaga
jące kartograficznego opracowania. Prace te zostały dopiero zapoczątkowane, wy
konano tylko mapy rozmieszczenia wsi lokowanych na prawie niemieckim, osad
nictwa XIII i XIV wieku (Komaszyński i Szulcówna na podstawie materiałów prof. 
Maleczyńskiego) i dwie mapki zasięgów ruchów chłopskich w latach 1575—1618 
i 1648—1764 (Rzepa na podstawie materiałów mgra Leszczyńskiego). Natomiast 
w opracowaniu znajdują się pracochłonne mapy osadnictwa lateńskiego i wczesno- 
historycznego (Rzepa, Kaczmarski i Komaszyński na podstawie materiałów prof.


