
Z drugiej strony trzeba jednak podkreślić, że przed nowoczesną postępową 
slawistyką leży jeszcze ogromne pole pracy. Dyskusja na konferencji wykazała, 
że wzajemna znajomość procesu dziejowego poszczególnych krajów jest jeszcze 
w wielu wypadkach niedostateczna, podobnie jak niedostatecznie są wyposa
żane warsztaty naukowe i słaba jest. wzajemna wymiana wydawnictw. Obrady 
skupiły się niemal wyłącznie na dwu tylko zagadnieniach: najdawniejszej kul
turze słowiańskiej i literaturze XIX—XX w. Poza ich obrębem, jeśli nie liczyć 
drobnych nawiązań, pozostała szeroka problematyka gospodarcza, społeczna 
i polityczna późniejszego okresu feudalizmu, podobnie jak z drugiej strony 
ruch robotniczy i narastająca nowa, socjalistyczna kultura poszczególnych kra
jów. Poza obrębem obrad pozostały też niemal całe dziedziny żyoia, jak etno
grafia czy historia sztuki.

Wzmóc pracę, zacieśnić kontakty, rozbudować warsztaty, kształcić młodą 
kadrę, oto główne hasła końcowej rezolucji konferencji.

Obie konferencje różne charakterem, który w wypadku pierwszej był ra
czej roboczym, w drugim nosił w dużej mierze cechy konferencji programowej, 
tematycznie stanowiły zwartą całość. Dla badaczy dziejów Śląska, zwłaszcza dla 
badaczy epoki feudalnej, mają omawiane konferencje szczególnie doniosłą war
tość. Ambicją środowiska wrocławskiego powinno być ożywienie pozytywnych 
polskich tradycji slawistyki wrocławskiej i uczynienie ze środowiska wrocław
skiego centrum szerokich badań polskich w tym zakresie, promieniejące za
równo nastrojem intemacjonalistycznej przyjaźni w stosunku do wszystkich 
sił postępowych świata, jak i poczuciem wzajemnej więzi i uprawnionej dumy 
ze swej starej kultury wielkiej rodziny narodów słowiańskich.

WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII W R. 1954
I PIERWSZYM PÓŁROCZU 1955

Towarzystwo podobie jak w latach poprzednich kontynuowało działalność 
wydawniczą, działalność w zakresie odczytów i dyskusji naukowych oraz dzia
łalność popularyzacyjną. W zakresie działalności wydawniczej organ Towa
rzystwa, „Sobótka", ukazał się za r. 1954 w zwiększonej w stosunku do lat 
poprzednich objętości jako dwa półroczmki obejmujące łącznie 40 arkuszy dru
ku. Od r. 1955 „Sobótka"- została przemieniona na kwartalnik. Nadto ukazały 
się drukiem; „Sobótka" seria B, z. 3 obejmujący Teksty do dziejów Wrocławia, 
cz. II do końca w. XIX (zestawili W. Długoborski, A. Galos, J: Reiter pod re
dakcją K. Maleczyńskiego) oraz Bibliografia historii Śląski za lata 1939—1946 
(drukowana [jako rękopis). Praca Towarzystwa w zakresie wydawniczym — po
za redagowaniem głównego organu i kontynuacją druku I tomu Kodeksu Śląs
kiego oraz Historii Śląska w wydaniu państwowego wydawnictwa popularno
naukowego Wiedza Powszechna — szła dalej w kierunku przygotowywania nas
tępnych zeszytów „Sobótki serii B. Zeszyt zawierający teksty źródłowe do 
dziejów wsi śląskiej opracowany zespołowo pod redakcją J. Gierowskiego 
znajduje się w stadium wykańczania oraz zawarto umowę z Wydawnictwem 
Ossolineum na zeszyt poświęcony tekstom źródłowym do dziejów Świdnicy 
(w opracowaniu J. Kotełki). W przygotowaniu są także teksty źródłowe do dzie
jów Wałbrzycha oraz „Wspomnienia śląskie z okresu dziesięciolecia Polski 
Ludowej". Redakcję wspomnień pamiętnikarskich, które w materiałach otrzy



mywanych od Polaków zamieszkałych na Śląsku przed r. 1945 obejmą również 
okres wcześniejszy, objął J. Woj tali.

Akcja odczytów naukowych objęła częściowa referowanie i dyskutowanie 
prac przeznaczonych do druku w „Sobótce", częściowo inne odczyty. W okresie 
sprawozdawczym odbyły się następujące zebrania naukowe:

24 IX 1954 Mjr K. Ganzel, Wyzwolenie Śląska przez Armię Radziecką 
i Wojsko Polskie (odczyt publiczny w ramach Miesiąca Przyjaźni Polsko-Ra
dzieckiej).

22 X Prof. W. Czapliński, Opinia polska wobec zagadnień morskich XVI- 
XVII w.

13 I 1955 Prof. E. Maleczyńska, Dwie konferencje naukowe w Pradze po
święcone zagadnieniom słowiańskim.

25 II Doc. H. Zieliński, Położenie i walka klasy robotniczej na Górnym 
Śląsku w czasie pierwszej wojny światowej.

18 III Dr K. Orzechowski, O metodzie badań nad rozdrabnianiem gruntów 
chłopskich XIX w.

15 IV Doc. A. Galos, Rok 1905 we Wrocławiu.
29 IV Mgr M. Szyrocki, Polscy pisarze odrodzenia a Niemcy.
13 V Dyr. A. Dereń, Działalność polskiego Archiwum Państwowego w okre

sie dziesięciolecia Polski Ludoioej.
3 VI Prof. S. Inglot, Organizacja administracji folwarku na dolnym Ślą

sku w początkach XVIII w.
Frekwencja na posiedzeniach wahała się od 20 do 100 osób.
Akcja popularyzacyjna Towarzystwa przybrała w okresie sprawozdaw

czym na sile w związku z dziesięcioleciem Polski Ludowej oraz dziesięciole 
ciem wyzwolenia Śląska. Kontynuowano współpracę z WODKO we Wrocła
wiu i w Opolu wygłaszając między innymi odczyty poświęcone polskiej nauce 
historycznej w okresie dziesięciolecia oraz rocznicy 1905 r. We Wrocławiu 
prelegenci Towarzystwa prówadzili kurs dla nauczycieli z zakresu historii naj
nowszej oraz z zakresu dziejów Wrocławia. Nadto odbyto 12 odczytów dla 
nauczycieli i rodziców w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Trzebnicy, 
Brzegu, Raciborzu, Głogówku, Koźlu. W kursie dla nauczycieli z zakresu hi
storii Wrocławia uczestniczył też szkolny aktyw ZMP i harcerze. W wyniku 
tego zwrócono się do Towarzystwa o zorganizowanie akcji odczytów dla mło
dzieży szkolnej na temat przeszłości Śląska. Akcję tą przekazało Towarzystwo 
sekcji historycznej Studenckiego Towarzystwa Naukowego na Uniwersytecie 
Wrocławskim, zachowując nad nią opiekę naukową. W oparciu o przekon
sultowane teksty studenci wygłosili 25 odczytów we Wrocławiu i miastach 
prowincjonalnych Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Obok intensywnej pracy na terenie szkolnictwa Towarzystwo współpra
cowało z innymli instytucjami. W ramach współpracy z TWP w miesiącach 
wakacyjnych zorganizowano 10 odczytów w ośrodkach wczasów pracowniczych 
na temat polskiej przeszłości Śląska i walk o społeczne i narodowe wyzwole
nie. Niezależnie (od tego odbyto trzy seminaria dla prelegentów TWP 
w związku z odczytami o Śląsku. Zorganizowano dwukrotnie wykłady na te
mat historii Wrocławia na kursie dla przewodników prowadzonym przez 
PTTK. W ramach współpracy z Muzeum Śląskim we Wrocławiu w związku



z otwarciem wystawy „Dziesięć wieków Śląska'1 przeprowadzono 3 seminaria 
dla pracowników Muzeum mających zleconą pieczę nad wycieczkami zwiedza
jącymi wystawę. Konsultowano zespoły artystyczne: robotniczy zespół arty
styczny w Bielawie na temat realiów dotyczących wystawienia Tkaczy Haupt- 
mana oraz zespół artystyczny Wojska Polskiego na temat inscenizacji wido
wiska z okresu 1848 r. W ramach współpracy z akcją odczytową Frontu Na
rodowego wygłoszono 3 odczyty z ramiienia WKFN oraz Dzielnicowego Komi
tetu FN Wrocław Śródmieście.

Walne zebranie Towarzystwa odbyło się 25 III 1955 i powołało zarząd 
w składzie: prof. K. Maleczyński (prezes), dyr. A. Dereń (wiceprezes), prof. 
S. Inglot (wiceprezes), dr A. Fastnacht, doc. A. Galos (skarbnik), mgr R. Heck 
(sekretarz), dr T. Ładogórski, mgr S. Piotrowska, dr J. Reiter. Do komisji re
wizyjnej powołano mgr J. Dutka, prof. H. Wereszyckiego, mgr B. Turonia. 
Redakcję wydawnictw Towarzystwa prowadzą prof. E. Maleczyńska (redak
tor), doc. J. Gierowski (zastępca redaktora), -doc. H. Zieliński (sekretarz re
dakcji). Liczba członków Towarzystwa w dniu walnego zebrania wynosiła 113 
osób.


