
KRONIKA NAUKOWA ZA R. 1951

WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII

W wyniku wyborów przeprowadzonych na walnym zebraniu dn. 18 IV 
1951, władze Towarzystwa ukonstytuowały się w następującym składzie: prof. 
K. Maleczyński (prezes), prof. W. Czapliński, dyr. M. Wąsowicz (wiceprezesi), 
dr A. Galos (sekretarz), dr J. Gierowski (skarbnik), prof. E. Maleczyńska (re
daktor Sobótki), wiz. J. Dudek, dr B. Kocowski i dr T. Ładogórski (członko
wie zarządu), nacz. S. Doliński i mgr R. Heck, (zarząd sekcji dydaktyki i po
pularyzacji historii). Komisja rewizyjna: prof. B. Olszewicz, prof. H. Were- 
szycki, dyr. dr W. Opatmy.

Prace Towarzystwa rozwijały się w paru kierunkach. Działając jako To
warzystwo afiliowane do PTH i pełniąc funkcje jego oddziału, Towarzystwo 
współdziałało z Zarządem Głównym PTH oraz z władzami centralnymi 
w pierwszym rzędzie z Ministrem Szkolnictwa Wyższego, w organizo
waniu konferencji ogólnopolskich. W tym zakresie zorganizowano w listo
padzie 1951 dyskusję środowiskową z referatem prof. St. Arnolda na temat 
periodyzacji dziejów Polski, oraz przygotowano przy udziale Instytutu 
Historii U. Wrocławskiego wystąpienie zespołowe podczas konferencji w Ot
wocku na temat uczestnictwa Śląska w procesie kształtowania się narodowości 
i narodu polskiego (Sprawozdanie szczegółowe podamy w następnym zeszycie 
Sobótki). Niezależnie od tego szereg członków Towarzystwa wziął udział 
w przygotowaniach zasadniczych referatów zespołowych na konferencję Otwoc
ką, oraz w dyskusji ogólnej.

Obok udziału Towarzystwa w konferencjach ogólno-polskich Towarzy
stwo nasze prowadziło miejscową akcję odczytową. W roku sprawozdawczym 
odbyto 11 posiedzeń naukowych z następującymi odczytami:

12 I mgr W. Korta: Wolinianie czy Weleci w wydarzeniach z r. 963.
16 II mgr J. Ziomek: Publicystyka Kołłątaja w czasie Sejmu Cztero

letniego.
23 II mgr T. Grygier, dyr. Archiwum Państwowego w Olsztynie: Sprawa 

Polska w Prusach Wschodnich w oświetleniu władz niemieckich.
16 III mgr St. Pietraszko: Telegraf Górnośląski z r. 1848.
13 IV prof. S. Kuczyński: O najnowszych wydawnictwach literatury ra

dzieckiej odnośnie do epoki feudalnej.
2T IV dyr. dr J. Pazdur z Kielc: Zagadnienie sił wytwórczych w staro

polskim przemyśle górniczo-hutniczym.



4 V dyr. dr St. Przewalski: Nieznany rękopis gen. Bema o broni rakie
towej.

1 VI mgr R. Heck: Struktura społeczna Wrocławia w XIV i XV wieku.
15 VI dyr. dr J. Krasoń, z Jeleniej Góry: Bobrzanie, Bieżuńczanie, 

Zagost.
23 XI prof. K. Maleczyński: Nowsze badania historyków radzieckich nad 

Ruską Prawdą.
14 XI prof. M. Morelowski: Rezydencje bocznych linii Piastów śląskich 

we Wrocławiu i ich ocalałe części.
Nowym osiągnięciem w pracy Towarzystwa w roku sprawozdawczym 

było zapoczątkowanie międzyśrodowiskowej wymiany prelegentów. W tym za
kresie, jak z jednej strony na terenie naszym referowali swe prace prelegenci 
poza wrocławscy, tak z drugiej strony członkowie Wrocł. Tow. Mił. Hist. 
wygłosili referaty w Gdańsku (prof. Czapliński, prof. Maleczyński), w Kielcach 
i Przemyślu.

Obok akcji odczytowej rozwijało Towarzystwo akcję wydawniczą. Wy
dano V rocznik Sobótki za rok 1950, oraz w Serii B zeszyt II zawierający 
Teksty źródłowe do historii Wrocławia w opracowaniu prof. K. Maleczyń- 
skiego i dr J. Reitera.

Przygotowano do druku rocznik VI Sobótki za r. 1951, zawierający prace 
uczonych czeskich przygotowane przez Slezsky Ustav w Opawie, oraz pół- 
rocznik I za rok 1952. Przygotowano wreszcie do druku zesz. I Sobótki ser B. 
poświęcony najważniejszym miejscowościom zabytkowym ^Śląska (zawiera 
opisy Opola, Bolkowa, Trzebnicy, Świdnicy). Rozpoczęto przygotowywanie 
zesz. III. ser. B. Sobótki (Teksty źródłowe do historii Wrocławia pod red. prof. 
K. Maleczyńskiego, oprać. W. Długoborski, A. Galos, J. Reiter, H. Zieliński). 
Wreszcie wspólnie z Wrocławskim Towarzystwem Naukowym wydało Towa
rzystwo nasze zeszyt 1 tomu I Kodeksu dyplomatycznego Śląska, sięgający do 
r. 1200. Przygotowanie drugiego zeszytu znajduje się na ukończeniu.

W dążeniu do coraz bliższego powiązania swej pracy z życiem i potrze
bami społecznymi prowadziło Towarzystwo żywą akcję popularyzacyjną. 
W dalszym ciągu szkolono młodzieżowych przewodników po Wrocławiu 
i współpracując z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym, oraz z biurem po
dróży Orbis. Przewodnicy ci z ramienia Towarzystwa oprowadzili kilkadzie
siąt wycieczek po zabytkach miasta, w tym kilkanaście zagranicznych. Pla
nowo prowadzono również akcję popularyzacyjną dziejów Śląska w prasie 
miejscowej, dostarczając Gazecie Robotniczej cyklu artykułów „Dokumenty 
Przeszłości Sląska“, oraz szeregu artykułów okolicznościowych. Współpraco
wano również z Wojew. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, uczestnicząc 
w jego konferencjach i dostarczając prelegentów.

ODDZIAŁ WROCŁAWSKI INSTYTUTU ZACHODNIEGO

Praca naukowa Oddziału Wrocławskiego Instytutu Zachodniego prowa- 
dzoha była w dwóch sekcjach: 1) Sekcja historii Śląska, pod kierunkiem prof. 
S. Wysłoucha, 2) Sekcja badań ludnościowych i społeczno-gospodarczych Ślą
ska na przełomie feudalizmu i kapitalizmu, pod kierunkiem dra T. Ładogór- 
skiego.
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