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Le c h  Ty s z k i e w i c z  

SP,RAWOZDANIE Z DZIA!,ALNOSCI WROCt.AWSKIEGO TOWARZYSTWA 
Mlt.OSNIKÖW HISTORII ZA ROK 1970 

W okresie sprawozdawczym liczba czlonk6w Towarzystwa wzrosla ze 170 do 

ok. 190, przy czym w zwic\zku ze zgloszeniami coraz to nowych os6b pragnqcych 

znaleZC sir: w szeregach WTMH moZna przewidywaC dalszy stopniowy wzrost liczby 

jego czlonk6w. Szczeg6lnie cieszy naplyw mlodziei.y stu(liujqcej, majc1cej zaintereso

wania naukowe. 

W dniu 16 I 1970 r. odbylo si� Walne Zgromadzenie czlonk6w WTMH, kt6re 
dokonalo oceny dzialalnoSci Towarzystwa w roku ubieglym' oraz wylonilo w dro

dze wyboru nowe wladze. Sklad tych wladz jest nastt::puji:tCY: prezes - prof. R. 

Heck, wiceprezesi - prof. A. Galos i dyr. dr A. Deren, czlonkowie Zarzqdu -

prof. M. Haisig, dr A. Juzwenko, doc. W. Korta, doc. Z. KwaSny, mgr M. Onysz

kiewicz, mgr J. Swolkowicz, dr J. Sydor - skarbnik, dr L. Tyszkiewicz - sekre

tarz i mgr A. Wr6bel . Powolano takZe Komisj� Rewizyjnq w skladzie: doc. J. De

mel, mgr J. Dudek i dr A. Ladomirski . 

N owo wybrane wladze kierowaly w ciqgu calego roku pracami Towarzystwa 

idqcymi w trzech tradycyjnych kierunkach - odczytowym, wydawniczym i popu

laryzacyjnym. Na posiedzeniach naukowych WTMH wygloszono nast�pujqce od

czyty: 

1. J. W. O p a  t r n y, MlodoSC J. E. Purkyniego. 
2. Dyskusja nad ksic4Zkq J. Ma c i s z e w s k i e g o, Szlachta polska i jej pa?i-

stwo, zagajona przez prof. W. Czapliiiskiego. 

3. A. J u z w e n k o, Lenin o przeszloSci Polski. 
4. J. Al b i n, Sylwetka generala Sikorskiego w Swietle jego dziennika. 
5. W. Mi s i a k, 0 metodzie socjologicznej w historii. 
6. H. W e r  e s  z y c k i, Bismarck a Europa. 
7. Kongresy historykOw w Moskwie i Leningradzie - refleksje uczestnikOw. 
8. K .  Bo b o w s k i i B. T u r o n, Nauki pomocnicze historii noipo.Zytnej 

i najnowszej; przedmiot, program nauczania, podrt:cznik. 
9. T. L e p k o w s k i, Historia powszechna XIX i XX wieku - europocen

tryzm t antyeuropocentryzm. 
10. A. K r  a w c z u  k, Od Konstantyna Wielkiego do Juliana Apostaty. 

Frekwencja na posiedzeniach naukowych wahala si� od kilkunastu do kilku

dziesil;ciu osOb, osiqgajqc przeci�tnq okolo 40 uczestnikOw. 
W ramach dzialalnoSci wydawniczej opublikowano 4 zeszyty „Shiskiego Kwar

talnika Historycznego SobOtka" o lqcznej obj�toSci 50 arkuszy wydawniczych. Na

leZy podkreSliC przy tym, Ze zeszyt drugi, poSwi�cony dwudziestopi1;:cioletnim dzie
jom nauki i kultury we Wroclawiu, zostal wydany z subwencji Prezydium Rady 
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Narodowej Miasta Wroclawia, a zeszyt trzeci, zawierajc1cy artykuly omawiajqce 
ksztaltowanie si� wladzy ludowej na Dolnym Slqsku, opublikowano przy pomocy 
Wydzialu Kultury Prezydium Wojew6dzkiej Rady Narodowej i DolnoSlqskiego To
warzystwa 0Swiatowego. Ukazala si� ponadto drukiem Bibliografia historii Slqska 

za rok 1968 o obj�toSci 8 arkuszy. Swoje wydawnictwa Wroclawskie Towarzystwo 
Mil0Snik6w Historii wymienia z okolo stu r6Znymi instytucjami naukowymi, z czego 
ponad polow� stanowic1 plac6wki zagraniczne. Otrzymywane od nich w drodze 
wymiany cenne wydawnictwa, cz�stokroC nieosic1galne na krajowym rynku ksi�
garskim, Towarzystwo odsti:powalo Bibliotece Instytutu Historii, kt6ra udost�pni(\ 
je czytelnikom. Pozostala cz�SC wydawnictw przechowywana jest w magazynie 
WTMH. 

Cztonkowie Towarzystwa brali udzial w ciqgu calego roku w popularyzacji 
wiedzy historycznej, wyglaszajqc prelekcje organizowane przez powolane do tego 
instytucje spoleczne z terenu Wroclawia i wojew6dztwa, takie jak DolnoSic1skie 
Towarzystwo 0Swiatowe, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Towarzystwo Milo
Snik6w Wroclawia i Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, z kt6rymi wsp61-
pracowano takZe na polu organizacyjnym. Wygloszono okolo stu odczyt6w we 
Wroclawiu, Jeleniej G6rze, Walbrzychu, Swidnicy i innych miejscowo.Sciach Dol
nego Slc1ska. 

Le s z e k  W i a t r o w s k i  

INSTITUTUM HISTORICUM UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS 1945-1970 

W dniu 24 X 1970 r. w klubie uniwersyteckim odbylo si� spotkanie towarzy
skie poSwiE:cone 25-leciu kierunku historii na Uniwersytecie Wroclawskim. Na spot
kanie zaproszono nie tylko aktualnie zatrudnionych w Instytucie pracownik6w, ale 
r6wnieZ i tych, kt6rzy w minionym 25-leciu w nim pracowali. UroczystoSC zaszczy
cili swojc1 obecno.Sciq JM Rektor prof. W. Berutowicz, sekretarz KU PZPR doc. Z. 
Boi.yczko oraz historyk czeski z Uniwersytetu Brner'i.skiego doc. F. MainuS. 

Na poczqtku Dyrektor Instytutu prof. A. Galos powital zebranych, a w szcze
g6ln0Sci Pana Rektora, sekretarza KU PZPR oraz przybylych z innych 0Srodk6w 
naukowych b. pracownik6w Instytutu ßistorii. Nast�pnie odczytal depesze z Zycze
niami od profesor6w: J. Gierowskiego, K. Popiolka, H. Wereszyckiego, doc. W. 
Dlugoborskiego oraz dr J. Pelczyny. Prof. K. Popiolek dzi�kuje w swoim piSmie 
pracownikom Instytutu za wsp6lprac� oraz mily stosunek do jego osoby w czasie 
jego pobytu we Wroclawiu oraz Zyczy Instytutowi dalszego pomySlnego rozwoju. 
Prof. H. Wereszycki uwai.a lata spi:dzone na Uniwersytecie Wroclawskim za naj
przyjemniejsze w calej swojej pracy uniwersyteckiej. ,,Wprawdzie byly to lata 
obiektywnie biorqc ci�i.kie dla historiografii - pisze - ale moglem te trudno.Sci 
znosiC tym latwiej, Ze odczuwalem wtedy pelnq solidarnoSC znakomitej wi�kszoSci 
koleg6w. Wszyscy byliSmy w6wczas wykorzenieni, zeszliSmy si� ze wszystkich stron 
Polski, ale jednoczylo nas przekonanie, Ze los nam kazal rozniecaC ognisko kultury 
polskiej na tych odzyskanych ziemiach. Jako historycy zdawaliSmy sobie spraw�, 
Ze wielkie wypadki dziejowe mogc1 zmieniaC granice kraju, Ze mogq ksztaltowaC 
ustr6j spoleczny i politYczny, ale j�k dlugo nie zerwie si� tradycji przeszloSci, tak' 
dlugo nar6d pozostaje sobq. Teraz z perspektywy minionego czasu wydaje mi si�, 
ZeSmy to zadanie spelnili, a chyba nast�pne lata potwierdzily i potwierdzq ten sqd". 

z kolei prof. W. Czaplir'i.ski w spos6b bardzo zajmujqcy przypomnial zebranym 
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ten niezwykle ci�i:ki, pierwszy okres tworzenia Instytutu Historii. M6wca podkre
Slil wielkie zaslugi prof. K. Maleczyii.skiego w dziele zorganizowania Instytutu Hi
storii we Wroclawiu. Dzi�ki jego zabiegom szybko usuni�to zniszczenia z gmachu 
Instytutu przy ul. Szewskiej 49, a ksit:gozbi6r biblioteki wzr6sl do 20 tys. wol. 

Wyst�powal jednak wielki brak zwlaszcza literatury polskiej i po kai:dq ksi&i:k� 

z tego zakresu trzeba bylo jeidziC do Krakowa albo Poznania. Mimo tych CiE:i:kich 
warunk6w kaZdy, kto tu przyjei:di:al, zabieral sit;; solidnie do roboty, przede wszyst
kim nad historiq Slqska. 

Z wielkim sentymentem okres pobytu na Uniwersytecie Wroclawskim wspomi
nal r6wniei: prof. J. Wolski. Prof. S. Inglot przypomnial, Ze zanim zaczc1l pra
cowaC na Uniwersytecie Wroclawskim, przyjeZdZal na Dolny Slc1sk jako dzialacz, 
jeden z pierwszych historyk6w, zwüizany z Radq Naukowq dla Ziem Odzyskanych, 
w kt6rej pelnil funkcj� przewodnicza.cego Komisji Osadnictwa Wiejskiego. Na Uni
wersytecie Wroclawskim wsp6lpracowal z prof. K. Maleczyii.skim juZ od 1945/46 r. 

W imieniu historyk6w czeskich pozdrowienia zebranym przekazal doc. F. Mai
nuS, Zyczqc historykom wroclawskim dalszych sukces6w w pracy naukowej oraz 
dalszego zacieSniania wsp61pracy mi�dzy uczonymi polskimi i czeskimi. 

Rektor W. Berutowicz przypomnial, Ze swojq prac� w posiedzeniach Rady Wy
dzialu rozpoczc1l na Wydziale Fil.-Hist. w latach 1951-1955 i z tego okresu ma 
jak najwi�cej milych wspomniel'l. Nast�pnie stwierdzil, eo nastE:puje: ,,NieczE:sto 
zdarza siE: taka sytuacja, Zeby pewna grupa ludzi, kt6rych lqczy jeden kierunek za: 
interesowail badawczych, wykazywala takie zZycie i wprost familijm1, rodzinnq 
atmosferE:, jakq siE: u was dostrzega. Jest to zagadnienie, kt6re warto podnie.SC, 
zwlaszcza Ze z reguly taka atmosfera, kt6ra jest wyrazem wiE:zi miE;dzyludzkiej, 
trwajc1cej poprzez lata i poprzez odleglo.Sci, na pewno nie jest przypadkowa, ale 
jest wynikiem jakich.S Swiadomych poczynall. Pada tutaj wiele razy nazwisko prof. 
Maleczyii.skiego. W duZej mierze jest chyba jego zaslugc:1, ±e w.Sr6d was, history
k6w, wytworzyla si� taka atmosfera. Dlatego pozw6lcie, ±e do tych wspomniel'l 
i wypowiedzi dolqcz� moje bardzo serdeczne i gorqce ±yczenia, aby.Scie potrafili 
zaraziC tak±e i innych pracownik6w naszego Uniwersytetu tak przyjemm\, tak 
milq atmosferq miE:dzyludzkq, nieodzowmi dla osiqgniE:cia wielkich wynik6w r6w
nieZ i w dziedzinie dzialalno.Sci zawodowej, a wiE:c ksztakc:&co-wychowawczej i na
ukowej. Pozw6lcie te:Z przy tej okazji zlo:ZyC warn jeszcze jedno Zyczenie, aby.Scie 
wykazali doSC hartu i mocno stali wtedy, kiedy trzeba bE:dzie nas broniC przed 
zalewem utechniczniania. Wprawdzie nikt z nas nie zaprzeczy, ±e ±yjemy w okresie 
rewolucji techniczno-naukowej i bez niej absolutnie jest niemo:Zliwy post�p naszego 
spoleczer'i.stwa, naszego kraju w ramach post�pu og6Inoludzkiego. My.SIE: jednak, 
Ze aby technika mogla slu±yC dobru ludzkoSci, musi ona byC u±ywana przez jak 
najbardziej humanistycznych ludzi, a wi�c dla ludzi i dla ich dobra, a nie dla 
samego tylko rozwoju techniki. Wydaje mi siE:, Ze historia w tym zakresie, acz
kolwiek m6wi� jako laik, ma ogromnq rol� do odegrania, bo historia to nie tylko 
na.Swietlanie przeszloSci, to nie tylko ocena czyn6w malych i wielkich ludzi w prze
szloSci, ale to tak.ze nauka, kt6ra na bl�dach przeszloSci ma wskazywaC drog� do 
wlaSciwego post�powania i w teraZniejszo.Sci, i w przyszloSci. Konkludujqc :Zycz� 
warn jeszcze raz, aby.Scie nie tylko u siebie zachowali t� naprawdE: PiE:knq i godnq 
pochwaly atmosfer�, ale te:Z zarazili takim stylem bycia wszystkich ludzi na Uni
wersytecie, i r6wnoczeSnie abyScie jako podstawowy, bo na Zadnej innej uczelni nie 
reprezentowany, kierunek na naszym Uniwersytecie byli nadal nie tylko przyczynq 
wlasnego zadowolenia, ale chwaly i dumy naszej uczelni". 

W zwic1zku z przejSciem prof. E. Maleczyilskiej na emeryturE: Dyrektor 
Instytutu prof. A. Galos wyrazil serdeczne podziE:kowanie za Jej wielki 
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wklad w rozw6j Instytutu Historii, w rozw6j nauki historycznej w minio
nym 25-leciu. Pani Profesor byla m. in. inicjatorkq, redaktorem i wsp6l
autorkq Historii Slqska, Szkic6w Slqskich. Od wielu lat teZ redaguje „Slq
ski Kwartalnik Historyczny Sob6tk1:f'. Z Jej teZ inicjatywy podj�to w ra

mach Instytutu Historii opracowanie serii monografii rejon6w i miast Dolnego 
$1qska. Pierwszy tom tej serii uka±e si� pod Jej redakcjq. Prof. Galos wyrazil na

dziej�, Ze ta wszechstronna wsp6lpraca Pani Profesor z Instytutem Historii 
i w przyszlo.Sci rozwijaC si� bE:dzie r6wnie pomySlnie i owocnie. Dziekan R. Heck 
odczytal tekst podziE:kowania Wydzialu: ,,Prof. E. Maleczyllskiej wyrazy glE:bokiej 
wdziE:czno:Sci za wieloletniq prac�, tw6rczoSC naukowq, za organizowanie zespolo

wych przedsi�wziE:C badawczych i wydawniczych1 dzialalno:SC nauczycielskq i wycho
wawcu\, za stworzenie studium zaocznego Wydzialu, za pelnq hartu aktywnoSC 
spolecznq i za serdeczne, ludzkie zaangaZowanie we wszystkie nasze sprawy wraz 

z Zyczeniami dlugich lat zdrowia i sukces6w w dalstej pracy naukowej przekazu

jq uchwalq podj�tq w dn. 16 X 1970 r. Kolegium Dziekallskie i Rada Wydzialu 
Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego". Prof. E. Maleczyllska wy
razila podziE:kowanie za okazanq Jej pami�C i apelowala do zebranych

1 
by w swoich 

poczynaniach kierowali sit: przede wszystkim dobrem wsp6lnej sprawy, czerpiqc 
wz6r z tych, kt6rzy przed 25 laty tworzyli zrE:bY Instytutu Historii w piastowskim 
Wroclawiu. 




