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WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII, R. 1950.
W wyniku wyborów przeprowadzonych na Walnym Zebraniu w dn. 

21 IV 1950 władze Towarzystwa ukonstytuowały się w następującym skła
dzie: prof. dr K. Maleczyński (prezes), prof. dr Wł. Czapliński i dyr. dr M. Wą
sowicz (wiceprezesi), dr A. Galos (sekretarz), dr J. Gierowski (skarbnik), dyr. 
dr A. Knot (redaktor Sobótki), dr L. Bazylow, dr A. Dician, dr B. Kocowski 
(członkowie Zarządu); komisja rewizyjna prof. dr B. Olszewicz, dr J. Opatrny, 
prof. dr H. Wereszycki. Przewodnicząca sekcji dydaktyki i popularyzacji hi
storii prof. dr E. Maleczyńska. W ciągu okresu sprawozdawczego ustąpił 
ze stanowiska redaktora dr A. Knot, a redaktorem Sobótki wybrał Zarząd 
prof. dr E. Maleczyńską.

Prace Towarzystwa rozwijały się w kierunkach: organizacji nauki histo
rycznej w środowisku wrocławskim, wydawniczym, odczytowym i popularyzator
skim. W zakresie organizacji nauki Towarzystwo współdziałało z podsekcją histo
rii Kongresu Nauki Polskiej, Marksistowskim Zrzeszeniem Historyków oraz Wro
cławskim Towarzystwem Naukowym. W kontynuacji dawniejszej inicjatywy 
planowej koordynacji prac historycznych w środowisku wrocławskim, odbyto 
16 II posiedzenie, poświęcone sprecyzowaniu planu wydawniczego ośrodka 
historycznego wrocławskiego. W dniu 6 VII zorganizowało Towarzystwo, 
jako wrocławski oddział PTH, wspólnie z wrocławskim Towarzystwem Nau
kowym i Marksistowskim Zrzeszeniem Historyków środowiskową konferen
cję przedkongresową na temat zagadnień stosunków polsko-niemieckich w prze
szłości. W konferencji, z której protokół pomieszczony jest w niniejszym nrze 
Sobótki, wzięło udział szereg historyków ze wszystkich środowisk uniwersy
teckich w Polsce. W dniu 24 XI prof. dr K. Majewski, po powrocie z wycieczki 
naukoznawczej, referował osiągnięcia i organizację nauki historycznej w Związ
ku Radzieckim.

W zakresie wydawniczym posunięto znacznie naprzód druk I zeszytu 
Kodeksu Dyplomatycznego Śląska, wydawanego wspólnie z Wrocławskim 
Towarzystwem Naukowym; wydawnictwo to (objętości około 1,‘ł ark. zesz. 1) 
znajduje się już na ukończeniu. Rozpoczęto wydawanie serii B Sobótki, po
święconej popularyzacji osiągnięć naukowych w zakresie dziejów Śląska. Do
tychczas ukazały się: zeszyt 1 ,,Z dziejów klasy pracującej Śląska”, oraz ze
szyt 2 „Teksty źródłowe do dziejów Wrocławia do końca XVIII w.”. W roku 
kalendarzowym 1950 ukazał się rocznik IV „Sobótki” za r. 1949, a w począt
kach r. 1951 rocznik V 1950. W roczniku VI przyobiecało udział szereg uczo
nych czeskich, m. i. prof. Bartos, prof. Graus, dr Żaćek i inni.
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W organizacji odczytów dużo czasu poświęcono odczytom sprawozdaw
czym oraz krytycznym. W zakresie tym odbyły się następujące odczyty nau
kowe:

27 I prof. S. M. Kuczyński: O badaniach krytycznych nad latopi- 
sami w ZSSR.

10 III  ̂ prof. dr E. Maleczyńska: Z nowszej czeskiej literatury histo
rycznej.

12 V dr A. Galos: Dyskusja uczonych radzieckich nad zagadnieniem 
periodyzacji historii ZSSR.

26 V prof. dr H. Wereszycki: O nowe podejście do dziejów stosunków
polsko-niemieckich.

5 VII Dyskusja krytyczna nad Źródłami do dziejów najnowszych Ślą
ska w wydaniu Instytutu Zachodniego.

27 X dr H. Zieliński: Omówienie pracy J. Kuczyńskiego, Historia
położenia robotników w Niemczech.

15 XII prof. dr Wł. Czapliński: Omówienie pracy Porszniewa, Ludowe
powstania we Francji przed Frondą.

Niezależnie od powyższych odczytów sprawozdawczych i krytycznych 
na szeregu posiedzeń referowano prace samodzielne, a mianowicie:

16 VI dr H. Zieliński: Separatyzm górnośląski w dobie plebiscytu
i powstań.

22 VI mgr M. Chamcówna: Początki pracy oświatowej Kołłątaja.
10 XI mgr W. Długoborski: Wrocławski przemysł tekstylny w w. XVIII.
7 XII dr T. Ładogórski: Dzieje kartografii polskiej.

W zakresie popularyzacji historii współpracowano z Ośrodkiem Dydak
tycznym przy Wydziale Oświaty WRM we Wrocławiu, z Towarzystwem Wie
dzy Powszechnej, Okręgową Radą Związków Zawodowych, Polskim Radiem, 
oraz z biurem podróży Orbis. W Ośrodku Dydaktycznym prof. dr E. Maleczyńska 
z ramienia sekcji popularyzacji wygłosiła na konferencji nauczycielskiej refe
rat: Prace przygotowawcze do Kongresu Nauki Polskiej w zakresie historii. 
W zakresie współpracy z ORZZ w kwietniu wygłosił prof. dr K. Maleczyński 
w Domu Górnika w Wałbrzychu odczyt „Górnik śląski w przeszłości”, a w paź
dzierniku prof. dr E. Maleczyńska w Domu Kultury ORZZ we Wrocławiu 
wygłosiła odczyt „Polacy w rewolucji październikowej”. Dla Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej przygotowano odczyty: Robotnik śląski w dobie kapi
talizmu, Powstanie tkaczy śląskich. Polskie Radio nadało następujące odczyty 
z ramienia sekcji: Górnik śląski (prof. K. Maleczyński), Piastowski gród Opole 
(dr A. Nasz), Powstanie tkaczy wrocławskich (mgr R. Hcck). Sekcja współpra
cuje żywo w szkoleniu przewodników po zabytkach historycznych Wrocławia 
(rekrutujących się głównie z młodzieży akademickiej), dostarczając Biuru 
Podróży Orbis stojących na poziomie przewodników dla turystyki masowej.

Nadto mgr R. Ileck odbył cykl wykładów z historii Śląska na kursie orga
nizatorów turystyki masowej ORZZ w Jedlinie Zdroju. Adam Galos

^  INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
W skład Instytutu wchodzą następujące katedry: historii powszechnej 

średniowiecznej, historii powszechnej nowożytnej, historii polskiej średnio
wiecznej, historii polskiej nowożytnej, historii gospodarczej i historii Śląska;


