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SPRA WOZDASIE Z DZIALALNOSCI 

WROCLAWSKIEGO TOWARZYSTWA MILOSNIKÖW HISTORII 

ZA LATA 1979-1984 

w A 

Sprawozdanie niniejszc obejmujc dwie kadcncje Zarzc1du WTMH: pierwsz<1, 
dwulctniq - od 23 II 1979 r. do 2i JII 1981 r., i drugq, trzyletni<J - v,edlug no
wego Statutu PTH - ocl 27 III 1981 do 16 III 1984 r. Zan:<jd wybrany 23 II 1979 r. 
ukonstytuowal sie:: w nastqpujqcym skladzie: prezes - prof. dr R. Heck, wicepre
zesi - prof. dr T. Kotula i dr J. Pabisz, skarbnik - dr L. Smolka, sekretarz -
dr T. Kulak. Czlonkami Zarz11du zostali: dr A. Basak, mgr W. Fuchsa, doc. dr 
K. Fiedor, doc. dr J. Janczak, prof. dr W. Korta, dr T. Marczak, doc. dr K. Ma

twijowski, mgr M. Onyszkiewicz. dr J. Sydor, mgr A. Wr6bel. W sklad Komisji
Rewizyjnej weszli: prof. dr J. Demcl, dr J. Dudek, mgr \V. Gladkiewicz, clr S. Zyga,
dr A. Ladomirski. W zwic1zku ze smierci.i prof. dra R. Hecka w pazdzierniku
1979 r. we wladzach Towarzystwa zaszly zmiany. Funkcj� prezesa odt<1d pelnil
prof. dr T. Kotula, wiccprezesem zostal natomiast cloc. dr J. Jancr.ak. Poniewaz
doc. dr K. Fiedor z.rez.ygnowal z kierownictwa Komisji Olimpiad Historycznych,

a mgr G. Paiiko z pracy sekretarza w tych Olimpiadach, nowe funkcje podj<:li: prof.
<lr J. Dcmcl i dr T. :vrarczak. Z koki \vobec podj�cia obowiqzkow przc\vodniczqccgo
Komisii Olimpincl Hi.sto1·yc2nych pn:cz prof. Demda pn.Pwodnicz:ieym Komisji Rc
wizy jncj zostal dr A. J:,adomirski.

W czasic tej pierwszej kadencji najwai.niejszymi wydarzeniami naukowymi, 
a takzc organizacyjnymi, byly XII Powszechny Zjazd Hhtorykow Palskich we 
wrzesniu 1979 r. w Katowicach ornz zorganizowanc w rok p6i.niej w Zi.elonej G6-
rzc sympozjum naukowc, poh1czo:1c ,. \Valnym Zgrumad:wniem Polskiego Towarzy
stwa Hi�torycz:1ego, dla uczczenia 1 DO-lecia Picrwszego Powszechncgo Zjazäu Hi
storyk6w Polskich. Na Zjcidzie w Katowicach CL:1onkowic naszego Towcirzystw,1 
wyglosili :i referat6w. Autorami ich by!i: prof. dr R. Heck. prof. dr H. Zielil'lski, 
prof. dr W. Wrzesiiiski, doc. dr A. Nyrck i dr A. Juzwcnko. W czasic Zjazdu prof. 
dr l\'I. lfoisig odznaczony zostal Krzyzem Oficcrskim Orderu Odrodz.cnia Polski, 
prof. Vlrzesit'lski, dr A. Basak, clr A. Juz\vcnko i dr R. Gladkiewicz oclznakami 
Zaslu:i.o:iych Dzialaczy Kullury, a mgr .J. Piechociü�ka otrzymala nagrodG za prac<: 
o tematycc ,·cgional11cj.

Walne Zgromaclz�·nie PTH w Zicloncj G6rze, na ktorym prz.eclyskutowano i na
.,tqpnic uchwalono nowy Statut PTH, poprzedzonc zo;;talo Nadzwycznjn}'l1l Zebru
nicm Walnym Czlonkuw naszego Oddzialu w celu wybon1 delegatuw na \Valne 
Zgromadwnie. Dclcgatami WT:1,IH byli: prof. dr A. Galos, dr J. Duclck, dr Smolka, 
mgr W. Fuchsa, p:·of. Kol•J!a, d:· Kulak, mgr Pai'iko, clr W. Suder, mgr .-\. Wr6bcl, 
dr S. Zyga, a za,t<;pc,1 delcgala wstal dr E. Kobzdaj. 

W czasie drugiej kadcncji Zarz.<1d WTMH od 27 III 1981 do 16 III 1984 r. 
funkcjonowal w nasLGpuj,1cym sk!ad1.ic: prczes - prof. Kotula, wiccprezesi -
doc. ,fanczak i dr Pabisz, �k<1rbnik - dr Smolka, sekretarz - dr Kulak. Czlonkami 
Zarzi1clu zo,tali wybrani: clr K. Bobow,;ki, dr E. Czapicwski, mgr W. Fuchsa, prof. 
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dr K . .Tonca, dr B. Leszczy11ska, doc. dr K. Matwijowski, prof. dr l\.1 Pater, dr 
G. Pa11ko, doc. dr J. Pictrzak, dr B. Rok, mgr J. Scifert-Niediwiedz, cl� J. Sydor.
w sklacl Komisji Rewi:Gyjnej weszli: dr A. Ladomir,ki - p:-ze\vodnicz<}cy, dr
W. Gladkiewicz i dr S. Zyga - czlonkowic.

Trzyletnü\ kadencjc; Zarzqdu przedziela wprowadzony 13 XII 1931 r. stan
wojenny i zawieszenic dzialalnosci PTH, kt6re spowoclowaly lO-miesi�cz:1c1 przcrwq 
w naszcj dzialalnosci, tj. clo pazdziernika 1982 r. Wöwczas to Nadzwycz,!jnc Walne 
Zcbranic Czlonköw dokonalo wyboru tlclegatöw na Walnc Zgromadzcnie PTH w li
stopadzic 1982 r. w Warszmvie, pos\vic;conc wyborowi Zarz<Jdu GlöwnegJ. Na Zgro

madzeniu tym Oddzia! nasz rcprczentowali: mgr Fuch,a, prof. Galo.s. prof. Jonca, 
prof. Kotula, dr Kulak, dr Leszczyn.<;ka, doc. dr S. Ochmann-Staniszcw;ka, prof. 
Pater, dr Smolka, prnf. Wrzesinski. W wyniku wybor6w czlonkami ZC, PTH zo
stali: mgr W. Fuchsa i prof. Kotula, a prof. Wrzesii'1ski jednym z wir;cprezcs6w. 

Prof. Jonca wszedl: w sklad Sijdu Kolczei1skiego, in.stancji powolanej przez Statut 
PTH i czuv.:ajqcej nud przestrzeganiem norm ctyki Z,I\VOdowcj historyka. 

Do grudnia 1981 r. Towarzystwo liczylo 172 czlonkow. Opröcz teg'.> posiadalo 

licz[jcc 26 os6b Kolo Tercnowe w Klodzku. Jednakze \Vobec spelnienia przcz to 

Koto warunk6w okreslonych Statutem PTH z inicjatywy �ekretarza WT!'vlH, ukon
stytuowal si� w K!oclzku Oddzia! PTH, kt6ry decyzj,1 ZG PTH zatwicrdzony zo
stal w c:wrwcu 1981 r. W marcu 1984 r. liczba czlonk6w WTMH wynosila 142; 
iW naszym gronic mamy m. in. l czlonka honorowego - prof. dra S. Inglota, 
19 cmcryto,v i 5 studcntow. Jest to pO\vazny regre., w stosunku do wczcsniejszych 
1at. Zmiany w liczebnosci ujawnily siQ po wznowieniu dzialalno:lci T,)warzystwa 
we wrzdniu 1982 r. w postaci reqgnacji z przynalcznosci do WTMH i niech�ci 
do rcgulowania skladek mimo pr6sb i monit6w z naszej strony. Totez Zarz<1d Od
dzialu nc1 posicdzcniu w dniu 12 III Hl84 .-. podj,il ui:hwalc;. zgodnic z ort. 42 Sto.
tutu PTH, by skreslic z listy czlonk6w osoby zalegajqce w oplacic powyzcj 4 lat, 
chyba ze jakies szczcgölne wzgl�dy przemawiajq przeciwko tej decyzji. Sprawa 
terminowcga regulowania �kladek czlonkowskich jest od lat powaznym manka
mentem w funkcjonowaniu WTl\'IH. 

Poclstawowc1 i tradycyjmJ form<1 dzialalnosci Towarzyst\va s:ci odczyty, ktorych 

w latach 1979-1984 odbylo si� 43. Tematyka odczyt6w obejmowala prnblcmatyk� 

historyczm1 od czas6w najdawniejszych po najnowsze, chocia:i: z nier6wnym akcen

towanicm poszczeg6lnych okres6w. I tak z historii staroiytnej odbylo si� 5 odczy

t6w, zc s:·edniowiecza 3. z historii nowoiytnej 6 oraz z problematyki hi;torü Polski 

i pow,zcchnej XIX i XX w. 29, w tym z okresu po II wojnie s,viatowej 8. Cha

raktNy.;tyczne jest to, i:i: ostatnio problcmatyka odc,:ytowa w pewnym stopniu roz

<lziclala sie: na 2 dziedziny: 1. odczyty stanowiqce prczentacj� wlasnych badan 
i poszukiwa1':t archiwalnych prelegenta i 2. odczyty typowo popularyzatorskie, opar
te na ustaleniach historiografii, popartc jcdnak specjalizacjq zawodow<1 oraz wla
snymi badaniami prclegenta. Z !ist obecnosci wynikaloby, ze ta druga forma od
czytow jakby cieszyla ,;il� WiGkszym zaintercsowaniem, przcde wszy.stkim mlodzieiy 
.szk6l srcdnich. 

Szc.:zcgölowa tematyka odczyt6w od marca 1979 r. w porzqdku chronclogicznym. 
przedstuwia si:,: nastqpuj4co: 

mgr A. Malkiewicz - PPR wobec zagadnien narodowosciowych na Slqsku, 
dr A. Basak - Wprowadzcnie do dyskusji (z udzialem autora) nad ksü1ik<1 J. J. Te� 

reja Nci rozstajach clrog, 
prof. dr W- Korta - Konflikt miqdzy biskupem Stanislawem Szczcpanow,kim 

il Boles!awem Smia!ym \\, ogniu dyskusji historyköw, 
prof. dr M. Komaszyfoki - Marysienka Sobieska - kr6lowa nieznana. 
prof. dr J. Zarnowski - Polska w oczach swiata. Uwagi historyka, 
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mgr z. Surman - Uniwcrsytet Wroclawski w II polowie XIX w. i w poczqtkach 
XX wieku, 

1980 r. 

prof. dr T. Kotula - Optymizm i pesymizm \\" badaniach nad p6foym Cesarstwem 
. Rzymskim. 

prof. dr J. Bardach 
doc. dr K. Fieder 

Par1stwo federalne w dziejach rozwaiania n1'.1de!o,\·e, 
Powojcnne dzieje Serboluzyczan w swietle historiografii 

NRD, 
prof. dr R. Wapinski - Elity polityczne Polski lat 1918-1939. Uwagi \vst<;pne, 
prof. dr M. Inglot - Polska proza fabu1arna o Wiosnic Lud6w, 
mgr K. Kawalec - Narodowa Demokracja a totalitaryzm, 
Dyskusja nad Historiq chlop6w slqskich pod red. S. Jnglota. z udzialem autor6w 

i redaktora, 
prof. dr T. Kotula, prof. dr S. Michalkiewicz - Ocena i uwagi o XV Kongresie 

Nauk Hi.:;torycznych w Bukareszcie, 
prof. dr M. Pater -·· S!qskie odglosy powstania listopaclowcgo, 
Dyskusja nad Zarysem historii Polski pod red. J. Tazbira, z udzialem autor6w i re

daktora. Wprowadzcnic clo clysku.,ji: prof. dr W. Czapliri.ski, prof. dr W. Wn:e
sinski, 

doc. dr J. Ziomecki. dr A. Ladomir,ki - Kultura rzym.,ka na tcrcni,� Bu1garii. 
Ostatnic wroclawskic baclania. 

1981 r. 

prof. dr J. Staszewski - Czasy saskie. Nowe idee, nowe pogl<1dY, 
prof. dr W. Wrzesi11�ki, dr W. Suleja - Z bada11 nad potoczm1 swiadomosci<1 hi-

storyczn<1 (na podstawie Warmii i l'vfazur), 
dr A. Basak - Niemcy po klc;-scc. Spojrzcnie na brunatn4 pncszlosc, 
prof. dr A. Galos - Obchody rocrnicy Konstytucji 3 Maja w XIX w., 
doc. dr W. Zicli11ski - Spoleczeristwo Rzeczypospolitej wobec powsta11 plebi-

scytu, 

doc. dr J. Pictrzak - Polityka PRL wobec Kosciola w latach 1944-1948, 
prof. dr M. Inglot - Propagandowa funkcja carskiej prasy polskoji:zycznej w okre

sie powstania listopadowcgo, 
prof. dr J. Demcl - Gcneza powstania listopadowego w swictlc wypowiedzi przed

stawicieli wsp6lczcsnego pokolenia, 

1982 r. (od listopada) 

Dy,kusja nad Iiistoriq Niemiec W. Korty, W. Czapli1'1skiegu i A. Galosa. Wprowa
dzenic clo dyskusji: dr L. Tyszkiewicz, doc. Matwijow.ski, prof. Wrzesinski, 

prof. dr R. Wapi11ski - Pokolenia Polski Odrodzonej 1918-1939/45. 
prof. dr W. Wrzesii1ski - Zwic1zek Polak6w w Niemczech w latach 1922-1939 

w walce o prawa politycz.ne ludnosci polskiej, 

1983 r. 

prof. dr A. Galos - Tradycje powstania styczniowego \V spoleczenstwie polskim 
do 1918 r. 

prof. dr W. Dlugoborski - Slqsk i Slcjzacy w czasie okupacji. Prawdy i legendy, 
doc. dr K. Matwijowski - Wspomnienie o prof. drze Adamic Kerstenie, 
dr L. Tyszkiewicz - Slowianie i ludy tureckie w V-VII wieku, 
dr T. Marczak - Jalta 1945 - czy podzial Europy? 
dr A. Basak - Norymbcrga - precedens czy wspomnienie? 
prof. dr A. Ajnenkiel - Spor o Pilsudskiego, 

9 - Sob6tka 4/84 

·-- -- -- -- -- -- -- -- --
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Oddzial wroclawski PTH eo 4 lata organizuje Konkurs im. J. W. Leszczyn
skiego na pract: magisterskq z historii Polski i powszechnej XVI-XVIII wieku. 
W maju 1981 r. na Konkurs naplyn�lo 8 prac. Nagrod� otrzymal mgr Jerzy Palkij 
z Uniwersytctu Jagiello11skiego. 

WTMH wsp61uczestniczylo lub organizowalo samodzielne sesje i konferencje 
naukowe. Oto niekt6re z nich v: porz,1clkci ch:·ono!og;c:mym: wiosnq 1979 r. w Swie
bodzicach zo:·ganizowano sesj� zatytulowanc1 700 lat Swiebodzic, we wrzefaiu 1979 r. 
czlrmko'sie Towarz?stwa uczestniczyli w organizowanej we Wroclawiu i Ofawie 
se.sji poswi�crr,ej ciz:cj·:;;-,, :·:;ci.1 Sobics:�:c::. \V ii;topadzie 1979 r. WT�IH zorgani
zowa1,_, öc:,j� pt. .$'lqsk - podstawq wyjsciowq agresji hitterowskiej przeciw Polsee . 
.J�.,ieni;;i 1980 r. w Lcgnicy oclbyla .,iq. 7. ucL'.ialc1:1 uczo1iych polskich i c�echos!o
wackich, se�ja l)ü�WiQcona pami�ci prof. Hecka. W maju 1981 r. WTMH bylo 
wsp6ln:·ga:.izat0:·em se�ji naukowej 7. okazji 1000-lecia Kfodzka. W pazdzierniku 
:J33 r. Towarzyst•;::, : ;;:-:;:�: ·,o:.<rJ0i·.:c:;;<:::c:zyru ,.._. p:·zygr,t0waniu ,\·e \Vroclawiu 
konierencji :rnuko·.•:ej poswi�conej 500 rocznicy urodzin Marcina Lutra, a wiosn;;i 
1984 r. se<)l v: Ola\\ ie z okazji 750-lccia powstania miasta. 

C.!ronkowie WT::\l'I stale bio.rc1 udzial w clzialalnosci odczytowej i wydawniczej 
Doboslqskiego Tow2ri:.'stwa Spoleczno-Kulturalnego oraz wspölpracuj;:i z Towa
rzyst'l.vem ;\L:o;nikow Zie:11i Klodzkiej. Sporadycznie natomiast wsp6lpracujq z Mu
zeu:,: Histo:-ycznym m. Wrocl,w:ia i In;t:vtutem Do�konalenia Zawodowego Nau
czycieli. 

Dzia!alnosc naszego Odclzialu byla takze przedmiotem kontro1i z zewmitrz. 
,,.- c:niach 9 : 10 ,-r 1030 :·. n:ia!a :1:iej-cc \\"iznacja, przeprowadzona przez zesp6l 
Glöwnej Ko:,üsji Rewizyjnej PTH w skladzie: prof. dr T. Mencel, prof. dr W. Bar
-:c: i p. B. Engel - g16wna k�iq�owa PTH. K"mi,ja z uznaniem oce:1ila fo:·my 
i kierunki clzialalnosci WT1iH. Podzielila tez nasze obawy o losy reguJ.arnie do 
niedawna ukazujc1cej si� Bib1iografii historii ,<;Lqska. Postulowala taKze wobec 
,,·ladz PTH koniecznosc poparcia kontynuacji Viydawnictwa zapoczqtkowanej przed 
laty serii pt. .,Documenta Silesiae". 

Opr6cz tego odnotowac nalezy fakt. iz ch\·ukrotnie w czasie ostatniej kadencji 
Towarzystwo zostalo poddane kontroli ze strony wladz administracyjnych. Pierwszc1, 
5 VI 1981 r., przeprowadzil Wydzial Spraw Spoleczno-Administracyjnych Urz�du 
Wojew6dzkiego i miasta Wroclawia. Druga kontrola dokonana zostala na zlecenie 
tegoz Wydzialu w dniu 30 VI 1983 r. przez Kuratorium Oswiaty i Wychowania. 
W oparciu o wyjasnienia udzielanc przcz prezesa, sekretarza i skarbnik'l oraz do
starczom1 dokumentacj�. si�gajqCq a:i: do 1979 r., uznano, ze cele statutowe Towa
rzystwa Sq w pelni realizowane. .Kontrole wypadly pozytywnie, ale wydaje si�, 
ze zadecydowala o powyzszcj ocenie gl6wnie okolicznosc, iz Towarzystwo nie pro
wadzi dzialalnosci gospodarczo-dochodowej, wszystkie funkcje spelniane w nim 
majq charakter pracy spolecznej oraz to, ze nie przyjmuje w poczct swych cz:lonk6w 
mlodziezy ze szk6l srednich. 

Od 1979 r. Towarzystwo utracilo kilku wybitnych czlonk6w. W pazdzierniku 
1979 r. zmari" zasluzony prezes WTMH prof. dr R. Heck, w marcu 1981 r. w nie 
wyjasnionych okolicznosciach zginc1l dlugoletni czlonek ZG PTH prof. dr H. Zie
linski, a w sierpniu tego samego roku zmarl prof. dr W. Czaplinski, cz lonek ho
norowy PTH. Natomiast w koncu 1983 r. zmarli: ks. bp prof. dr W. Urban i dr 
Z. Szuszkiewicz.




