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WACLAW KORTA 

WROCLAWSKIE TOWARZYSTWO MIWSNIKOW HISTORII 

W PIERWSZYM 25-LECIU SWEGO ISTNIENIA 

Odzyskanie Siqska w wyniku kl,:ski hitlerowskich Niemiec w 1945 r. 
postawilo przed spoleczenstwem polskim biorqcym po wiekach t,: ziemi,: 
w swoje posiadanie epokowe zadania. Chodzilo bowiem nie tylko o za
gospodarowanie zniszczonych przez wojn,: miast i wsi slqskich, o uru
chomienie przemyslu, transportu, komunikacji, sluiby zdrowia i innych 
dzial6w iycia, lecz takie o przeszczepienie na ten teren kultury polskiej 
i ugrun towanie w swiadomosci spolecznej przekonania o historycznych 
prawach powrotu Polski Ludowej nad Odr,: i Nys,: Luiyck,i. 

Szczeg6lrn1 rol,: mieli w tych przemianach odegrac przybywajqcy na 
Dolny SI„sk zawodowi historycy, pracownicy nauki, nauczyciele i dzia
lacze kulturalno-oswiatowi. Wroclaw stal si,: szybko miastem przyci'l
gajqcym najlepsze sily. Tu miescila si,: bowiem ·siedziba wladz admini
stracyjnych wojew6dztwa, wznowil dzialalnosc i rozwijal si<i w szybkim 
tempie Uniwersytet Wroclawski, tu wreszcie ulokowaly si'l liczne insty
tucje i plac6wki, jak Biblioteka Uniwersytecka, Ossolineum, Wojew6dz
kie Archiwum Panstwowe, Muzeum S!,iskie i inne, stanowiqce miejsce 
pracy inteligencji humanistycznej, ch,:tnej do sumiennego wykonania 
pionierskiej misji. Ale by zapal ten zostal naleiycie zuiytkowany, trzeba 
bylo nadai: temu dzialaniu pewne formy organizacyjne, skoordynowai: 
jego poczynania i wytyczyi: kierunki pracy. Badania historii regionalnej, 
popularyzacja ich wynik6w i wydobywanie polskosci SI„ska wysun<ily 
si,: na czolo jako pierwszoplanowe cele. 

Haslo do zorganizowania iycia historycznego we Wroclawiu i na 
S!qsku wyszlo od najbardziej oddanych sprawie dzialaczy, wsr6d kt6rych 
znalezli si,: zar6wno osiedlajqcy si,: we W roclawiu historycy I wowscy, 
jak i przybysze z innych srodowisk uniwersyteckich. Po pracach przy
gotowawczych i indywidualnych kontaktach mi,:dzy historykami i mi
losnikami historii sprawa wnet dojrzala do zwolania na dzien 16 I 1946 r. 
zgromadzenia konstytucyjnego, kt6re otworzyl jeden z najbardziej za-
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sluzonych organizator6w nauki historycznej we Wroclawiu, inicjator 
zrzeszenia historyk6w sh1skich, prof. K. Maleczyriski. Zebrani nadali 
swej organizacji nazw�: Wroclawskie Towarzystwo Milosnik6w Historii, 
i wybrali pierwszy Zarzqd w nast�pujqcym skladzie: prezes - prof. 
K. Maleczyriski, wiceprezesi - prof. B. Olszewicz i dr J. W. Opatrny, 
sekretarz - mgr A. Ursel, skarbnik - mgr A. Jochelson. 

Opracowany i zatwierdzony przez wladze statut Towarzystwa w cz�
sci I, § 2 wylozy! program dzialania w nast�puj,icych slowach: ,,Zada
niem Towarzystwa jest szerzenie wiedzy historycznej, w szczeg6lnosci 
o Ziemi Slqskiej, oraz popieranie badari naukowych i zrzeszenie w tym 
celu historyk6w oraz milosnik6w historii na Dolnym Slqsku". § 3 tegoz 
statutu wymienia srodki maj,ice doprowadzic do spelnienia tego zadania, 
a wsr6d nich jako najwazniejsze: a) wydawnictwo pism periodycznych 
poswi�conych dziejom Slqska, b) posiedzenia naukowe i administracyjne, 
c) urz,idzanie odczyt6w publicznych. 

Zadania te mimo zaistnia!ych w niedlugim czasie zmian organizacyj
nych pozostaly po dzis dzieri dewizq Towarzystwa. 

14 VI 1947 r. Wroclawskie Towarzystwo Milosnik6w Historii w wy
niku umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Historycznym stalo si� 
jego oddzialem, zachowujqc nadal samodzielnosc prawnq i dotychczasowq 
nazw�. Dopiero w dziewi�c lat p6zniej w zwi,izku z uchwalami Walnego 
Zgromadzenia PTH i .wpr'owadzeniem w zycie jego nowego statutu 
odbyte w dniu 16 XI 1956 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie WTMH 
uchwali!o swoje rozwiqzanie i utworzenie oddzialu PTH pod nomenkla
turq: Wroclawskie Towarzystwo Milosnik6w Historii, Oddzial PTH we 
Wroclawiu. 

Cz!onkiem zwyczajnym Towarzystwa, jak to okresla jego pierwotny 
statut, a powtarza z nieistotnymi zmianami obowi,izuj,icy po dzis dzieri 
statut PTH z 21 X 1956 r., ,,moze byc kazdy obywatel polski, kt6remu 
cel Towarzystwa lezy na sercu, oraz osoby prawne, instytucje publiczne 
i prywatne, reprezentowane wobec Towarzystwa przez upe!nomocnio
nych delegat6w". Zas �.cz!onkiem honorowym moze byc kazdy, kto na 
polu nauk historycznych lub kolo rozwoju Towarzystwa znaczne polozyl 
zaslugi". 

Czlonkowie zwyczajni Towarzystwa rekrutujq si� przewaznie z Wro
clawia i Dolnego Slqska, ale nie brak wsr6d nich ludzi z bardzo odle
glych zakqtk6w Polski. Co do skladu osobowego, kt6ry ulega zresztq 
stale pewnym zmianom, to przewazaj,i tu historycy zawodowi, reprezen
tanci nauki historycznej na Uniwersytecie Wroclawskim, dalej dopiero 
nauczyciele, archiwisci, bibliotekarze i r6znego rodzaju amatorzy historii. 
Pewn,i grup� czlonk6w stanowi,i osoby prawne, jak archiwa i towarzy
stwa naukowe. 
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Rozw6j stanu liczbowego Towarzystwa jest dla pierwszych lat jego 
dzialalnosci nieuchwytny. W sprawozdaniach z dzialalnosci rocznej Za
rz,id6w najwczesniejsze dane na ten temat zamieszczono dopiero dla 
1949 r., pod koniec kt6rego Towarzystwo liczylo 86 czlonk6w. W szesciu 
kolejnych latach dokonal si� nieznaczny przyrost czlonk6w, na kt6ry 
wskazuje ich liczba 113 os6b w 1955 r. Powainiejsze zasilenie Towarzy
stwa nast,ipilo dopiero w 1959 r., kiedy to liczba cz!onk6w podniosla si� 
do 147. Przyrost ten okazal si� jednak bardzo plynny, nast�pne bowiem 
dwa lata przyniosly dosi: raptowne ubytki osobowe, tak ie w 1961 r. ze 
112 czlonkami Towarzystwo wr6cilo zn6w do stanu z 1955 i 1958 r. 

Dopiero rok 1962 przyni6s! tu radykalne zmiany na lepsze. Dzi�ki 
zabiegom Zarz,idu i podj�tej przez jego dzialaczy _agitacji, przede wszyst
kim wsr6d student6w zaocznych historii na Uniwersytecie Wroclawskim, 
pozyskano okolo 70 nowych czlonk6w, eo podnioslo stan liczbowy Towa
rzystwa do 182 os6b. 0d tego czasu trwa dalszy jego rozw6j. by w szczy
towym momencie przypadaj,icym na 1967 r. osi,ign,ii: liczb� rekordow,i 
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Byl to jednak tylko polowiczny sukces. Zwerbowani do Towarzystwa 

w pewnych okresach masowo uczestnicy studium zaocznego historii oka
zali si� elementem nieustabilizowanym. Spora · ich liczba po uzyskaniu 
·dyplom6w magisterskich lub zmuszona do przerwania nauki uniwersy
teckiej nie interesuje si� sprawami Towarzystwa i zalegaj,ic ze sklad
kami sama si� niejako eliminuje z jego szereg6w. Tak wi�c obok nowych 
przyj�i: kolejne wladze Towarzystwa musialy dokonai: weryfikacji listy 
swych czlonk6w i skreslai: z niej stopniowo martwe dusze. Z takich to 
wzgl�d6w wykaz cz!onk6w Towarzystwa w 1970 r. skurczyl si� do okolo 
170 os6b. 

Zasi�g dzialalnosci Towarzystwa nie ograniczal si� tylko do Wrocla
wia. J ego trosk,i bylo rozbudzenie historycznych zainteresowan w terenie 
i stworzenie tarn, gdzie byly ku teinu odpowiednie warunki, afiliowa
nych do Towarzystwa k61 regionalnych. Uwag� skierowano w pierwszym 
rz�dzie na wi�ksze osrodki miejskie na Dolnym Sl,isku, jak Walbrzych, 
Klodzko, Swidnica, Legnica, kt6re posiadaly liczn,i kadr� nauczaj,ic,i, 
a wsr6d niej takie historyk6w szk61 podstawowych, zawodowych i og61-
noksztalc,icych. Nie wsz�dzie jednak intencje Towarzystwa spotykaly 
si� z naleiytym zrozumieniem i poparciem najbardziej - wydawaloby 
si� - zainteresowanych os6b. Brakowalo niejednokrotnie ludzi ch�tnych 
do wsp61pracy i posiadaj,icych zmysl organizacyjny. Chlubny wyj,itek 
stanowi jedynie Walbrzych, gdzie dzi�ki energii tej miary spolecznika, 
eo dr A. Szyperski, moglo powstai: 9 XI 1956 r. licz,ice 14 czlonk6w kolo 
terenowe jako filia Towarzystwa. Za kilkuletniej prezesury dra A. Szy
perskiego kolo walbrzyski"e rozwin�lo szerok,i akcj� popularyzatorsk,i 



224 W. Korta 

w Zag!�biu Wa!brzyskim poprzez odczyty i drobne publikacje. Po kil
kuletniej, owocnej dzia!alnosci ko!o wa!brzyskie zacz�!o niespodziewanie 
tracic sw6j rozmach i zmniejszac SWf! aktywnosc, az w koncu przesta!o 
w og6Je istniec. 

W styczniu 1957 r. powstalo takze ko!o w Jeleniej G6rze, Jecz w prze
ciwienstwie do wa!brzyskiego nie wykazywa!o od poczqtku ani inicja
tywy, ani zywotnosci i szybko slad po nirn zaginq!. 

Wydaje si�, ze by!oby rzeczq pozytecznq zbadac zr6dla niepowodzen 
podejmowanych przez Towarzystwo prob tworzenia prowincjonalnych 
osrodk6w krzewienia wiedzy historycznej. Byc moze, ze wykrycie tych 
przyczyn pozwoliloby usunf!C z drogi niejednf! przeszkod� i tchnqc no
wego ducha w zycie intelektualne wi�kszych dolnoslqskich miast przez 
stworzenie w nich nowych, silnych ognisk mysli historycznej. 

Zgodnie z za!ozeniami statutowymi jednf! z gl6wnych wytycznych 
dzia!alnosci Towarzystwa mialy byc posiedzenia naukowe s!uzqce refe
rowaniu wynik6w indywidualnych prac badawczych, ocenie bieiqcej 
literatury historycznej i szeroko poj�tej wymianie mysli naukowej mi�
dzy specjalistami. Jesli spojrzec na osiqgni�cia w tej dziedzinie, stwier
dzic wypadnie, ze Towarzystwo wywiqza!o si� chwalebnie ze swego 
zadania. Przemawia za tym nie tylko liczba okolo 240 odczyt6w wyglo
szonych w okresie 25-lecia istnienia tej organizacji w jej siedzibie we 
Wroclawiu przy ul. Szewskiej 49, ale takze ich szeroki wachlarz tema
tyczny, odzwierciedlajf!CY wszechstronnosc zainteresowan od archeologii 
poczynajf!C, a na czasach wsp6!czesnych konczljc. 

W poczljtkowym okresie ze wzgl�d6w zrozumialych koncentrowano 
si� prawie wy!ljcznie na problematyce Slf!skoznawczej, kt6ra otwiera!a 
przed badaczami szerokie i niezwykle atrakcyjne pole do dzia!ania. 
Wzgl�dy czysto poznawcze splata!y si� tu z pobudkami patr.iotycznymi, 
typowymi dla tej generacji historyk6w, kt6ra bezposrednio po wojnie 
osiedli!a si� na 8]1jsku i swiadom'ie przystljpi!a do jego kulturalnego 
zagospodarowywania. 

Z odczytami wyst�powali g16wnie historycy zatrudnieni na Uniwer
sytecie Wroclawskim, zar6wno profesorowie, jak i mlodzi pracownicy 
naukowi, dla kt6rych publiczne wystljpienia byly nieraz doskonallj szkoll\ 
rozwijajl\CI\ badawcze i dydaktyczne umiej�tnosci. Wiele tez z przedsta
wionych temu audytorium prac ukazalo si� p6zniej drukiem. 

W miar� rozwoju wroclawskiego srodowiska historycznego i prowa
dzonych w jego obr�bie badan naukowych, obejmujqcych coraz szersze 
zagadnienia z dziej6w narodowych i powszechnych, zmieniala si� i tema
tyka odczyt6w naukowych. Dzieje SJl\ska zajmowaly jednak i zajmujf! 
w niej po dzis dzien dominujljce miejsce. 

Rozszerzanie si� zainteresowan historycznych nie pozostawalo bez 
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wplywu na dob6r autor6w- odczyt6w. Nowym osii1gni�ciem w tej dzie
dzinie by!o zapoczqtkowanie w 1951 r. mi�dzysrodowiskowej wymiany 
prelegent6w, dzi�ki kt6rej uczestnicy posiedzen naukowych Towarzystwa 
mogli si� zetknqc z szeregiem najwybitniejszych historyk6w polskich 
r6znych specjalnosci (m. in. W. Konopczynski, J. Pajewski, K. Tymie
niecki, A. Vetulani). 

Starano siE: takze nawiqzac kontakty z przebywajqcymi czasowo 
w Polsee historykami zagranicznymi, zapraszajqc ich jako prelegent6w 
na doraznie zorganizowane publiczne zebrania. Dzi�ki tego rodzaju akcji 
wystqpili na forum Towarzystwa tacy np. uczeni, jak Miller z ZSRR, 
Novotny z NRD czy Koi'alkova z Czechoslowacji. 

Posiedzenia naukowe Towarzystwa cieszyly si� na og6! wysokq fre� 
kwencjq, wahajqc'l si� od kilkunastu do kilkudziesi�ciu os6b na kazdym 
odczycie. Zalezalo to od atrakcyjnosci tematu, a cz�sto takze od osobo
wosci i rangi naukowej prelegenta. Wielkim powodzeniem cieszyly si� 
zawsze odczyty recenzyjne, zwlaszcza zas te, kt6re odbywaly si� z udzia
lem autor6w omawianych prac. Na ·ten typ prelekcji zwr6cono wiE:kszq 
uwag� w ostatnich latach i uczyniono na pewno slusznie. Stworzyly one 
bowiem dobrq okazj� do szerokiej wymiany zdan na tematy nowych, 
nieraz kontrowersyjnych uj�c w�zlowych zagadnien historycznych. Na
lezy tylko dbac o to, by tego rodzaju posiedzenia sluzyly przede wszyst
kim prezentacji dorobku naukowego b�dqcego zdobyczq wroc!awskiego 
srodowiska historycznego. 

Osobny ust�p nalezy si� dzialalnosci popularyzacyjnej Towarzystwa 
i jego roli w rozwijaniu kultury historycznej wsr6d mieszkanc6w Dol
nego Slqska. Wychodzono bowiem z zalozenia, ze nauka winna sluzyc 
calemu spoleczenstwu, podnosic jego swiadomosc i zaspokajac potrzeby 
duchowe i intelektualne wszystkich ludzi pracy. 

Coraz scislejszemu powiqzaniu Towarzystwa z zyciem s!uzyc mialy 
w pierwszym rz�dzie odczyty popularne, przygotowywane i wyg!aszane 
na kazde zam6wienie przez cz!onk6w Towarzystwa na tereriie ca!ego 
Slqska. W pierwszych latach powojennych Towarzystwo bylo jednq 
z nielicznych organizacji kulturalnych na terenie Wroc!awia i Dolnego 
Slqska prowadzqcych szerokim frontem t� akcj�. Nalezalo do jej gl6w
nych inicjator6w i realizator6w. Smialo rzec mozna, ze nie bylo takich 
srodk6w masowego przekazu, gdzie by Towarzystwo nie wnioslo swego 
wkladu w popularyzacj� historii Slqska. Samych odczyt6w przeznaczo
nych dla srodowisk robotniczych, inteligenckich i mlodziezowych wy
gloszonych przez czlonk6w Towarzystwa w 25-leciu jego istnienia liczyc 
mozna na kilka tysi�cy. Bardzo korzystnie ukladala si� tu poczqtkowo 
wsp6lpraca Towarzystwa z takimi organizacjami, jak TWP, TRZZ, FJN, 
kt6re zajmowa!y si� stronq organizacyjnq, Towarzystwo zas dbalo o kom-
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petentnych prelegentöw, gwarantujiicych rzetelnosc naukowii i odpo
wiedni poziom wykladöw. Dia TWP opracowano m. in. tekst odczytu 
o polskosci Sliiska (prof. K. Maleczyitski), stanowiiicy po dzis dzieit nie
zastiipionii pomoc dla prelegentöw tej tematyki. Czlonkowie Towarzy
stwa obsluzyli takze wiele turnusöw szkoleniowych dla dzia!aczy kultu
ralnych z calej Polski, urziidzanych przez podlegly TWP Osrodek Wiedzy 
o Ziemiach Zachodnich w Bolkowie. 

Z uplywem czasu dokonywala si,: monopolizacja calej dzia!alnosci 
pppularyzatorskiej przez TWP, ktöre ze szkodii dla wspölnej sprawy 
zerwa!o jednostronnie d!ugotrwale wi<;zi liicziice je z naszym stowarzy
szeniem, stawiajiic na „etatowych" prelegentöw powielajiicych przewaz
nie centralnie ustalony i opracowany zestaw tematöw. Fakt, ze znalezli 
si� wSröd nich i czlonkowie Towarzystwa, nie zmienia naszej opinii, Ze 

powröt do dawniejszych zwyczajöw scislejszej wspölpracy TWP z Wro
c!awskim Towarzystwem Milosniköw Historii bylby jak najbardziej 
wskazany. Sii zresztii w ostatnich czasach widoczne ku temu tendencje, 
ktörych inicjatorem jest m. in. nasz dlugoletni czlonek, röwnoczesnie za
s!uzony dzialacz TWP, prof. E. Konik. 

0 pomoc do Towarzystwa zwracaly si,: niegdys i inne instytucje 
oswiatowe z Wroclawia i terenöw Dolnego Slqska. Dia PTTK i Biura 
Podrözy Orbis szkolono mlodziezowych przewodniköw po Wroc!awiu, 
ktörzy oprowadzili dziesiqtki wycieczek po tym miescie. Prowadzone 
by!y wyklady z historii Polski dla Zarziidu Wojewödzkiego ZMP. Udzie
lano konsultacji prelegentom Muzeum Slq.skiego, a takze teatrowi ama
torskiemu w Bielawie oraz zespolowi artystycznemu Wojska Polskiego 
na temat realiöw historycznych wystawianych przez nie sztuk i insceni
zacji, jak Tkacze, Popiel i Piast czy widowisko z okresu Wiosny Ludöw. 

Czlonkowie Towarzystwa byli wreszcie w dziedzinie zywego slowa 
dostarczycielami wielu historycznych audycji dla Polskiego Radia i Te
lewizji. Bardzo dobre stosunki i wspö!praca !iiczyly Towarzystwo z co
dziennii prasii wroclawskii. Na jej lamach drukowano okolicznosciowe 
artykuly z dziejöw Wroclawia i Dolnego Sliiska. Przybieraly one nie
kiedy postac planowych cykli opracowywanych i wydawanych nast,:pnie 
takze zbiorowo w formie broszur, jak Dokumenty polskosci Slqska, Lu
dzie dawnego Wroclawia czy Fakty m6wiq, ktöre odegra!y m. in. wielk& 
rol,: _propagandowii w kampaniach wyborczych Frontu Jednosci Narodu. 

Nawiiizano takze wspö!prac,: z Wydawnictwem Wiedza Powszechna, 
dla ktörego przygotowano zbiorowe opracowanie popularnego obrazu 
dziej 6w Sliiska. Ksiiizka ta, poprzedzaj iica w pelni naukowe,' wieloto
mowe wydawnictwo historii Sliiska PAN, sluzy!a przede wszystkim dzia
laczom oswiatowym i nauczycielom nie tylko jako zbiör najwazniejszych 
fakt6w z przeszlosci Sl!jska, lecz takze, a nawet przede wszystkim, jako 
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nawa z palskiega punktu widzenia uj�ta i na materializmie histarycz
nym aparta skr6tawa synteza histarii tej ziemi. 

Tawarzystwa traszczyla si� nie tylka a upaws-zechnianie wiedzy hista
rycznej padawanej sluchaczam i czytelnikam w formie gatawych wykla
d6w, artyku!6w i innych publikacji. Zabiegala tez ad pacz„tku swega 
istni.enia a wciljganie do czynnega uprawiania histarii jak najszerszych 
rzesz mieszkanc6w ziemi sl„skiej. W tym tez celu rozpisa!a w 1949 r. 
kankurs na pami�tniki rabatnik6w wraclawskich z lat 1945-1948. Chai: 
plan tega przedsi�wzi�cia by! niewielki (nades!ana tylka 3 pami�tniki), 
ta przeciez w swych intencjach byla ta akcja i nawatarska, i na pewnq 
pazyteczna. 

Jej jakby kantynuacj'l w innej nieca wersji byl razpisany przez Za
rzljd Gl6wny PTH w 1961 r. og6lnopalski konkurs mi!osnik6w ksiljzki 
historycznej. Towarzystwo z pelnym zaangazawaniem wl„czy!a si� w t�· 
akcj� i jaka cz!anek Wajew6dzkiej Kamisji Kankursawej zaj�la si� pra
pagand'l kankursu na terenie Dalnega Sl1jska, kt6rej efektem byla zgla
szenie ki!kudziesi�ciu prac napisanych przez ludzi z r6znych srodawisk 
i zawad6w, uczni6w szkalnych, robotnik6w, nauczycieli i innych. Ocena 
merytaryczna nadeslanych elabarat6w spacz�la na wytypawanych w tym 
celu czlankach Tawarzystwa, pracawnikach naukawych Uniwersytetu 
Wraclawskiega, kt6rzy mieli maznasi: zaprapanawai: Wajew6dzkiej Ka
misji Kankursawej i Zarzljdawi Gl6wnemu PTH kilka wyr6znien, wsr6d 
nich takze I stapnia, przyznanych nast�pnie i uraczyscie wr�czanych. 
uczestnikom konkursu w Warszawie. 

Ma wreszcie Tawarzystwa sw6j udzial w arganizawaniu i przygata
wywaniu papularnych sesji naukawych, urzljdzanych przy wsp61udziale 
z takimi instytucjami, jak TRZZ, FJN i Rady Naradawe. Imprezy takie 
adbyly si� w Niemczy, Legnicy, Sradzie Slljskiej, Lw6wku, Glagawie 
i Trzebnicy. Czlankawie Towarzystwa brali w nich zawsze aktywny 
udzial paprzez swoje referaty specjalnie na ten cel przyga-towywane araz 
wystljpienia w dyskusji. 

J ednym z najwazniejszych odcink6w dzia!alnasci naukawej Tawarzy
stwa, akreslanej przez jega statut, miala byi: akcja wydawnicza. W tym 
celu r6wnoczeSnie z zawüizaniem si� Towarzystwa podj�to starania o po

wolanie da i:ycia wlasnego czasopisma naukowego i umoi:liwienie w ten

spas6b histarykam dalnast„skim ag!aszania drukiem ich darabku nauka
wega, wymiany pag!ljd6w, a spa!eczenstwu dalnas!ljskiemu zapaznanie 
si� z przeszlasci'l Sl1jska na kazdym palu jega zycia. Zabiegi te uwien
czone zastaly pelnym sukcesem i juz w 1946 r. m6gl si� ukazac pierwszy 
numer periadyku pad nazw'l „Sab6tka", paczljtkawa jakö racznik, w la
tach 1947-1954 jaka p6lracznik, a od 1955 r. i obecnie jaka „sI„ski 
Kwartalnik Histaryczny Sab6tka". Funkcje redaktar6w sprawawali ka-
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lejno: A. Knot do 1950 r., potem E. Maleczynska jednoosobowo, a od 
1953 r. przy udziale J .. Gierowskiego (do 1964 r.) i J. Leszczynskiego. 

Wyb6r nazwy czasopisma nie byl przypadkowy, nawiiizuje bowiem 
do g6ry i:;J�zy-Sob6tki, pradawnego osrodka osadnictwa polskiego i kultu 
poganskiego plemienia Sl�zan, od kt6rych wywodzi si� nazwa Slqska. 
Jakimi zresztii motywami kierowali si� zalozyciele „Sob6tki", dowii, si� 
czytelnik ze slowa wst�pnego do jej pierwszego numeru z 1946 r., pod
pisanego przez 6wczesnego prezesa Towarzystwa, prof. K. Maleczynskie
go, i redaktora A. Knota. ,,Bronic Ziemi Slq5kiej przed zakusami Niemiec 
musimy na wszelkich polach. Do nieostatnich nalezec musi obrona jej 
na polu kulturalnym przez udowodnienie, ;i;e teren ten potrafimy opa
nowac nie tylko populacyjnie i ekonomicznie, ale i kulturalnie, ze nie 
damy si� i na tym odcinku zdystansowac Niemcom, ze histori� tych 
ziem znamy dokladnie i wydobywamy z niej szczeg6ly zamilczane wsty
dliwie przez okupanta ... Ce! przy tym przyswieca mu [tj. Towarzystwu 
- W. K.J przede wszystkim, jak najszybciej wyrugowac potop literatury 
niemieckiej, kt6ra w spos6b tendencyjny przedstawiala udzial zywiolu 
niemieckiego w »kulturalnej« pracy na Slqsku, a wylowic skrz�tnie z za
pomnienia prawdziwe oblicze przeszlosci". 

Przeglqdajqc 25 kolejnych rocznik6w „Sob6tki" stwierdzic wypadnie, 
ze wylozone w powyzszej deklaracji ideowej pisma cele byly konse
kwentnie realizowane i przynios!y osiiigni�ia stawiajiice Towarzystwo 
w rz�dzie najbardziej zas!uzonych organizacji naukowych na polu roz
wijania, popierania i koordynowania badan historycznych. ,,Sob6tka" 
jest czasopismem o wyraznie zarysowanym profilu sliiskoznawczym. Jej 
najlepiej postawionym dzialem Sq „Artykuly i Rozprawy". Wiele wsr6d 
nich ma charakter nowatorski zar6wno pod wzgl�dem merytorycznym, 
jak i metodologicznym i wzbogacilo na trwale dorobek polskiej powojen
nej historiografii. Na jej lamach pojawily si� takze dziesiqtki prac zwal
czajiicych odwaznie i skutecznie nacjonalistyczno-szowinistyczne tezy 
historyk6w niemieckich na tematy przesz!osci Slqska i wydobywajiicych 
polskie tradycje tej ziemi. .,Sob6tka" stala si� prawdziwq trybunii nau
kowii. Wsr6d jej wsp61pracownik6w przewin�ly si� w okresie 25-lecia 
istnienia czasopisma najglosniejsze nazwiska. Pisali w „Sob6tce" autorzy 
zagraniczni, czechoslowaccy i niemieccy. Stworzyla ona takze szans� 
dla historyk6w pocziitkuj11cych, stawiaj11cych pierwsze kroki na polu 
naukowym, specjalizujqcych si� w problematyce regionalnej. Wielu spo
sr6d nich wyplyn�lo dzi</ki „Sob6tce" na szersze wody i zdobylo uznanie · 
w swiecie naukowym. 

Mimo dobrego przyj�cia, z jakim spotkaly si� pierwsze roczniki „So
b6tki" w srodowiskach historyk6w zar6wno w kraju, jak i za granic'l, 
Towarzystwo dq;i;ylo do stalego podnoszenia poziomu czasopisma i lep-
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szega dastasawania ga da patrzeb dyktawanych przez zycie i paziam 
pismiennictwa histarycznega w skali ag6lnakrajawej. Kierujqc si� tymi 
zalazeniami zwalana w 1956 r. specjalnq sesj� paswi�canq wszechstran
nej analizie, krytyce jej niedaciqgni�c i brak6w araz wytyczeniu dalszych 
dr6g razwaj u tega czasapisma. 

Na lamach „Sab6tki" zgadnie z wysuni�tym pastulatem zacz�ly caraz 
cz�sciej pajawiac si� pazycje datyczqce najnawszej histarii Sl,iska. Zwr6-
cana baczniejszq uwag� na stran� metadalagicznq nadsylanych da Re
dakcji prac, na wi�kszq r6znarodnasc tematycznq tresci paszczeg6lnych 
zeszyt6w. Nie zdalana jednak zaradzii: slabym stranam czasapisma, da 
jakich nalezal i nadal nalezy niedastatek artykul6w z histarii lakalnej, 
gruntawnych recenzji krytycznych i artykul6w recenzyjnych. Tu mima 
najlepszych ch�ci i staran Redakcja jest cz�sta bezsilna, gdyz jej wplyw 
na uprawianie tega typu pradukcji naukawej histaryk6w, zwlaszcza pa
zawraclawskich, jest agraniczany. Najwi�ksze wysilki nie pamagq, gdy 
autarzy nie dapiszq. 

Dia upami�tnienia racznic histarycznych, nawiqzania mi�dzynaradawej 
wsp6lpracy histaryk6w czy wreszcie uczczenia jubileusz6w pracy nauka
wej swych najbardziej zasluzanych czlank6w Tawarzystwa wprawadzila 
zwyczaj wydawania specjalnych lub akalicznasciawych numer6w „Sab6t
ki". I tak numerami specjalnymi uczczana 20-lecie PPR na Dalnym Slqsku 
(nr 2a, 1962) araz 20-lecie pawratu Slqska da Macierzy (nr la, 1965). 
Z akazji innych waznych wydarzen histarycznych, naukawych i racznic 
ukazaly si� nast�pujqce zeszyty „Sab6tki" a jednalitym prafilu trescia
wym: p61racznik I, 1948, paswi�cany Wiasnie Lud6w na Slqsku; racznik 
V, 1950, zawiera referaty i dyskusje z kanferencji wraclawskiej na te

mat stasunk6w palska-niemieckich; racznik VI, 1951, sklada si� wylqcz
nie z prac histaryk6w czechaslowackich; racznik VIII, 1953, zajmuje si� 
prablematykq adradzeniawq; racznrk I.X, nr 2, 1954, paswi�cany jest 
kanspektowi histarii Slqska; nr 3, 1955, parusza zagadnienia ruchu rnbau
niczega na Sl,isku; nr 3, 1960, zamieszcza prace na. temat Slqska w Pol
see Ludawej; nr 4, 11969, nawiqzuje da Wielkiej Rewa!ucji Pazdziernika
wej, padabnie jak cz�sciawa dzieje wladzy ludawej we Wraclawiu i na 
Slqsku wypelniajq tresi: nr 3 i 4, ,1969. Czterdzies4alecie pracy naukawej 
prezesa Tawarzystwa, praf. K. Maleczynskiega, i wic.eprezesa, praf. S. In
glota, uczczana wydaniem akalic�nasciawych numer6w zaiwierajqcych 
prace ich uczni6w i wsp61pracawnik6w (nr 1-2, 1964, i nr 1, 1966). 

Miarq paziomu naukowega „Sab6tki" i jej paczytnasci jest wzrasta
jqce zapatrzebawanie na ta czasapisma zar6wna ze strany indywidual
nych czytelnik6w, jak i r6znych instytucji kulturalna-aswiatawych. Cie
szy si� tez wysak,i acenq za granic,i, spelniajqc tarn ral� ambasadara 
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polskiej nauki historyc.znej i propagatora wynik6w badan sl,iskoznaw
czych. Swiadcz,i o tym zar6wno artykuly autor6w obcych drukowane 
w „Sob6tce", jak i recenzje zamieszczanych w niej prac historyk6w pol
skich, jak wreszcie popyt na „Sob6tk,:" na mi,:dzynarodowym rynku 
wydawniczym. 

W ramach wymiany czasopismo to dociera do kilkudziesi,:ciu kraj6w 
europejskich i do obu Ameryk. W wi,:kszosci wypadk6w inicjatorami 
transakcji sii nasi kontrahenci, kt6rych liczba stale wzrasta i obejmuje 
w tej chwili 64 adresy zagraniczne. W zamian. za „Sob6tk,:" Towarzystwo 
otrzymuje szereg cennych wydawnictw obcokrajowych, zar6wno zwar
tych, jak i czasopism o mi,:dzynarodowej marce, nieraz nieosiiigalnych 
innq drogq. Nabytki te trafiajii nast,:pnie na zasadzie odplatnosci do 
Biblioteki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego i sluiq 
pracownikom naukowym i studiujiicej mlodziezy. 

Jakkolwiek Towarzystwo gl6wny nacisk kladlo na pismo periodyczne, 
to jednak nie pomiq,:lo w swej dzialalnosci i innych wydawnictw, kt6rych 
przeznaczeniem bylo upowszechnianie wynik6w badan nad historiii Slq
ska i sluienie pomoeq szkolom, nauczycielom historii oraz r6inego ro
dzaju dzialaczom kultury stykajqcym si,: w swej pracy z problematykq 
sliiskq. W tym celu w 1950 r. powolano do iycia odr,:bnii seri,: ,,Sob6t
ki" B, kt6rej pierwszy numer pod redakcjii A. Knota i E. Maleczynskiej 
przyni6sl kilka popularnych, zbiorowo opracowanych szkic6w Z dziej6w 
klasy pracujqcej Slqska. W niedlugim czasie ulegla radykalnej zmianie 
pocziitkowa koncepcja „Sob6tki" B, kt6ra odt,id stac si,: miala popular
nym wydawnictwem zr6dlowym. Jui w 1951 r. nr 2 „Sob6tki" B po
swi,:cony zostal Tekstom zr6dlowym do historii Wroclawia (do konca 
X.VIII w.), pod redakcjii K. Maleczynskiego, w jego zestawieniu i J. Rei
tera. Patern ukazaly si,: jako kolejne numery: 3 (1955) Teksty zr6dlowe 
do historii Wroclawia (ciqg dalszy do konca XIX w.), przygotowane pod 
redakcjii K. Maleczynskiego przez W. Dlugoborskiego, A. Galosa i J. Rei
tera; 4 (1950) Teksty ir6dlowe do dziej6w chlopa slqskiego, pod redakcjii 
J. Gierowskiego i J. Leszczynskiego w opracowaniu z. Kwasnego, J. Le
szczynskiego, M. Patera i A. Skowronskiej; 5 (1958) Teksty zr6dlowe do
historii Swidnicy i okr�gu, pod redakcj,i K. Maleczynskiego, wydane 
przez T. Bied,:, K. Fiedora i S. Kotelk,:; nr 6 do tej pory nie ukazal si,:; 
7 (1964) Teksty ir6dlowe do historii Jeleniej G6ry, pod redakcj,i S. In
glota, wydal Z. Kwasny; 8 (1966) zawiera Indeks zawartosci ,,Slqskiego 

Kwartalnika Historycznego Sob6tka" za lata 1946-1965 w zestawieniu 
L. Matusik, K. Matwijowskiego i J. Pabisza pod redakcjq K. Maleczyn
skiego. 

Wyb6r zr6del, ich tlumaczenie na j,:zyk polski, opracowanie i redak
cja znalazly si,: wi,:c w r,:kach historyk6w zawodowych, eo gwaranto-
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walo odpowiedni poziom poszczeg6lnych pozycji. Niestety, ta ze wszech 
miar pozyteczna inicjatywa, mogqca takie wplynqi: wydatnie na rozw6j 
badan w terenie, nie zostala w pelni wykorzystana i zakonczyla si<,, jak 
to widai: z wyzej podanego zestawienia, wlasciwie jui w 1964 r. na si6d
mym numerze „Sob6tki" B. Nie jest to tylko wina Towarzystwa, lecz 
takze, a moie nawet przede wszystkim, konsekwencja zanikajqcej na 
naszym terenie aktywnosci inteligencji humanistycznej, zwlaszcza nau
czycieli historii w szkolach prowincjonalnych i braku z ich strony za
interesowan praeq tw6rczq. 

Osobne osiqgni<,cie wydawnicze Towarzystwa stanowi Bibliografia 
historii Slqska, rejestrujqca na bieiqco polskie i obce pismiennictwo 
historyczne na ten temat od 1939 r. Inicjatorem i autorem pierwszych 
zestawien bibliograficznych byl prof. K. Maleczynski. Potem przej"li to 
zadanie bqdz jako wsp61pracownicy, bqdz jako samodzielni autorowie 
J. Pabisz i R. Geiles. 

Mimo ukazujqcej si" Bibliografii historii Polski J. Baumgarta i r6w
nolegle opracowywanej przez osrodek katowicki regionalnej Bibliografii 
Slqska, wydawana pozycja pod firmq Wroclawskiego Towarzystwa Mi
losnik6w Historii ze wzgl�u na swoje walory uznana zostala przez rze
czoznawc6w za pozycj" wart'! dalszej kontynuacji jako cennej i rzetelnej 
pomocy w badaniach slqskoznawczych. 

Towarzystwo bylo wreszcie inicjatorem nowego, obcoj"zycznego wy
dawnictwa seryjnego pt. ,,Documenta Silesiae". Byla to reakcja srodo
wiska wroclawskiego na rozwijajqCq si" w Niemczech zachodnich rewi
zjonistycznq kampani<, skierowanq przeciw polskim ziemiom zachodnim, 
poslugujqC'I si<, cz"sto pseudonaukowymi argumentami natury histo
rycznej, przedstawiajqcymi rzeczywistosi: w krzywym zwierciadle. Za
szla wi"c potrzeba zdecydowanego przeciwstawienia si" wrogiej nam 
propagandzie poprzez sumienne informowanie opinii publicznej na Za
chodzie o polskich badaniach nad najnowszymi dziejami Slqska i uka
zanie pewnych problem<iw w swietle wymowy swiadectw pisanych za
r6wpo polskiego, jak i niemieckiego pochodzenia. 

Do tej pory ukazaly si" nast<,puj qCe zeszyty j ednotematyczne: 1. 
Ludnosc polska na Dolnym Slqsku w latach 1918-1939 w opracowaniu 
M. Orzechowskiego, Wroclaw 1959; 2. Dolny Slqsk w swietle dokumen
t6w niemieckich z lat 1926-1939 w opracowaniu K. Fiedora, Wroclaw 
1963; 3. Materialy do dziej6w polskiego szkolnictwa na Slqsku Opolskim 
w mi�dzywojennym dwudziestoleciu w opracowaniu K. Orzechowskiego, 
Wroclaw 1965; 4. Walka z nazewnictwem polskim na Slqsku w ·okresie 
hitlerowskirri 1933-1939 w opracowaniu K. Fiedora, Wroclaw 1966; 5. 
Obraz gospodarczy rejencji opolskiej w przededniu drugiej wojny swia
towej w opracowaniu A. Brozka, Wroclaw 1968; 6. Antypolska polityka 
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wladz hitlerowskich na Slqsku Opolskim w latach 1933-1939 w swietle 
raport6w konsul6w polskich w opracowaniu W. Wrzesinskiego (w druku). 

Tak wi�c choi: ,,Documenta Silesiae" S'l pod wzgl�dem czysto wy
dawniczym wlasnosciq Ossolineum, to jednak Towarzystwo ma sluszny 
tytul do ich traktowania jako wlasnego dorobku, tym bardziej ze wklad 
jego nie skonczyl si� na inicjatywie. Towarzystwo troszczy si� bowiem 
o odpowiedni dob6r temat6w, sprawuje nad calosciq naukowy patronat 
poprze21 oddanie redaktorstwa serii w r�ce dlugoletniego dzialacza To
warzystwa i j ego obecnego wiceprezesa, prof. A. Galosa. 

Miarq aktywnosci spolecznej i naukowej Towarzystwa jest jego udzial 
w wielu zjazdach i konferencjach naukowych o zasi�gu krajowym i mi�
dzynarodowym. Swojq zywotnosi: i sprawnosi: organizacyjnq udokumen
towalo juz w 1948 r., kiedy to wraz z Zarzqdem Gl6wnym PTH podj�lo 
si� roli gospodarza pierwszego po wojnie, a VII z kolei Powszechnego 
Zjazdu Historyk6w Polskich we Wroclawiu, wnoszqc wiele pracy w od
powiednie przygotowanie tej wielkiej imprezy. 

W marcu i grudniu 1949 r. z inicjatywy Towarzystwa i z jego aktyw
nym udzialem odbyly si� trzy posiedzenia delegat6w wroclawskich to

·warzystw naukowych majqce na celu skoordynowanie prac nad dziejami 
Siqska oraz opracowanie planu w zakresie wydawnictw zr6dlowych. 

Wraz z umacnianiem si� zorganizowanego zycia historycznego we 
Wroclawiu rosla szybko ranga tutejszego srodowiska naukowego w skali 
og6lnokrajowej. Dowodzi tego wielka sesja naukowa, jaka odbyla si�. za 
sprawq Towarzystwa w 1950 r. na tematy niemcoznawcze. Zgromadzila 
ona specjalist6w z calej Polski. Towarzystwo zaj�lo si� nie tylko spra
wami organizacyjnymi konferencji, Jecz wnioslo takze sw6j wielki udzial 
w wysoki poziom naukowy obrad, dostarczajqc poprzez swych czlonk6w 
gl6wne referaty i konstruktywne glosy w dyskusji. Padlo tu wiele kry
tycznych uwag pod adresem dotychczasowych uj�c problematyki nie
mieckiej i zgloszono szereg interesujqcych postulat6w badawczych oraz 
konkretnych zadan mogqcych przyczynic si� �o lepszego zrozumienia 
stosunk6w polsko-niemieckich w przeszlosci. 

W listopadzie 1951 r. zorganizowalo Towarzystwo we Wroc!awiu 
kolejnq dyskusj� naukowq, tym razem poswi�conq zywo obchodzqcej 
w6wczas historyk6w periodyzacji dziej6w Polski. R6wnoczesnie przygo
towywano indywidualne i zbiorowe wyst11pienie szeregu historyk6w 
wroclawskich na pierwszq metodologiczn11 konferencj� w Otwocku, 
kt6ra odbyla si� w dniach 28 XII 1951-12 I 1952 r. Glosy wroc!awskie 
dotyczyly m. in. udzialu Slqska w procesie ksztaltowania si� narodu pol
skiego i innych poruszanych w czasie obrad problem6w. 

Post�p w prowadzonych szerokim frontem badaniach nad dziejami 
Siq5ka, maj11cych w niedalekiej przyszlosci doprowadzic do ich pelnej 
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syntezy, wymagal wszechstronnej wymiany pogl'ld6w mit;dzy specjali
stami i wyjasnienia wielu problem6w, uzgodnienia h'ldz tez zbliienia 
stanowisk. Mys! zorganizowania tego rodzaju spotkania wyszla od Towa
rzystwa juz w czasie konferencji otwockiej i uzyskala aprobat<; Instytutu 
Historii PAN, kt6ry tei postanowil patronowai: tej sprawie. Caly jednak 

- cit;iar poczynan organizacyjnych do konferencji, jak i przygotowanie 
referat6w spocz'll na Towarzystwie, zaangazowanym r6wnoczesnie 
w urz'ldzanie wielkiej ekspozycji w salach Muzeum $11\skiego pt. Dzie
si�c wiek6w Slqska, otwartej w 1954 r. 

Konferencja, trwaj'lca od 28 VI da 1 VII 1953 r., zgromadzila liczne 
grono pracownik6w nauki ze wszystkich znaczniejszych osrodk6w histo
rycznych w kraju, a takie miejscowych dzialaczy kultury, nauczycieli 
i reprezentant6w spoleczenstwa wroclawskiego. Stala sit; wielkim wy
darzeniem naukowym w skali og6lnokrajowej i ukazala imponuj'lcy 
rozmach badan sl'lskoznawczych, kt6rych inicjatorem bylo Towarzystwo, 
podsumowala osi'lgnit;cia i wskazala drogi dalszego ic,1 rozwoju. Mate
rialy konferencji, zawieraj'lce zar6wno referaty, jak i glosy w dyskusji, 
zostaly opublikowane w dwutomowym wydawnictwie w 1954 r., oraz 
spopularyzowane poprzez specjalnie przygotowan'I na zam6wienie FJN 
broszurt; pt. Poznanie dziej6w Slqska or�zem walki o realizacj� cel6w 
Frontu Narodowego. 

Konferencja wywolala takie wielkie zainteresowanie wsr6d history
k6w kraj6w Sl\siaduj'lcych z Polski\, zwlaszcza zas czechoslowackich, 
kt6rzy za posrednictwem Slezskeho Studijneho Ustavu w Opawie przy 
wsp6lpracy Towarzystwa opublikowali gl6wne referaty z sesji wroclaw
skiej we wsp6lnym wydawnictwie historyk6w polskich i czechoslowac
kich pt. Cesko-polsky Sbornik Vedeckych Praci (t. I, 1955). 

W grudniu 1955 r. zorganizowalo Towarzystwo wsp6lnie z Uniwersy
tetem Wroclawskim, Zakladem Historii Sl'lska PAN uraz Zarz'ldem 
Okr<;gu Wroclawskiego ZNP konferencj<; naukow'I poswi<;con'I 50 rocz
nicy rewolucji 1905-1907. Tematem obrad byly echa tych wydarzen 
na S!'lsku, kt6re om6wione zostaly w ki!ku referatach i glosach w dy
skusji. 

Od Towarzystwa wyszla wreszcie mysl nawi'lzania bliiszej wsp61-
pracy z historykami czechoslowackimi, kt6rych zainteresowania dziejami 
Sl'lska z uwagi na zwi'lzki polityczne tej ziemi w przeszlosci z Czechami 
byly zawsze zywe. Rozpocz<;to wi<;c wnet po konferencji sl,iskiej przy
gotowania do pierwszej polsko-czechoslowackiej sesji naukowej, kt6rej 
organizacyjny porz'ldek wzi<;lo na siebie po stronie polskiej Towarzy
stwo przy wsp6ludziale Zakladu Historii Sl,iska PAN, po stronie czeskiej 
zas Slezsky Ustav w Opawie i Slovansky Ustav w Pradze. Na miejsce 
spotkania, do kt6rego doszlo w dniacfi 14-15 VI 1957 r., wyznaczono 
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palski i czeski Cieszyn. Na kanferencj" przybyla kilkudziesi„ciu hista
ryk6w palskich i czechaslawackich zajmuj,icych si" prablematyk,i sl,isk,i 

i stasunkami palska-czeskimi ad wczesnega sredniowiecza po czasy 
wsp6lczesne. Nadarzyla si" wi„c dobra akazja da wymiany informacji 
i pagl,id6w na wiele interesuj,icych abu partner6w kwestii araz nawi,i
zania scislejszych asabistych kantakt6w i wsp61pracy naukawej, k.t6rej 
trwalym pamnikiem stala si<, powalanie da zycia stalej Palska-Czeskiej 
Kamisji Historycznej. Na kanferencji zaakceptawana tez wsp6lne wydaw
nictwa pt. Studia z dziejow palskich i czechoslowackich, w kt6rym zna
lezc si<, mialy zgloszone wczesniej i przedyskutowane w Cieszynie prace 
historyk6w polskich i czechoslowackich. W r<,kach Towarzystwa spacz<,ly 
sprawy techniczne publikacji maj,icej w pierwszym tamie pomiescic 
opracowania tycz,ice si<, epoki feudalnej. Na p61kach ksi„garskich uka
zaly si<, Studia w 1960 r. I choc w latach nast„pnych wsp61praca mi<,dzy 
historykami polskimi i czechoslowackimi zacz<,la zatracac cechy zorga
nizowanego dzianmia i nabierac bardziej charakteru indywidualnego, to 
przeciez konferencja cieszynska przeszla do historii jako pi<,kny i pazy

.teczny przyklad wsp61dzialania uczoqych zaprzyjaznianych z sob,i nara
d6w. 

Towarzystwo jako w pierwszym rz<,dzie arganizacja skupiaj,ica 
w swym gronie zawadawych historyk6w abchodzily iywo sprawy naucza
nia historii w szkolac.h r6znych typ6w. W tym tez celu powolano Sekcj<, 
Dydaktykj, kt6r,i od pacz,itku kieruje prof. R. Heck. J ednakie ze wzgl<,
du na nikly udzial nauczycieli w pracach Towarzystwa na tym polu nie
wiele stosunkowo zdzialano. Towarzystwo bylo jednak zawsze gotowe 
sluzyc wladzom oswiatowym i pedagogam pamoc,i, jak to mia!o np. 
miejsce z konsultowaniem przez czlonk6w Tawarzystwa apracowywanych 
przez nauczycieli kilku wkladek do podr-,cznik6w historii czy dostarcza
niem prelegent6w na konferencje pedagog6_w urz,idzane przez r6zne in
stytucje aswiatawe. 

Gospodarka finansowa Towarzystwa opiera si<, na dotacjach Zarz,idu 
Gl6wnego PTH oraz wlasnych dochodach uzyskiwanych ze sprzedaiy 
wydawnictw zar6wna wlasnych, jak i otrzymywanych w drodze wymiany. 

W wydatkach najwainiejsz,i pozycj<, stanowi,i koszty druku „Sob6t
ki", kt6re wa'.haj,i si<, w granicach okalo 250 tys. zl rocznie. Od kilku 
lat subwencje otrzymywane z centrali ulegly znacznemu obci<,ciu i si<,
gaj,i sumy wystarczaj,icej zaledwie na pokrycie koszt6w druku 2-3 nu
mer6w czasopisma. Zagrazilo to powaznie rytmice plan6w wydawniczych 
Tawarzystwa i postawilo w nader klapotliwej sytuacji. Aby nie dopuscic 
da agraniczenia.obj„tasci calego racznika „Sab6tki" i wykorzystac przy
dzielany na ten cel limit papiern w wysokosci 50 arkuszy druku rocznie, 
Tawarzystwo podj<,lo starania w· Wydzialach Kultury Rady Naradowej 
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m. Wroc!awia i Wojew6dzkiej Rady Narodowej we Wroc!awiu o dotacje 
pieni�zne na „Sob6tk�". Z uznaniem trzeba stwierdzic, i,e nasze dezyde
raty spotka!y si� z pelnym zrozumieniem wladz miejskich i terenowych 
i dzi�ki ich pomocy finansowej udzielanej nam systematycznie ad 1968 r. 
,,Sob6tka" ukazuje si� terminowo i w pelnej obj�tosci. 

Przedstawiony w skr6towym z koniecznosci zarysie obraz dzia!alnos
ci i osi'lgni�c Towarzys'twa bylby niepe!ny, gdyby nie znala'Zla si� w nim 
choc kr6tka wzmianka o tych jego czlonkach, kt6rzy dzwigali na sobie 
g!6wny ci�zar odpowiedzialnosci za losy calej organizacji i wniesli w niq 
wielki wklad pracy. A byla to praca w pelni bezinteresowna, pe!na nie� 
raz osobistych wyrzeczen. Ale w tym wlasnie tkwi ca!y sens i urok do
brze poj �tej pracy spolecznej. 

Chodzi tu o Zarzqd Towarzystwa, kierujqcy sprawami na ca dzien. 
W okresie 25-lecia przewin�!o si� przez ten aktyw kilkadziesiqt os6b. 
Wymienmy tu chocby tylko tych, kt6rzy pe!nili najbardziej odpowie
dzialne stanowiska. A wi�c prezesi: K. Maleczynski, R. Heck. Wicepre
zesi: J. W. Opatrny, B. Olszewicz, W. Czapliitski, B. Kocowski, A. Wl\so
wicz, S. Inglot, A. Deren, R. Heck, A. Galos. Sekretarze: A. Ursel, A. Ga
los, H. Wereszycki, H. Zielinski, R. Heck, W. Korta, L. Tyszkiewicz. 
Skarbnicy: A. Jochelson, A. Ursel, A. Galos, J. Gierowski, A. Fastnacht, 
J. Demel, Z. Kwasny, J. Sydor. Zdobywajqc sobie szacunek, uznanie 
i zaufanie ze strony og61u czlonk6w niekt6rzy sposr6d wymienionych 
os6b sprawowali swe funkcje kierownicze przez kilka lub kilkanascie lat 
z rz�u. 

Nalezal wlasnie da nich jeden z najbardziej zasluzonych dzialaczy 
Towarzystwa, dlugoletni prezes (1946-1968), prof. dr Karo! Maleczynski. 
By! to cz!owi�k bez reszty oddany sprawom Towarzystwa. Dzi�ki niemu 
Towarzystwo nigdy nie przezywa!o zalamania, choc wypadlo mu dzia
!ac w trudnych nieraz warunkach. Dzi�ki autorytetowi i osobistym sto
sunkom potrafi! prof. K. Maleczynski zapewnic Towarzystwu egzysten
cj� w najgorszych sytuacjach. Umial nawi,izac kontakt ze spoleczenst
wem. W ci,igu dziesi�cioletniej wsp6lpracy jako sekretarz Towarzystwa 
mia!em moznosc sledzic, jak niezwykle powaznie traktowa! swe zadania 
i obowi,izki prezesa. Choc byl wielk,i indywidualnosci,i, nie narzuca! ni
komu swego zdania, lecz staral si� kierowac sprawami kolektywnie, li
cz,ic si� zawsze ze zdaniem innych cz!onk6w Zarz,idu, z kt6rymi regu
larnie odbywal cotygodniowe zebrania. Zdola! wi�c skupic wok6! siebie 
i zjednac da wsp6lnej sprawy wielu ludzi gotowych za jego przykla
dem da wcielania w zycie zalozen ideowych Towarzystwa. Moze dlatego 
smierc prof. K. Maleczynskiego 20 VII 1968 r. nie spowodowala kryzysu 
organizacji. J ej ster obj,il prof. R. Heck, dlugoletni czlonek scislego Za
rzljdu Towarzystwa i uczen prof. K. Maleczynskiego. Zapewniona zostala 
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tym sposobem ciqglosc pracy, kt6ra przyniesc powinna da!szy rozwoJ 
Towarzystwa i dobry start w nowe 25-lecie. Oby i tym razem w kronice 
zycia kulturalnego Wroclawia i Dolnego Slqska Towarzystwo zapisalo 
r6wnie pi�knq kart�. 

DIE GESELLSCHAFT DER GESCHICHTEFREUNDE IN WROCMW 

Wll:HREND DER ERSTEN 25 JAHRE fflRES BESTEHENS 

Die Wroclawer Gesellschaft der Geschichtefreunde (Wroclawskie Towarzystwo 
Mil0Snik6w Historii) entstand am 16.11.1946 als Vereinigung von Berufshistorikern 
und Laienforschern in Niederschlesien. Sie setzte sich folgende Ziele: Entwicklung 
der wissenschaftlichen F()rschungen über die Geschichte dieser Region sowie 
Verbreitung und Pflege der Geschichtekenntnis unter der niederschlesischen Be
völkerung. Ihre Aufgaben verwirklicht die Gesellschaft auf dreifache Weise: 
1. sie organisiert regelmässig wissenschaftliche Sitzungen mit Referaten von Mitglie
dern der Gesellschaft und eingeladener Gäste, 2. sie gibt eigene Publikationen 
heraus, wobei an erster Stelle die Zeitschrift „Slijski Kwartalnik Historyczny" zu 
nennen ist; 3. sie führt eine rege populär-wissenschaftliche Tätigkeit - Vorträge 
für verschiedene Bevölkerungs·schichten, Beiträge in der Tagespresse, Rundfunk
und Fernsehsendungen usw. 

Ihre bIBherigen beachtlichen Erfolge verdankt die Gesells'chaft der opferwilli
gen Arbeit zahlreicher Mitglieder. 




