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WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII W R. 1953

Na dorocznym Walnym Zebraniu w dniu 27 III 1933, wybrano Zarząd 
w składzie: prof. K. Maleczyński (prezes), prof. S. Inglot i dyr. M. Wąsowicz 
(wiceprezesi), mgr R. Heck (sekretarz), dr A. Galos (skarbnik), dr J. Gierowski 
dr J. Piotrowska, dr J. Reiter; na redaktorów Sobótki wybrano dr J. Gierow
skiego i prof. E. Maleczyńską.

Działalność wydawnicza Towarzystwa objęła poza ukończeniem druku 
rocznika Sobótki za r. 1952, wydanie rocznika 1953, poświęconego okresowi 
Odrodzenia na Śląsku, oraz przygotowanie I półrocznika Sobótki za r. 1954, 
poświęconego dziejom przemysłu i klasy robotniczej na Śląsku. Ukończono 
skład tekstów drugiego zeszytu Kodeksu dyplomatycznego Śląska. Oddano do 
druku Sobótkę ser. B zesz. 3, zawierający Teksty źródłowe do historii Wrocławia 
w XIX w. Oddano do druku bibliografię historii Śląska za lata 1939—1946 (ko
niec, około 6 arkuszy). Zapoczątkowano prace: nad zesz. 4 Sobótki ser-. B, obej
mującym teksty źródłowe do dziejów miast śląskich. Realizację wydawniczą 
Sobótki obejmuje od stycznia 1954 wydawnictwo Zakładu nar. im. Ossolińskich.

Towarzystwo odbyło 14 zebrań naukowych, a mianowicie:
2 I: dr J. Gierowski, U źródeł konfederacji tarnogrodzkiej,
9 I: dr M. Haisig, Problematyka ekspozycji wystawy śląskiej,
16. I: dr T. Ładogórski, Kilka zagadnień demograficznych miast śląskich 

w drugiej połowie XVIII w.,
23 I: dr S. Golachowski, Gliwice w początkach industrializacji,
6 III: prof. W. Czapliński, Rozkład Rzplitej w pierwszych latach wojen 

kozackich,
20 III: mgr W. Długoborski, Pierwsze echa socjalizmu naukowego na Śląsku, 
17 IV: dr J. Gierowski, Stosunki polsko-rosyjskie w dobie Połtawy,
17* V: prof. J. Deresiewicz, Działalność Komisji Dobrego Porządku dla 

wsi wielkopolskiej w drugiej połowie XVIII w.,
29 V: dr A. Galos, Rugi pruskie na Górnym Śląsku 1885—1890,
9 X: prof. W. Hołubowicz, Archeologia a historia i historia kultury ma

terialnej.
32 X: prof. E. Maleczyńska, Z problematyki badawczej renesansu ślą

skiego,
6 XI: mgr A. Lipska, Problematyka husycka w nowszej historiografii 

radzieckiej (odczyt w ramach miesiąca przyjaźni polsko-radzieckiej),



4 XII: Dyskusja nad zeszytami 1—3 Kwartalnika Historycznego,
11 XII: prof. S. Inglot, mgr R. Heck, mgr B. Turoń, Wieś Śląska w okresie 

renesansu.
Dużo wysiłków Towarzystwa pochłonęła Konferencja naukowa poświęcona 

dziejom Śląska. Konferencja ta, której inicjatywę rzuciło Towarzystwo pod
czas pierwszej konferencji metodologicznej historyków polskich w Otwocku, 
została ze względu na jej wagę przejęta przez Instytut Historii PAN. Na 
Towarzystwie spoczął niemniej ciężar przygotowań organizacyjnych. W ich 
obrębie na zlecenie Ministerstwa Kultury, oraz Instytutu Historii PAN, Towa
rzystwo współpracowało przy przygotowywaniu naukowym ekspozycji wystawy, 
poświęconej dziejom Śląska. Otwarcie wystawy zostało jednak odsunięte na 
rok 1954. Czterodniowe obrady konferencji, odbytej w dniach 28 czerwca 
do 1 lipca 1953 znajdą swój wyraz w dwutomowej publikacji, realizowanej przez 
Zakład nar. im. Ossolińskich. Sprawozdanie z konferencji podajemy ze swojej 
strony na innym miejscu niniejszego numeru.

Za staraniem Towarzystwa zredagowano specjalne opracowania referatów 
konferencji śląskiej i przesłano je do Slezskeho Studijneho Ustavu w Opawie 
w celu umieszczenia ich we wspólnym wydawnictwie historyków polskich 
i czeskich przygotowywanym w Czechosłowacji.

W dziedzinie popularyzacji wyników konferencji przygotowało Towa
rzystwo dla Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego tekst odczytu: 
Poznanie dziejów Śląska orężem walki o realizację celów Frontu Narodowego. 
Odczyt ten stał się podstawą kilkudziesięciu prelekcji w terenie, wygłoszonych 
przy udziale licznych członków Towarzystwa, a nad to wydany został przez 
WKFN w nakładzie 15 000 egzemplarzy.

Niezależnie od powyższej akcji Towarzystwo współdziałało z Woj. Ośr. 
Doskonalenia Kadr Oświatowych. W ramach tej współpracy połączono akcję 
rekrutacyjną na Uniwersytet z odczytami naukowymi dla młodzieży i nauczy
cieli w terenie. Z ramienia Towarzystwa odbyło się też kilka odczytów na kon
ferencjach nauczycielskich, oraz udzielano systematycznie konsultacji Ośrod
kowi, w ramach których opracowano m. in. dla użytku nauczycieli bibliografię 
nowszych prac z zakresu renesansu. Podobnie prowadzono stale konsultacje 
dla akcji odczytowej Muzeum Śląskiego. Współpracowano z PTTK prowadząc 
wykłady na kursie dla przewodników po Wrocławiu.

Za ważny wkład w dzieło popularyzacji historii Śląska ze strony Towa
rzystwa należy uznać opracowanie zbiorowe popularnego zarysu dziejów Śląska 
w oparciu o nowe badania oraz wyniki konferencji śląskiej. Zarys ten złożony 
w wydawnictwie Wiedza Powszechna, ukaże się w r. 1994 jako bogato ilu
strowana książka masowego zasięgu, stanowiąc wysiłek Towarzystwa podjęty 
ku upamiętnieniu nadchodzącego dziesięciolecia Polski Ludowej.

KONFERENCJA SLĄSKA

W dniach od 28 czerwca do 1 lipca 1953 r. w starych murach uniwersy
tetu wrocławskiego toczyły się obrady konferencji poświęconej dziejom Śląska 
od czasów najdawniejszych aż po dni dzisiejsze. Wzięli w niej udział obok 
licznie zgromadzonych pracowników naukowych, działaczy kultury, nauczy
cielstwa i reorezentanci całego społeczeństwa wrocławskiego, zainteresowani


