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POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE. ODDZIAŁ W KATOWICACH

W ciągu r. 1960 liczba członków pddziału powiększyła się o 12 członków i pod 
koniec grudnia wynosiła 64 osoby. W styczniu 1961 r. przystąpiło do Oddziału 5 dal
szych członków, tak że Oddział obecnie liczy 69 członków. Oddział prowadzi dwie 
sekcje: archiwalną, pod kierunkiem dr. M. Anionowa, oraz dydaktyczną, pod kie
runkiem mgr. A. Bolechowskiego. W r. 1960 Oddział odbył 9 zebrań naukowych, 
w tym jedno wspólnie z Komisją Historyczną przy Zarządzie Okręgu ZBoWiD 
w Katowicach.

Na wewnętrznych zebraniach naukowych wygłoszone zostały następujące re
feraty: dr Michał Antonow — Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach 
jako baza źródłowa dla badań hist.; dr Władysław Borth — Afryka budzi się; 
mgr Ryszard Bender — Przedwiośnie powstania styczniowego w Królestwie Polskim 
na przykładzie Lubelszczyzny; Edmund Odorkiewicz — Śląskie echa powstania stycz
niowego; dr Jerzy Jaros — Polscy górnicy za granicą do r. 1939; pos. Paweł Dubiel — 
Obrona Śląska we wrześniu 1939 r. (odczyt gościnny); dr Wanda Zarembina — Grun
wald w świetle najnowszych badań; prof. Alojzy Targ — Prace nad utrwaleniem  
pamięci o zasłużonych działaczach polskich na Śląsku (XIX i XX  w.).

W sekcji archiwalnej wygłoszone zostały dwa specjalistyczne referaty: dr J. Ja
ros — Organizacja władz górniczych na ziemiach polskich w okresie okupacji hitle
rowskiej; dr M. Antonów — Wojewódzkie Archiwum Państwowe, jego zasób i dzia
łalność (na specjalnej konferencji wojewódzkiej nauczycieli historii). Ponadto sekcja 
odbyła wspólną wycieczkę do kopalni „Dymitrow“ w Bytomiu.

Sekcja dydaktyczna odbyła jedno posiedzenie z referatem mgr. Babielasa z Raci
borza na temat Psychologia w nauczaniu historii w szkołach średnich na Śląsku.

Z innych form działalności naukowej godne uwagi są: czynny udział członków 
Oddziału w czerwcu 1960 r. w sesji zorganizowanej przez Zarząd Okręgu ZBoWiD 
w Katowicach, poświęconej walkom z okupantem hitlerowskim, oraz w październiku 
w wielkim spotkaniu historyków z weteranami powstań śląskich, również zorganizo
wanym przez ZBoWiD w Katowicach. W obu spotkaniach członkowie brali żywy 
udział (np. w dyskusji itp.). 31 stycznia 1960 r. odbyło się spotkanie z absolwentami 
i byłymi wychowankami uniwersytetu wrocławskiego sprzed 1914 r., zorganizowane 
przez TRZZ w Katowicach, na którym F. Szymiczek wygłosił referat na temat 
znaczenia polsko-śląskich towarzystw akademickich w dawnym uniwersytecie we 
Wrocławiu.

Zarząd odbył 5 zebrań administracyjnych, a ponadto jeszcze jego członkowie 
brali udział w Plenum Zarządu Głównego PTW, jakie odbyło się w Katowicach 
8 grudnia 1960 r.

W zakresie upowszechnienia wiedzy historycznej Oddział katowicki PTH ma 
następujące osiągnięcia: współpraca z komisją historyczną przy W. K. Frontu Jedno
ści Narodu w Katowicach oraz z miejskimi komitetami FJN w Chorzowie i Mysło
wicach, udział w pracach Komisji Historycznej przy Zarządzie Okręgu ZBoWiD, 
w pracach zarządu wojewódzkiego oraz poszczególnych komisjach problemowych 
Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, w pracach Ogniska Metodycznego ZNP 
oraz Woj. Zarządu TWP (wszystkie w Katowicach). Ponadto kilku członków 
Oddziału brało udział w pracach Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach oraz 
Instytutu Śląskiego w Opolu, uczestnicząc m. in. w posiedzeniach rad naukowych 
wrocławskiej „Sobótki“ (dr F. Szymiczek) oraz katowickiego „Zarania Śląskiego“ 
(dr M. Antonów). W III kwartale 1960 r. wiceprezes Oddziału dyr. mgr W. Krzyżak



wszedł do komisji historycznej przy Woj. Radzie Związków Zawodowych w Katowi
cach. W ramach szeroko pojętego upowszechnienia wiedzy historycznej członkowie 
Oddziału wygłosili następujące referaty, odczyty lub pogadanki: mgr Adam Bole- 
chowski, dla nauczycieli — Formy pracy w kółku historycznym  oraz Regionalizm 
w nauczaniu historii; mgr Włodzimierz Krzyżak — Poglądowość w nauczaniu historii 
u nauczycieli (wygł. w Bielsku i Katowicach); mgr Irena Pampuch — 5 pogadanek 
dla młodzieży licealnej na temat zasobów WAP w Katowicach, połączonych z oprowa
dzeniem wycieczek; dr Andrzej Różanowicz, dla członków ZBoWiD — W XV-tą rocz
nicę ofensywy wyzwoleńczej w 1945 r., Plebiscyt na Górnym Śląsku, Problematyka 
walki podziemnej na Śląsku w okresie okupacji hitlerowskiej (wygł. w Warszawie), 
dla członków ZHP — Wyzwolenie Katowic w styczniu 1945 r., dla członków Pol. 
Tow. Lekarskiego w Zabrzu — Lenin a sprawy polskie, w Pałacu Młodzieży w Ka
towicach — Droga Śląska do Polski na tle Millenium, dla członków TWP — Okupacja 
hitlerowska na Śląsku jako okres nie notowanej walki miejscowych Polaków z na
jeźdźcą; mgr Alfred Sulik — Z dziejów miasta Mysłowice, na uroczystym posiedzeniu 
Komitetu obchodu 600-lecia istnienia Mysłowic, oraz Początki Państwa Polskiego 
i historia Mysłowic, na nadzwyczajnym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej 
w Mysłowicach; dr F. Szymiczek — 7 pogadanek dla bibliotekarzy, nauczycieli 
historii, młodzieży licealnej oraz członków Klubu TRZZ w Katowicach na następu
jące tematy: Drugie powstanie śląskie i plebiscyt, Dokumenty i miejsca walk i stra
ceń w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, Walki ludu śląskiego w okresie 
okupacji hitlerowskiej, Znaczenie rodzimej inteligencji na Górnym Śląsku, Związek 
Polaków w Niemczech po II wojnie światowej w świetle własnych biuletynów; 
dr Wanda Zarembina — Grunwald — 3 pogadanki dla młodzieży starszej z okazji 
uroczystości grunwaldzkich, wygłosiła na uroczystości młodzieżowej oraz w katowic
kim Pałacu Młodzieży, wreszcie dr Władysław Borth — na zjeździe ZHP w Święto
chłowicach, Czyny godne naśladowania, na zebraniu TRZZ przy PAX-ie, Przygody 
plebiscytowe i rola kobiet w plebiscycie górnośląskim, na zebraniu TRZZ w Dobro
dzieniu, Walki o wolność na Górnym Śląsku w ciągu wieków, na zebraniu ZHP 
i młodzieży starszej w Lipinach, Piękne postacie w historii Śląska, na zjeździe dzia
łaczy plebiscytowych Powiśla, Warmii i Mazur w Gdańsku, Plebiscyt na Górnym 
Śląsku i Śląsku Cieszyńskim, w klubie oficerskim w Mierzęcicach-Siewierzu, Trzy 
powstania na Górnym Śląsku, oraz 11 odczytów na temat dziejów powstań śląskich 
na zebraniach innych organizacji i stowarzyszeń.

Obecny skład władz Oddziału przedstawia się, jak następuje. Zarząd: prezes — 
dr Franciszek Szymiczek, wiceprezesi — dr Michał Antonów i mgr Włodzimierz 
Krzyżak, sekretarz — mgr Alfred Sulik, skarbnik — mgr Irena Pampuch, członkowie 
zarządu — dr Władysław Borth, dr Maksymilian Nasiński, dr Jerzy Jaros, Edmund 
Odęrkiewicz, mgr Józef Plata, dr Andrzej Rożanowicz, dr Wanda Semkowicz- 
Zarembina, przewodniczący sekcji archiwalnej — dr M. Antonów, prezydium sekcji 
dydaktycznej — mgr Adam Bolechowski, mgr W. Krzyżak, mgr J. Plata; komisja 
rewizyjna, przewodniczący — mgr Aleksander Baumgardten, członkowie — mgr 
Zofia Kulesza i dr Zdzisław Obrzud. Sekretariat: WAP Katowice, ul. Jagiellońska 25, 
parter.

Należy jeszcze dodać, iż na Walnym Zjeździe PTH w Rzeszowie w czerwcu 
1960 r. Oddział był reprezentowany przez dwóch członków.


