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W okresie sprawozdawczym Zarząd WTMH działał nadal w składzie ustalonym 
przez ostatnie Walne Zebranie Członków (11 IV 1975 r.), przy czym bieżącą pracą 
Towarzystwa kierował zespół: prezes, skarbnik, sekretarz, odbywający cotygodnio
we, regularne posiedzenia robocze. Zarząd zebrał się trzykrotnie koncentrując swoją 
uwagę głównie na problemach merytorycznej działalności Towarzystwa; z dziedzi
ny organizacyjnej zajmował się przede wszystkim sprawami majątkowymi i człon
kowskimi. 

W dniu 2 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoła
ne w celu wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w Łodzi. Wybrano wówczas: prof. dr. S. Inglota, doc. dr. K. Fiedora, 
dr. J. Pabisza, dr. J. Sydora, dr. A. Basaka oraz jako zastępcę delegata mgr. M. Ce
twińskiego, który, wobec rezygnacji prof. Inglota, wziął udział w wrześniowym 
Walnym Zgromadzeniu w Łodzi. Ważnym wydarzeniem w życiu Towarzystwa 
były uroczystości związane z 30 rocznicą utworzenia WTMH, o których przebiegu 
informowano już oddzielnie (patrz „Sobótka", 1976, nr 4, s. 599). 

Podobnie jak w latach ubiegłych, główną formę działalności Towarzystwa sta
nowiły odczyty i dyskusje naukowe. Było ich w sumie 10 i zgromadziły ponad 
350 słuchaczy. Grono prelegentów składało się w większości z historyków spoza 
naszego Instytutu. Odbyły się następujące odczyty: 

mgr W. Suleja, Władysław Studnicki o polskiej polityce zagranicznej w latach

1918-1919 (16 I); 
dr L. Tyszkiewicz, Henryka Łowmiańskiego „Początki Polski" (20 II); 
prof. dr R. Heck, Pierwszy konflikt narodowy na Slqsku {19 I-li); 
doc. dr K. Fiedor, O wychowaniu młodzieży w III Rzeszy (2 IV); 
doc. dr W. Korta, 30-lecie Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii

(28 V); 
dr A. Dereń i dr J. Pabisz, Z działalności państwowej służby archiwalnej na

Dolnym Slqsku (18 VI); 
prof. dr K. Jonca, Konspiracja na Dolnym Slqsku w latach 1940-1944 ·(15 X); 
prof. dr K. Jasiński, Dypoldowice w dziejach Sląska XIII wieku (22 X); 
prof. dr A. Brożek i doc. dr K. Wajda, Dyskusja nad III tomem (cz. I) ,,Historii

Sląska" (19 XI);

dr T. Szarota, Niemiecki autostereotyp a charakter narodowy (17 XII).

Ważnym nurtem w działalności Towarzystwa w okresie sprawozdawczym były 
prace związane z organizowaniem kolejnych olimpiad historycznych. Skupiały się 
one w ramach sekcji dydaktycznej WTMH kierowanej przez doc. dr. K. Fiedora, 
zarazem przewodniczącego powołanego w związku z tym Komitetu Okręgowego 
II Olimpiady. W dniach od 2 do 3 lutego Komitet przeprowadził eliminacje okrę-
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gowe tej olimpiady, w których uczestniczyła grupa 35 uczniów z 22 szkół położo
nych na terenie 4 województw: wrocławskiego, wałbrzyskiego, legnickiego i kalis
kiego. Z grupy tej 4 uczestników zakwalifikowanych zostało do eliminacji central
nych. We wrześniu ukonstytuował się Komitet Okręgowy III Olimpiady ponownie 
pod przewodnictwem doc. Fiedora. Przeprowadzona w dniach 22-23 października 
pierwsza tura eliminacji (objęła 380 uczniów z 57 szkół), tym razem z terenu 
5 województw, do 4 wymienionych wyżej doszło bowiem także województwo jele
niogórskie. W toku eliminacji Komitet dokonał weryfikacji 141 najlepszych prac 
i zakwalifikował do dalszego udziału w olimpiadzie 37 uczniów z 21 szkół. Sekcja 
dydaktyczna wraz z Kuratorium i Wojewódzkim Archiwum Państwowym we 
Wrocławiu opiekowała się w okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu Klubem 
Olimpijczyka. 

Działalność wydawnicza· Towarzystwa koncentrowała się na wydawaniu „Slą
skiego Kwartalnika Historycznego Sobótka". Prowadzone przez Zarząd WTMH 
starania o przywrócenie dotychczasowej objętości czasopisma uwieńczone zostały 
powodzeniem i w okresie sprawozdawczym ukazały się 4 zeszyty „Sobótki" w ogól
nej objętości 51 arkuszy (w porównaniu do 46 w roku poprzednim). Podobnie jak 
w latach poprzednich, Towarzystwo patronowało też zbieraniu materiałów do bie
żącej Bibliografii Historii Sląska, czym zajmował się w dalszym ciągu dr R. Gelles. 
W pewnym sensie w związku z tym zrodziła się inicjatywa opracowania jednoto
mowej Bibliografii Historii Sląska za lata 1945-1975, obejmującej najważniejsze 
druki polskie i obce traktujące o dziejach Sląska od czasów najdawniejszych do 
współczesnych. 

Projekt takiej bibliografii zreferował dr Gelles na zebraniu Zarządu w dniu 
20 lutego. Doszło wówczas do ożywionej dyskusji, w toku której rozważano również 
i inne koncepcje, mianowicie: 1. opracowania bibliografii całego dotychczasowego 
dorobku historiografii śląskiej (a więc także tej jego części, którą zestawił już 
Loewe); 2. kontynuowania bibliografii Loewego, tzn. obejmującej druki, które 
ukazały się po roku 1927; wreszcie 3. opracowania bibliografii za lata 1939-1975. 
Szczególnie wiele zainteresowania wywołała koncepcja druga jako najbardziej 
wartościowa pod względem naukowym. Zebrani przychylili się jednak ostatecznie 
do projektu dr Gellesa. Zadecydowało o tym przekonanie, że istnieje szczególnie 
duże zapotrzebowanie, zwłaszcza w środowisku nauczycieli, na bibliografię obejmu
jącą dorobek historiografii śląskiej ostatnich 30 lat i że pracę tę można wykonać 
stosunkowo szybko. Równocześnie zebrani uznali, iż w przyszłości, opierając się na 
zgromadzonych doświadczeniach, należałoby przystąpić także do opracowania biblio
grafii będącej kontynuacją dzieła Loewego. 

Podjęte następnie przez Zarząd starania o włączenie projektowanej bibliografii 
do planów wydawniczych doprowadziły w połowie roku do podpisania umowy 
z Wydawnictwem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich na około 40 arkuszy 
i z terminem wykonania pracy do kwietnia 1978 r. Bibliografię Historii Sląska za 
lata 1945-1975 opracują dr R. Gelles i dr J. Pabisz, a jej redaktorem będzie 
prof. dr R. Heck. Stać się ona może publikacją o wartości trwałej, w jakimś 
stopniu zamykającą rezultaty badań śląskoznawczych w okresie 30-lecia Polski 
Ludowej. 
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l. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy zainteresowani z wyłączeniem
pracowników naukowych wyższych uczelni i innych instytucji naukowo-badaw
czych. 

2. Objętość pracy wraz z przypisami, bibliografią, załącznikami itd. nie po
winna przekraczać 100 stron maszynopisu znormalizowanego (ok. 1800 znaków na 
stronie). Praca winna być zaopatrzona w przypisy oraz w wykaz wykorzysta

nych źródeł i literatury. Na konkurs nie można zgłaszać prac wcześniej druko
wanych oraz magisterskich. 

3. Praca powinna dotyczyć historii dowolnie wybranej miejscowości lub regio

nu (zespołu osadniczego, klucza dóbr, grupy miast, okręgu przemysłowego, ziemi, 

województwa itp.), znajdujących się na terenie Polski w jej granicach historycz

nych. Przedmiotem pracy mogą też być dzieje wybranej instytucji, działającej 
w danej miejscowości lub na terenie regionu - mogą to być na przykład przed
siębiorstwa i zakłady przemysłowe, szpitale, szkoły, a także różnego rodzaju sto

warzyszenia, jak cechy, konfraternie, organizacje samopomocowe. 
4. Przedmiotem pracy może być jeden problem lub zespół problemów z dzie

jów wybranej miejscowości, regionu lub instytucji w wybranym okresie. Szcze

gólnie chętnie widziane będ,ł prace, których tematyka wiąże się z następującymi 
zagadnieniami.: 

- Dzieje II wojny światowej i historia Polskiej Rzeczypospolitej Ludo,·:ej;
- Problemy awansu społecznego w PRL;
- Dzieje zagospodarowania ziem zachodnich i północnych po II wojnie świa-

towej. 
5. Prace konkursowe w dwu kompletnych egzemplarzach maszynopisu należy

nadsyłać do dnia 15 XII 1978 r. na adres Zarządu Głównego PTH, Rynek Starego 
Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs". W przypad
kach wątpliwych decyduje data stempla pocztowego. Prace winny być nie pod
pisane, lecz zaopatrzone w godło oraz w zamkniętą kopertę opatrzoną tym samym 
godłem, a zawierającą imię, nazwisko i adres autora. Autorzy zachowują wszel
kie prawa autorskie zarówno w stosunku do prac nagrodzonych, jak i nie nagro
dzonych. Po zakończeniu konkursu PTH zwraca autorom oba egzemplarze prac 
nie nagrodzonych i po jednym egzemplarzu nagrodzonych. 

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na XII Powszechnym
Zjeździe Historyków Polskich, który odbędzie się we wrześniu 1979 r. w Kato
wicach. 

7. Jury konkursu powołuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycz
nego. Jury przyznaje nagrody I, II i III stopnia. Jury zastrzega sobie prawo innego 
podziału nagród. 

8. W wypadkach powstania wątpliwości regulaminowych z pytaniami należy
zwracać się do Zarządów Oddziałów PTH lub do Zarządu Głównego. 

SPROSTOWANIE 

Autorem recenzji (,,Sobótka", 1977, nr 2, s. 260) jest Krzysztof Pawlik, a nie 

Jerzy Pawlik. Redakcja. 




