
K R O N I K A N A U K O W A

WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII w pierwszym 
półroczu 1954

Działalność Towarzystwa we wzmiankowanym okresie skierowana była, po
dobnie jak w latach poprzednich, w trzech zasadniczych kierunkach: organizowa
nia odczytów naukowych, publikowania wydawnictw naukowych i popular
nych, wreszcie popularyzacji wiedzy historycznej w postaci odczytów dla sze
rokich kół odbiorców. W ramach odczytów naukowych Towarzystwa wygło
szono w okresie sprawozdawczym 8 odczytów na 7 posiedzeniach, a mianowicie:

15 I: dr S. Golachowski, Studium historyczno-urbanistyczne Brzegu; mgr 
E. Trillerówna, Związki Jeleniej Góry z ziemiami polskimi na przełomie 
XVIIIIXIX w.

5 III: mgr J. Kolasa, mgr E. Trzyna, Księga poborowa wojew. krakowskiego 
z r. 1629 jako źródło historyczne.

12 III: mgr St. Michalkiewicz, Wieś śląska XVIII w. w świetle literatury 
histerycznej.

2 IV: mgr T. Kotula, Z problemów niewolnictwa w rzymskiej Afryce 
w okresie wczesnego cesarstwa.

26 IV: dr Fr. Ryszka, red. St. Ziemba, Dwa dziesięciolecia Huty Kościuszko.
12 V: mgr J. Chlebowczyk, Z tradycji proletariackiego internacjonalizmu 

na Śląsku Cieszyńskim.
28 V: mgr J. Serczyk, Krakowska szkoła historyczna wobec husytyzmu.
Frekwencja na posiedzeniach Towarzystwa wynosiła 10—40 osób. Niektóre 

z wygłoszonych referatów będą publikowane w organie towarzystwa „Sobótce".
W zakresie działalności wydawniczej ukończono druk „Sobótki", t. VIII 

za r. 1953, ark. druk. 23. Ukończono druk Bibliografii historii Śląska za lata 
1939—1946, około 10 ark. druk. Ukończono składanie Kodeksu dyplomatycznego 
Śląska, t. I, z. 2, 9 ark. druk.

Wobec przejęcia z dniem 1 I 1954 wydawnictwa „Sobótki" przez Ossolineum, 
Towarzystwo przekazało maszynopis wspomnianemu wydawnictwu. Oddano do 
druku „Sobótkę" ser. A, r. 1954, półrocznik I; „Sobótkę" ser. B, z. 3 (Teksty do 
dziejów Wrocławia, cz. 2).

W ramach akcji popularyzacji historii współpracowano z szeregiem instytu
cji, w porozumieniu z którymi członkowie Towarzystwa wygłosili szereg od
czytów. Najbardziej owocna była współpraca z WODKO we Wrocławiu i Opo
lu. W ramach- tej współpracy wygłoszono szereg odczytów popularyzujących 
wyniki Konferencji Odrodzeniowej PAN, wyniki badań nad początkami państwa 
polskiego itp. W wyniku tej współpracy członkowie Towarzystwa wygłosili ogó



łem 17 odczytów dla nauczycieli i uczniów klas licealnych we Wrocławiu, Opolu, 
Wałbrzychu, Brzegu i Nysie. Nadto na zlecenie Zarządu Głównego PTH prele
genci WrTMH wygłosili odczyty dla WODKO w Szczecinie, Zielonej Górze, Mię
dzyrzeczu, Kielcach i Zbąszynku (razem 5 odczytów). Ogółem w ramach akcji 
WODKO wygłoszono 22 odczyty.

Współpracowano nadto z Klubem Oficerskim i Wojskowym, Uniwersytetem 
Marksizmu-Leninizmu wygłaszając cykl odczytów z historii Polski oraz z Mu
zeum Śląskim we Wrocławiu pomagając w akcji odczytowej. Na prośbę robot
niczego zespołu artystycznego z Bielawy przygotowującego wystawienie Tkaczy 
Hauptmana urządzono dla tegoż zespołu odczyt o powstaniu tkaczy śląskich 
z r. 1844 i przygotowano konsultacje.

Towarzystwo pozostaje w kontakcie z Wojewódzkim Komitetem Frontu 
Narodowego uczestnicząc w planowaniu i przygotowaniu akcji odczytowej 
o przeszłości Śląska.

W ramach współpracy z wydawnictwem Wiedza Powszechna oddano do 
druku referat o polskości Ziem Odzyskanych oraz napisaną zespołowo przez 
członków Towarzystwa popularną Historię Śląska.

W . dniu 5 II 1954 r. odbyło się walne zgromadzenie członków Towarzystwa, 
na którym obrano nowy Zarząd w składzie: prof. K. Maleczyński — prezes, 
prof. S. Inglot i dyr. M. Wąsowicz — wiceprezes, mgr R. Heck, dr T. Łado- 
górski, prof. E. Maleczyńska, mgr S. Piotrowska, dr J. Reiter — członkowie Za
rządu. W skład komisji rewizyjnej weszli: dr J. Opatrny, prof. H. Wereszycki, 
mgr B. Turoń. Na wniosek Zarządu redakcję „Sobótki” prowadzą doc. dr .1. Gie
rowski i prof. E. Maleczyńska. W skład komitetu redakcyjnego weszli: prof. 
W. Czapliński, mgr W. Długoborski, dr T. Ładogórski, prof. K. Maleczyński, prof. 
K. Piwarski, dr Fr. Ryszka i dr H. Zieliński jako sekretarz naukowy redakcji.

JUBILEUSZ 40-LECIA PRACY NAUKOWEJ KAZIMIERZA TYMIENIEC
KIEGO

24 kwietnia br. odbył się w Poznaniu jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. 
Kazimierza Tymienieckiego, wybitnego mediewisty i badacza dziejów Śląska, 
członka tytularnego PAN, profesora Uniwersytetu Poznańskiego. W uroczystości 
tej obok miejscowych historyków, archeologów i językoznawców wziął udział 
przedstawiciel Instytutu Historii i Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN 
prof. Aleksander Gieysztor.

Twórczość naukowa prof. Tymienieckiego obejmuje obecnie prawie 500 po
zycji bibliograficznych. Składają się na nią ujęcia syntetyczne, monografie, 
artykuły, recenzje, sprawozdania i wydawnictwa źródłowe. Dotyczą one za
równo dziejów Polski, jak i historii powszechnej. Zakres zainteresowań nauko
wych prof. Tymienieckiego jest również olbrzymi. Obejmuje on dzieje społeczno- 
gospodarcze, prawno-ustrojowe i polityczne. Materiał zawarty w jego pracach sta
nowi trwały dorobek, z którego czerpie obficie nowa nauka polska.

Najwięcej uwagi poświęcił prof. Tymieniecki badaniu dziejów wsi polskiej 
od czasów najdawniejszych aż do w. XVI. Interesował się także rozwojem spo
łeczno-gospodarczym średniowiecznych miast polskich, a przede wszystkim ge
nezą średniowiecznego społeczeństwa polskiego.




