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Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii
za rok 1964

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu WTMH przedstawiał się następu
jąco: prezes: prof. dr Karol Maleczyński,- wiceprezesi: prof. dr Stefan Inglot, 
dyrektor mgr Andrzej Dereń, skarbnik: dr Zbigniew Kwaśny, sekretarz: dr Wa
cław Korta, członkowie Zarządu: prof. dr Kazimierz Orzechowski, doc. dr Roman 
Heck, dr Jan  Reiter i mgr Julian Swołkowicz.

WTMH pod koniec okresu sprawozdawczego liczyło 200 członków. W sto
sunku do roku poprzedniego nie nastąpiła pod tym względem żadna zmiana. 
WTMH posiada Koło Terenowe w Wałbrzychu, któremu od lat przewodniczy 
dr A. Szyperski. W ramach dyskusyjnych posiedzeń naukowych wygłoszono 
ogółem 8 odczytów:

mgr A. Juzwenko, Polityka Piłsudskiego wobec gen. Denikina w 1919 r. 
mgr J. Domagałowa, Nowiny Szląskie, polskie pismo wrocławskie (1884—1891). 
mgr B. Pasierb, Początki przesiedlania Niemców z Dolnego Śląska w 1945 r. 
płk. M. Jakubczyc, Początki osiedlania się Polaków we Wrocławiu w 1945 r. 
prof. dr A. Vetulani, Geneza statutu warckiego o skupie sołectw. 
dr L. Tyszkiewicz, Ustrój plemienny plemion serbołużyckich. 
prof. dr E. Maleczyńska, Rola wrocławskiego środowiska naukowego w rozwoju 

nauk społecznych w  ostatnim, dziesięcioleciu. 
dr J. Kaźmierczyk, J. Rozpędowski, Najnowsze odkrycia na zam ku piastow

skim  w  Legnicy.
Oprócz odczytów naukowych WTMH prowadziło, jak  zwykle, ożywioną dzia

łalność popularyzacyjną, współpracując w tej dziedzinie z TWP, Ośrodkiem Wiedzy 
o Ziemiach Zachodnich w Bolkowie, organizacjami PZPR i różnymi zakładami 
pracy. Ogółem wygłoszono w ciągu roku sprawozdawczego około 80 odczytów 
w wielu miejscowościach Dolnego Śląska. Prelekcje obejmowały przede wszystkim 
zagadnienia z historii Śląska z wyraźną przewagą tem atyki współczesnej w związku 
z 20 rocznicą wyzwolenia Śląska WTMH zgłosiło gotowość wzięcia udziału w akcji 
odczytowej organizowanej przez WKFJN we Wrocławiu. Lista 9 autorów i tem a
tów odczytów została przekazana do WKFJN.

W ramach WTMH działa sekcja dydaktyki, której przewodniczy doc. dr
R. Heck. W okresie sprawozdawczym działalność sekcji sprowadzała się do udzie
lania pomocy w opracowywaniu i wydawaniu regionalnych wkładek do podręczni
ków szkolnych historii w porozumieniu z TRZZ i FJN.

Trzeci wreszcie odcinkiem działalności WTMH była akcja wydawnicza. W 1964 
roku ukazały się drukiem 4 numery Śląskiego K wartalnika Historycznego Sobótka.



Na ukończeniu jest kolljny  num er Sobótki B, opracowany przez Z. Kwaśnego, 
a poświęcony tekstom źródłowym do historii Jeleniej Góry. Z innych wydawnictw 
WTMH za rok 1964 należy wymienić opracowaną przez J. Pabisza Bibliografię hi
storii Śląska za lata 1956—1958.

WTMH poprzez swoje wydawnictwa utrzymuje żywy kontakt z licznymi to
warzystwami i instytucjam i zagranicznymi i krajowymi. Kontakty te — jeśli idzie 
o państwa obce — w roku sprawozdawczym uległy dalszemu rozszerzeniu. Trzeba 
podkreślić, że inicjatywa w tym kierunku wyszła od naszych kontrahentów, co 
dowodzi coraz żywszych zainteresowań placówek zagranicznych naszymi wydaw
nictwami historycznymi.

J ó z e f  C h l e b o w c z y k

IX Posiedzenie Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej

W dniach 20—22 X 1964 r. odbyła się w Krakowie kolejna konferencja 
naukowa Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej, poświęcona tym  razem 
problematyce rozkładu monarchii austriacko-węgierskiej Oraz początków kształto
wania się Czechosłowacji i Polski. Przedmiotem obrad była dyskusja nad 
tomem pierwszym pracy zbiorowej: Czesi i Polacy w  przeszłości. Zagajając sesję 
przewodniczący Sekcji Czechosłowackiej prof. dr J. M acůrek uczcił pamięć 
zmarłego członka Komisji, rektora UJ, prof. dr K. Lepszego, podkreślając Jego 
udział w dotychczasowym dorobku Komisji oraz zasługi na odcinku współ
pracy i kontaktów nauki historycznej obydwu krajów.

W pierwszym dniu konferencji strona czechosłowacka przedstawiła dwa refe
raty. Pracownik naukowy Instytutu Historii CSAN doc. dr J. Křížek wygłosił 
referat o niektórych metodologicznych i merytorycznych problemach badań nad 
dziejami Austro-W ęgier w  okresie imperializmu 1900—1918 w świetle dotych
czasowych wyników w tym zakresie. Dr J. Valenta, pracownik Instytutu Historii 
Europejskich Krajów  Socjalistycznych CSAN, zajął się z kolei zagadnieniem 
formowania się Czechosłowacji i Polski w okresie rozkładu monarchii austriacko- 
-węgierskiej. Obydwa referaty, udostępnione już uprzednio uczestnikom sesji, 
wywołały ożywioną dyskusję, która skoncentrowała się w pierwszym rzędzie 
wokół szeregu aspektów kontaktów polsko-czeskich w latach I wojny świato
wej, a zwłaszcza wzajemnych stosunków w fazie krystalizowania się organi
zmów państwowych obydwu narodów. Sporo uwagi poświęcono w wystąpie
niach dyskusyjnych kwestii cieszyńskiej, rozpatrując ją  jednakże nie jako 
dominantę stosunków polsko-czeskich w tym czasie, jak  to często miało miejsce 
w historiografii tradycyjnej i publicystyce politycznej, ale jako wycinek cało
kształtu spraw wspólnych i płaszczyzn tarcia między obu powstającymi pań
stwami. Do tych ostatnich należała m. in. również szeroko naświetlona, za
równo w referacie, jak i w przyczynkach dyskusyjnych, sprawa ustosunkowania 
się praskich kół politycznych do polskiej polityki wschodniej tego okresu, 
zwłaszcza w odniesieniu do ziem Galicji Wschodniej. R eferat J. Křižka dal 
asumpt do wymiany poglądów na niektóre zagadnienia w arsztatu badawczego 
oraz metodologii badań nad okresem rozkładu Austro-W ęgier pod kątem  widze
nia przezwyciężenia zaściankowego charakteru, „ograniczoności narodowej” — 
jak to nazwał referent — w dotychczasowym podejściu do analizowanej proble
matyki. ,



Nader żywa dyskusja rozwinęła się także i w drugim dniu obrad. Główny 
redaktor dwutomowego wydawnictwa Czesi i Polacy w przeszłości, współautor 
tomu pierwszego, obejmującego okres feudalizmu (do lat siedemdziesiątych 
XVIII w.), prof. dr J. Macůrek, scharakteryzował założenia i cele publikacji, 
mającej dać syntezę całokształtu polsko-czeskich stosunków oraz przejawów 
współdziałania w przeszłości na podstawie nie tylko wyników dotychczasowych 
prac i studiów monograficznych, lecz również gruntownych badań źródłowych. 
Strona polska przedstawiła z kolei obszerny referat recenzyjny tomu pierw
szego opracowany przez prof. dr E. Maleczyńską oraz doc. dra J. Leszczyń
skiego; referat wygłosił doc. dr J. Leszczyński. Dyskusja, jaką wywołał, nie 
ograniczyła się jedynie do spraw poruszanych w omawianej publikacji i bez
pośrednio związanych z nią problemów warsztatowych, metodologicznych oraz 
merytorycznych, lecz poruszyła także szereg zagadnień natury szerszej, bardziej 
ogólnej: jak dalece przejawy współdziałania polsko-czeskiego w przeszłości w y
pływały z pokrewieństwa językowo-etnicznego, a w jakiej mierze w grę wcho
dziły tu  wspólne interesy ekonomiczne i społeczne, dyktowane przez paralelizm 
rozwojowy i wspólne racje geopolityczne w konkretnym układzie sił Europy 
środkowej. Wymiana poglądów przyniosła niemało stanowisk poważnie zróżnico
wanych, a nawet kontrowersyjnych. W sumie jednakże — jak zgodnie pod
kreślili zarówno autorzy referatu  recenzyjnego, jak  i wszyscy dyskutanci — 
omawiany tom oceniony został jako wybitny dorobek w zakresie odtworzenia 
obrazu całokształtu stosunków polsko-czeskich w przeszłości, jako jedyne w swym 
rodzaju i  rozmiarach dzieło w dotychczasowej historiografii tak  czeskiej, jak i pol
skiej.

W trzecim dniu konferencji Komisja zajęła się omówieniem spraw tech
nicznych oraz organizacyjnych związanych z realizacją jej bieżących zadań. 
Uchwalono, że następne spotkanie odbędzie się w październiku 1965 r. w B raty
sławie i poświęcone zostanie przedyskutowaniu problematyki reform rolnych 
w okresie międzywojennym i po drugiej wojnie światowej w obydwu państwach 
na szerokim tle porównawczym.




