
Pod koniec r. 1950 Centralna Komisja Wydawnicza zwróciła się do Osso
lineum z poleceniem opracowania najważniejszych pozycji tzw. tematów szkol
nych z odpowiednimi wstępami i komentarzami ze szczególnym uwzględnie
niem potrzeb kl. X i XI. W zrozumieniu ważności tego zamówienia społecz
nego podjęto to zadanie pod nazwą „Nasza Biblioteka". W ramach tej serii 
ukazało się już na półkach księgarskich szereg pozycji.

Wydawnictwo Z. N. I. O. wydaje również literaturę typu pomocniczego 
z zakresu bibliografii i nauk pokrewnych. Z tego działu ukazały się J. Gry- 
cza „Bibliotekarstwo praktyczne w zarysie" i „Z dziejów i techniki książki". 
Na ukończeniu znajduje się „Poligrafika" J. Wernera.

W planie na rok 1952 Wydawnictwo przewiduje kontynuowanie wydania 
opracowań naukowych z dziedziny nauk humanistycznych, w szczególności 
z literatury i nauki o literaturze, historii, historii kultury i historii sztuki, 
bibliografii i bibliologii. Plan wydawniczy zawiera 104 tytuły łącznej objętości
I, 531 arkuszy w nakładzie 1,204,000 egzemplarzy.

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii w r. 1952.

28 marca 1952 r. odbyło się doroczne walne zebranie, które powołało 
Zarząd w składzie: prof. K. Maleczyński (prezes), prof. S. Inglot i dyr. 
M. Wąsowicz (wiceprezesi), dr A. Galos (sekretarz), dr J. Gierowski (skarbnik), 
prof. E. Maleczyńska (redaktor Sobótki), dr T. Ładogórski, dr J. Reiter, wiz.
J. Dudek, mgr R. Heck (członkowie zarządu). Do komitetu redakcyjnego 
Sobótki weszli: prof. Wł. Czapliński, prof. K. Maleczyńska, dr J. Opatrny, 
dr. J. Reiter i dr H. Zieliński (sekretarz naukowy); funkcje sekretarza tech
nicznego pełnił mgr W. Korta. W grudniu 1952 r. do komitetu redakcyjnego 
dokooptowano dra J. Gierowskiego.

Działalność wydawnicza Towarzystwa objęła VI rocznik Sobótki (za 
r. 1951) zawierający prace uczonych czeskich, oraz rocznik VII, za rok 1952, 
który z przyczyn technicznych, niezależnych od Towarzystwa, ukazał się do
piero w początku r. 1953. Przygotowano do druku drugi zeszyt Kodeksu dyplo
matycznego Śląska (tom I) w opracowaniu prof. K. Maleczyńskiego, biblio
grafię Śląska za lata 1939—1946 (koniec), oraz podjęto prace nad dalszym 
ciągiem bibliografii historii Śląska (za r. 1948). Dla serii B Sobótki przygoto
wano Teksty Źródłowe do historii Wrocławia zesz. II (w opracowaniu mgr 
W. Długoborskiego, dra A. Galosa i dra J. Reitera pod redakcją prof. Male
czyńskiego).

Towarzystwo odbyło 12 zebrań naukowych o tematyce odczytów jak 
następuje:

25 I prof. W. Czapliński, Omówienie przebiegu i wyników konferencji 
historyków w Otwocku.

22 II dr A. Galos, Z dziejów imperializmu niemieckiego.
14 III mgr J. Baszkiewicz z Warszawy, Rola Śląska i Czech w procesie 

jednoczenia Polski na przełomie XIII i XIV w.
16 V mgr B. Turoń, Archiwa śląskie w średniowieczu (organizacja i zasoby).
12 IX prof. W. Hołubowicz, Wczesnodziejowe Opole w świetle badań 

archeologicznych w r. 1952.



24 X dr E. Roztworowski z Krakowa, Reforma pawłowska Pawła Ksawe
rego Brzostowskiego.

21 XI prof. S. Inglot, Produkcja i technika rolna u Słowian.
28 XI dr J. Reiter, Studia wrocławskie Damrota.
5 XII mgr W. Długoborski, mgr R. Heck, Z najnowszej radzieckiej lite

ratury historycznej.
12 XII dr A. Kucner, Byłe archiwum miejskie we Wrocławiu (zasoby 

i układ).
Frekwencja na posiedzeniach wahała się między 15—35 osób.
Coraz żywiej rozwijała się działalność Towarzystwa na polu populary

zacji historii. Nawiązano współpracę z Wydawnictwem Wiedza Powszechna, 
podejmując przygotowanie i opracowując plan popularnego obrazu dziejów 
Śląska, opracowanego zespołowo w 10 krótkich rozdziałach monograficznych. 
Współpracowano też z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, dla którego opra
cowano tekst odczytu o polskości Śląska, wygłaszanego przez prelegentów 
TWP we Wrocławiu i na prowincji, nadto członkowie Towarzystwa przepro
wadzali konsultacje dla prelegentów TWP, oraz sami wygłaszali odczyty. 
Dostarczono historycznych audycji dla rozgłośni warszawskiej Polskiego Radia. 
Współpracowano w pracy poularyzacyjnej Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, 
prowadząc konsultacje dla prelegentów Muzeum i wygłaszając odczyty. Towa
rzystwo utrzymywało też żywą łączność z ośrodkami metodyczno-dydaktycz- 
nymi Wydziału Oświaty Prezydium WRN i DOSZ. Członkowie Towarzystwa 
byli stale prelegentami naukowymi na konferencjach nauczycielskich. Z ra
mienia Towarzystwa prowadzono również wykłady z historii Polski dla pra
cowników zarządu wojewódzkiego pracowników ZMP we Wrocławiu. Towa
rzystwo współpracowało również żywo z Gazetą Robotniczą, a wydrukowane 
w niej artykuły z dziejów Śląska, dostarczone przez członków Towarzystwa, 
zostały przy czynnej współpracy redaktorskiej Zarządu, wydane jako osobna 
broszura „Fakty mówią", która odegrała ważną rolę w kampanii wyborczej 
Frontu Narodowego. Towarzystwo współpracowało również z PTTK, a wy
szkoleni przez nie przewodnicy oprowadzili z ramienia PTTK około 100 wy
cieczek po Wrocławiu, w tym kilka zagranicznych.

Liczba członków podniosła się z 87 na 101.
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