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SPRA WOZDANIE Z DZIALALNOSCI WROCLA WSKIEGO . TOW ARZYST,W A 
MILOSNIKOW HISTORII ZA ROK 19.67 

P,od koniec roku sipr,awo:ada,wiczeg,o TowarzytStwo liiczyfo 2212 czlonik6w. Nastctrpil 
wi�c niewie1ki wzrost szereg6w Towarzystwa w. (Por6winiani1U z 1966 r. 

Odbyte w dniu 17 II 1967 r. Walne Zgromadzenie isprawozidawczo-wyborcze 
powolal•o nowy Zarzctd Towarzystwa, kt6ry ulrnnstytuowal si� w na,st�pujijcym 
skladzie: prezes - K. Maleczynslki, wiceprezesi - A. Deren i R. Heck, ,ponadto 
W. Korta - sekretarz, Z. Kw,asny - skarbnik oraz czlonkowie Zarzctdu - K. Fie
dor, B. Turon, J. Swollkowicz i A. Wr6bel. W 1S1klad Komi1sji Rewizyjnej weszli:
J. Dudek, A. Galos i J. Sydor.

Towarzystwo ro:ziwijalo jak zwykle dzialalinosc w trzech gl6wny,ch k,ieruinkach:
naukowym, popularyzatorskim i wydawiniczym. 

W ramach odbywanych przewaznie r,az w miesiqcu posiedzen naulwwych 
wygloszono i przedyskutowano zarazem 8 odczytow, lkt6rych wy,kaz przedstawia 
si� nas.t�pujctco: 

1. A. G a  1 o ·s, Rzesza niemiecka w latach 1871-1918. 

2. J. P a  j e  w s k i, Francja a Polska w latach 1914-1918. 

3. A. G o  1 d ,s z t e j n, Problemy osadnictwa zydowskiego na Slqsku w latach

1945-1948.

4. R. W a p i  n s k i, Miejsce endecji w dziejach II Rzeczypospolitej.

5. B. T u r o n, Lipski osrodek historyczny.

6. A. K •o w a 1 i ik, Podziemie niemieckie na Dolnym Slqsku w latach 1945-

-1947. 

7. A. J u z w e n  :k ,o, Misja Marchlewskiego na tle stosunk6w polsko-radziec

kich w 1919 r.

8. R. H .e c k, Konferencja o historii kraj6w Europy wschodnie1 w Brnie.

Frekwencj,a na odczytach naukowy,ch Towarzys,twa jest nadail doM: wysoka 
wynosi przeci�1mie 26 os6b ina kazdym posiedzeniu. 

WrodaiwsJkie T,owarzystwo Milosn�k6w Historii kontyniuowalo w okresie spra
w·ozdawczym zywq dzi.alalnosc popularyzatorskq. Czlonikowie Towarzystwa wy
glos.ili lqcznie okolo 200 üdczyt6w popularnonaukowy,ch, wsp6l;pracujqc pod tym 
wzgl�dem z TWP, DTO, TRZZ i .ilnnymi instytucj,ami. Odczyty wygl:ais2ia1n:o· tak 
we Wroclawiu, jak i w innych miejscowosciach regionu. Tematyka odczyt6w 
obejmowala calosc historii Polski, w szczeg6lniosci Dolnego Slct,ska, przy czym 
pod koniec. roku zary,sowala ·si� wyra�na przewaga historii nowozytnej i naj-
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nowszej, eo rualezy tlumaczyc wzmozonym zaipotrzebowaniem na odczyty zwic,t
zane z 50-leciern Wielkiej Rewolucji Pazdziernikowej. 

W Tamach dzialialniosci wydawniczej opublikowano 4 numery „Sh,tskiego 
Kwarfa,llni.Jka llis.tocyc21neg,o Sob6t!kia" o, lc4c12lilej obj. 50 a,nk. Zes1zyit 4 tegoz cza
sopisma jest numerem Sipecjalnym, poswi�conym 50-leciu Wielkiej Rewolucji 
Pazdzierni!kowej. W iprzyg,otowaniu do publiik.acji znajduje si� dalszy ciqg Bi
bliografii historii SLqska. 

Wzorem r,oku uibieglego W'I'MH zorgaruizowalo w okresie wakacji 2-tygodnio
Wq wycieczk� dla .swoiich czlonköw do W�gier. Wzi�lo w niej udzial 7 os6b. 

Z inicjatywy Towarzys1wa i przy jego w,sp6ldzialaniu z DTO i ZW TRZZ 
odbyl si� we wrzesniu I Zja21d Absolwent6w Historii U. Wr., na kt6rym czlon
kowie Towarzy,stwia E. Maleczynsika i S. Michalkiewicz wyglosilii plenarne refe
raty. Zjazd ,powolal do zycia Kolo Absolwent6w Historii U. Wr., kt6re ma wsp6l
dzialac z Towarzystwem jako jego czlonek zbiorowy. 

Podobnie jak w latach ubieglych prowa,dzono zaikrojonq na srerokq skal� 
wymiain� wydawnictw Towarzystwa z kraj,owymi i zagranicznymi plac6wkami 
naukowymi. Plrzedmiotem wymiany byl „S.K.H. Sob6tka", ,,Sob6tka" - seria B 
i Bibiografia historii SLqska, za kt6re otrzymano z szeregu 1kraj6w europejskich 
i Ameryki kUkadziesiqt cennych wydawnictw zagranicznych. 

K r y s t y n  M a t w i j o w s k i

I ZJAZD ABSOLWENTÖW HISTORII 
UNIWERSYTETU WROCl:,AWSKIEGO 

W tym ,roku Wydzial Filozofüczmo-Historyczny · Uniwer,sytetu im. B. Bieruta 
we Wroclawti.u obchodzil skromny jubileUJSz: XX-lecie wydainia p ,ierwszych dy
plom6w magi1sterskich. Korzystajqc z tej okazji zesip6l mlodych historyk6w wro
clawskich wystqpil z inicjatywq zorganizowania I Zjazdu Abso'1went6w Historii 
Uniwersytetu- Wroclawskiego. Mysl o potrzebie odbycia takiego spotkainia od 
dlu:iszego juz czasu nurtowala zai6wno profesor6w i wychowawc6w, jak i tych, 
kt6rym dane bylo studiowac we wroclarwslkiej Alma Ma,ter. Z sugestiami zorgani
zowania Zjazdu wyst�powali uczestnicy kolezens!kiego spotkania zwolanego z oka
zji XX-lecia Studenokiego Kola Naukoweg,o Historyköw oraz wychowankowie, 
kt6rzy iprzyje:idzali na jubileu.sze swoich profesor6w. Dolnoslqskie Towarzystwo 
Oswiatowe, kt6re w swojej pracy spoleczmo-kulturalnej cz�sto !korzysta z uslug 
wroclaws'.kich historyk6w, ·chcqc zdobyc nowych ofiamych dzialaczy, a zwlaszcza 
prelegent6w, IP'Odj�lo si� roli organizatora Zjazdu. Do grona gospodarzy imprezy 
przylqczyl si� jeszcze ZW TRZZ i WTMH. Patronat inad Zjazdem obj�ly wladze 
uczelni. W maju ibr. IP'Owolany zositaJ: Komitet Organizacyjny. W jego s,klad weszli: 
Dziekain Wydzialu Filozoficzno-Historycznego, przedstawiciele organizator6w, mlo
dzi pracownicy naukowi i absolwenci pracujqcy w organizacjach polityczr.ych, 
radach narodowych i plac6wikach kulturalnych. 

Przedstawüona przez Komitet Orgariizacyjny koncepcja Zjazdu ,spotkala si� 
z cieplym przyj�ciem i poparciem ze strony KW PZPR, WRN we Wroclawiu 
i RN m. Wroclawia. 

Plenairne zebranie Komitetu Organizacyjnego postanowilo poprosic szereg 
os6b o wyrazenie zgody na wejscie w Slklad Komitetu Honorowego Zjazdu. Do 
Komitetu tego weszli: JM Rektor Uniwersytetu Wroclawskiego A. Jahn, dziekan 
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Wydzialu R. Heck, sekretarz KW PZPR tow. J. Falenciak, wiceprzewodniczctCY 
WRN Z. Surowiec, przewodniczqcy ZW TRZZ i wiceprzewodniczqcy WRN S. Pa
nek. sekretarz RN im. Wroclawia E. Kwiatkowski, -prezes WTHM K. Maleczynski, 
prezes DTO E. Stubiedo oraz ,profesorowte seniorzy 1naszego Wydzialu: W. Cza
plinsiki, J. Gierow1S1ki (obecnie UJ), M. Hai!sig, S. Inglot, K. Majews:ki (ob. PAN 
Warszawa), E. Ma-leczyniska, K. Po1pi•olek (ob. UJ), H. Wereszycki (ob. UJ), J. Wol
ski (ob. UJ),_ H. Zielins'kd. 

�omitet Organizacyjny ,postanowil zwr6cic uwag� opinii publicmej na uirzct
dzanct imprez�. W iprasie Uikazaly si� artykuly W. Mi1siiaka, A. Bas,aka i _B. Pa
sierba. Na lamach „Wiadomosci" swoimi wsipomnieniami z pioniersikiego okresu 
Wydzialu podzielil iSi� 6wczesiny student, a dzisiaj aclitinkt, B. Turon. W prasie 
ukazaly si� r6wniez wywiady z R. . Heckiem i Lesz.czynskim. Komitet Organiza
cyjny wydal r6WIIliez 1okolicznosciowct broszurk�, w 1kt6rej opr6cz ws:t�u zna
lazly si� artY'kuly: R. Hedka, Dzis i jutro Wydzialu Filozoficzno-Historycznego, 
K. Maleczyfrskiego, Pierwszy · rok studi6w historycznych na Uniwersytecie Wro
clawskim, R. Michalczyka, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, S. Liszkow
skiego, Dolnoslqskie Towarzystwo Oswiatowe, J. Engla, Gdzies w powiec{e.
W broszurce przedsta,wione zostaly r6wniez trzy sylwetki absolwentow zywo za
angazowanych w dzialalnosci DTO: D. Fudali, E. Palinskiego i W. Misiaka.
Opr6cz tego ukazaly ,si� kom1unikaty w ,prasie, ra:diu i telewizji.

Komitet organi:zacyjny zebral ponad 700 adres6w ahsolwent6w, do kt6rych 
wyslal zaiwiadomieinia o Zjezdzie, proponowanym jego programie i zwr6cil si� 
do nich z prosbct o wypelnienie ,ankiety, kt6ra umozliwilaby zespofowi redakcyj
nemu napisanie referatu o losach absolwent6w i ich wkladzie w rozw6j dzia
lalnosci spolecz1no-kulturalnej. Otrzymano ponad · 300 zgloszen i hlisko 2,00 odpo
wiedzi na ankiet�. 

Warto jeszeze zmr6cic uwag� .na cele, jakie zc:Laniem organizaitor6w winien 
spelnic Zjazd. Mial on . sfanowic okazj� do 1poznania opinii ,absolwent6w o pro
cesie dyda'ktycznym w poszczeg61nych okresach fungowania Uiniwersytetu, o przy
datnosci zdobytej wiedzy w praktycznym dzialaniiu, jedinym slowem - o stopniu 
przygotowania a:bsolwent6w do startu zyd:owego w nowym _srodowLs-ku. Mial on 
r6wniez podsumowac wklad abs,olwent6w historii UWr. w zycie polityczne, spo
leczne i kulturalne kraju. Wreszcie -poprzez wydobycie najdekawszych przykla
d6w :spoleczm

0

ego dzialarua Zjazd mial na celu zach�cenie pozostalych do zyw
szego wlctczenis3- si� w zycie ,spoleczno-kultura].)ne i polity:czne swojego najbliz
szego otoczenia. Na taki efekt Zjazdu szczeg61nfe 'l!iczyly organizacje spoleczno
-kulturalne: DTO, TRZZ, WTMH. 

Zjazd odbyl ·si� w dniiach 16 i 17 IX 1'967 T. Na ,obrardy przybyli: JM. Rektor 
·Uniwersytetu Wroclawskiego A. Jahn, dziekan Wydzialu Filoz.-Hist .. R. Heck,
sekretarz KW PZPR J. Falenciak, sekretarz KU PZPR J. Laidos-z, kurator Wro
clawskiego Okr�gu Szkolnego r Jakubow.ski, prezes WTMH K. Maleczynski,
prezes DTO E. Stubi•edo, sekretarz ZW TRZZ R. Michalczyk. Obecni byli wszyscy
pr,ofesorowie ikierunku Mstodi. Przybyli r6wniez profesmiowie: J. Gierowiski,

. K. Popiolek, H. Wereszyc:ki i J. Wolski. K. Majewski, kt6ry ,nie m6gl na Zjazd 
przyjechac ze wzgl�du na prace wyko,paliskowe w Burgarii, nadeslal bardzo ser
deczmy list z zyczeniami owocny,ch obrad. Podobny Hst nadeslal S. Kuczynski 
i dyrektor Departamentu Pracy Kultura[no-Oswi1aitowej Ministenstwa Kultury 
i Sztuki Czeslaw Kaluzny. 

Obrady otworzyl w imieniu Komitetu Organizacyjnego K. Matwijowski. 
Przem6wi,enia ,powitalne wyglosili: JM Rektor UWr. A. Jahn, dziekan Wydzialu 
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Filoz.-Hi•st. R._ Heck, iSekretarz KW PZPR J. Falencialk, sekretarz KU J. I..adosz 
oraz prezes DTO E. Stubiedo. 

Na przewodniczitcego obrad wybrana zost,ala I. Czachorowska ze Strzelilna. 
Udzielila ona glosu E. Maleczyniskiej, kt6ra wyglosila referat pt. Co daje nauka 
historii spoleczenstwu. Po przerwie refer.at zbiorowy o,pra,cowany przez S. Michal
kiewkza i W. Mi•siaka pt. Losy absoLwent6w historii UWr. · i ich roLa w zyciu 
srociowiska wygl,osil S. Michalkd.ewicz. Na wniosek E. Maleczynskiej dyskusj� 
przeniesiono rna posiedzenia semiinaryjne. Podj�to jednaik uchwal�, kt6rej tekst 
w imieniu komi,sji wnio,sikowej zaiproponowal A. Baisalk. Podkreslala ona przy
wiqzanie abs,olwent6w do maderzystej uczelni i ziemi slq:Slkiej, kt6ra przed 
22 laty powr6cila do Macierzy. Uchwailono r6wniez regularmin Kola Absolwent6w 
Historii UWr. przy WTMH i wybr,ano Zarzqtd, w 1sklad ktorego m. in. weszli: 
K. Fiedor, I. Czachorow,ska i_ W. Fuchsa. W godzinach ipoipoludni,owych odbyly 
si� spotkania z seikretarzem KW PZPR J. Falenciakiem, kuratorem J. Jakubow
skim i kierownikiem Wydziä.hl Kultury PWRN M. Kus-zewiskim. Spotkania mialy
charakter kameralny i uplyn�ly w milej ,atmosferze. Wieczorem w Klubie Zwiqz
k6w Twörczych odbyl si� wiecz6r to ;v.arzysiki.

W nast�nym dniu odbyly si� seminaria. Przedy\Skutowano wiele problem6w. 
Najwi�cej ,czaisu poswi�cono _siprawom :procesu dydalktyc21nego oraz programu 
studi6w na 'kierunku historii Uniw.ersytetu. Pordikres'laino ·zwlaszcza koniecznosc 

, polozenfa wi�kiszego nacis'ku na Mstori� -najnowszq, postulowano zal:ozenie wie
czorowego lub zaoc21nego studium nauik politycznych dla nal\lczycieli i przytStoso
wanie programu do potrzeb wynilkajqcych ze stanowisk, jakie w zyciu zajmujq 
historycy. Wiele uwagi poswi�cono siprawom ,szkolmktwa sredlniego. Krytyczinie 
oceniono system, dos2'1ka1ania nauczycieli przez poszczeg6'lne kuratoria oikr�göw 
szkolny,ch i postulowano w zwiq:llli'.'U z tym koniecznosc roztoczenia opieki przez 
Uniwersytet 1nad kursaimi i osro,dkami metodyc21nymi. Nie pomini�to w dysllmsji 
udzi,alu absolwent6w w praicy popularyzatorskiej i z zadowoleniem przyj�to pro
pozycje wysuni�te w tym za'kresie przez orga:nizator6w Zjazdu. Zobowiqzano 
si� -r6wniez do utrzymywania zyw:s·21ego konta'ktu z uczelniq i uczestni:czenia 
w .organizowany,ch przez poszczeg6lne katedry semi.inariach. 

W godzinach poludniowych po wycieczce po nowym Wrodawiu wszyscy 
absolwenci zgromadzili si� przed pomnikiem pomordowanych profesor6w w okre
sie okupacji hitlerowskiej i zlozyli wicizank� kwia.t6w. Skladajqc hold ofiarom 
hitlerowskieg,o terroru, zaprotestowali r6wno·cZJesnie przeciwko odradzajqcemu si� 
w NRF rewizjonizmowi i militaTyzmowi. 

S t a n i s l a w  M i c h a liki e w i c z

SESJA NAUKOWA W KATOWICACH POSWIF,;CONA 50-LECIU WIELKIE.J 

REWOLUCJI PAZDZIERNIKOWEJ 

W dniach 2!3 i 2i4 X 1967 -r. ,sitaraniem Slq,skiegio Instytutu Nau!kowego w Ka
towicach .i tamtejszej Filii Uniwersytetu Jagiellon.1sikiego odibyla si� sesja nauko
wa poswi�cona 50-leciu Wielkiej Rewolucji Pazdziernikowej, z � udzialem licznych 
przedstawicieli z kraju i z za.granky. U.czestmik6w ,sesiji powital prorektor Uni
wersytetu Jragiellonskiego i dyrektor Slqskiego Instytutu Naulmwego K. P-0-
piolek, podkreslajqc, ze zasadniczymi temataimi obraid b�dq: ,po p�erwsze, wplyw 
idei Rewolucji Pazdzierntkowej na 6wczesnq sytuacj� w Zagl�biu Dqbrow.skim 
i na Gj61l'nym' Slqsku, po drugie, przemiany go.s,podarcze w ZSRR i ich wplyw 
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na zycie gospodarcze w PoLsce. Podcza:s otwarcia sesji przemawial sekretarz 
KW· PZPR w Katowicach Stanislaw Skibinski, nast�pnie zas przedstawidele 
delegacji zagranicznych: I. Kostius2iko z Instytutu Slowianomawstwa Akademii 
Nauk ZSRR w Moskwie, 0. Prudel z KC KPCz w Ostrawie i G. Fuchs z Insty
tutu Kraj6w Demdkmcji Lurdowej w Li,psiku. 

Pierwszy referat na temat Wplyw RewoLucji Pazdziernikowej na rozw6j
ruchu robotniczego na SLqsku i w Zagl�biu Dqbrowskim wyglosil J. Chlebowczyk. 
Doswiadczenia radzieckie w zakresie form ustrojowych w dqzeniach i reaLizacji
mas Ludowych G6rnego SLqska i Zagl�bia Dqbrowskiego w Latach 1918-1919 -
to tytul drugiego ref eratu, stanowüicego wynik bad an prowadzonych pod kie
runkiem L. Paulego. M. Graba:nia wyglosil wreszcie ref erat pt. PoLsko-radziecka 
wsp6lpraca gospodarcza w okresie 20-Lecia. PRL, ze szczeg6Lnym uwzgL�dnieniem
wojew6dztwa katowickiego. 

Po referatach rozwin�la si� szeroka dy1stkusja, prowadzona w dw6ch sek
cjach, hist,orycznej i ekonomicznej. Glos zabierali przedistawidele s·zeregu osrod
k6w krajowych i zagraniczny,ch, m. in. J. Buszko z Krakowa, G. Fuchs ·z Lipska, 
A. Pilich, P. M. Kaleniczenko z Instytutu Historii Uikrainslkiej Aikademii Nauk,
J. Steiner z Instytutu Slc1:skiego w Opawie, F. Hawrainek, H. Rola, W. Zielinski,
K. Sarna, B. K�dziorek, J. Pawlik i in. Z osirndka wrodawskiego d.o dysikusji
wlctczyli si�: F. Bialy i nizej podp:iJSany. 0 swym udziale w rewo1lucji m6wili
W. KaiJ:folcz;yk i J. _S,wierk,ot.

Szereg wyipowiedzi mialo charakter uzupelinia,jc1cy. Nie zabraklo r6wniez
polemik. Wcttpliwosci budzila kwestia dwuwladzy na omawianym terenfe, pToblem 
stosunku SDKPiL do siprawy niepodlegfosci Polski, ocena prasy ja!ko zr6dla 
wiedzy o wydarzeiniach w Rosji w 1917 1r. itp. W sumie sesja naukowa przy
niosla wiele nowego mated.alu i pogl�bHa naszct wiedz� o oddzialywainiu Re
wolucji Patdziernikowej na G6rny Slctsk i Zagl�bie Dctbrowsikie. Swoim znacze
niem wychodzi ona daleiko 1poza ramy regionu i -stanowi dals·zy krok pozwalajqcy 
na dokonanie lepszego rozeznania sytuacji 6wczesnych ziem po1skkh, a eo za 
tym idzie, i warunk6w powstania niepodleglej Polsiki. 

B r o n i s l a w  P a1s i e r b

SESJA NAUKOWA POSWIF;CONA DZIEJOM L'WÖWKA SL.t\SKIEGO 

Przez dlugi czas obserwowalismy na Do1nym Slctsku zainteresowania historic1 
regiona1nct tylko w niekt6rych silniejszych osrodkach mi•ejskich, jak Jelenia G6ra, 
Legnica, Klodziko czy Walbrzy·ch. Dlate-go wydaje si� celowe zwr6cenie uwaigi, 
ze akcja popu'laryzator,slka, docierajctca juz od dawna do mniejszych slkupi·sk mi0j
skich, za-czyna wydawac owoce. Wzrasta bowiem zainteresowanie •dziejami naj
bliz.szej okolicy i w wielu miej·sc,owosciach; uwzgl�dniajqc te zaipotrzebowania, 
organizuje si� sesje po,pula:rnonaukowe i naukowe. WyzyS'kuje si� przy tym bardzo 
cz�sto rocznice lokacji mia:st. Ostatnio przez caly pazdzierniik sipoleczenstwo 
miaista Lw6wika - obchodzHo 750-lecie nadania praw miejsikich. Powolany pnez 
spoleczenstwo Komitet Obchod6w wraz z Zarzctdem Powiatowym Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Zachodnich zorganizowal w dniu 30 pazdziernika br. sesj� naukowq 
poswi�conct 750 rocznicy lokacji miaista. W sesji wzi�li udzial obok miejscowych 
historyk6w interesujqcych si� dziejami regionu przedstawiciele wroclawskiego 
srodowisika hi:storyc:zmego. Program sesji obejmowal refer,aty: mgra Z. C y m b a-
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l u k a, Dzieje Lwowka Si. przed lokacjq, prof. dra M. H a i s  i g a, Historia Lw6w

ka St. od lokacji do 1939 r., mgra K. Po c i e c h y, Osadnictwo ziemi lwoweckiej 

w latach 1945-1956, oraz mgra J. M u s  i a l a, Dotychczasowe osiqgni�cia i per

·spektywy rozwoju ziemi lwoweckiej. Ciekawe referaty, a zwlaszcza wy:stqpienie
prof. dra M. Haisiga, sipotkaly si� z zainteresowaniem sluchaiczy. W sesji uczestni
czyli ,pionierzy, osadnicy woj:skowi, dzialacze partyjni i spoleczmi, nauczyciele
oraz mlodziez s:zikolna. Warto podkreslic bardzo uroczy,sty charakter, jaki nadali
sesji -organizatorzy. Za,proszonych gosci -obdarowano pamiqtkowymi chustami
i plakietkami.




