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Informacja o kwartalniku
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” jest najważniejszym z wydawnictw Wrocławskiego 

Towarzystwa Miłośników Historii. Ukazuje się od roku 1946, najpierw jako półrocznik i rocznik pod 
tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. W czasopiśmie publiko-
wane są materiały dotyczące badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym 
uwzględnieniem Śląska.

Dodatkowe informacje o czasopiśmie oraz spisy treści numerów bieżących i archiwalnych znaj-
dują się na stronach: http://sobotka.uni.wroc.pl i http://www.wtmh.nino.pl/sobotka.html.

Wykaz dostępnych numerów archiwalnych znajduje się na stronie http://www.wtmh.nino.pl/ 
sobotka.html.

Zakup i prenumerata
Aktualne i archiwalne numery „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” najłatwiej 

zamówić, pisząc na adres e-mail: atohistoria@gmail.com albo na adres: Wrocławskie Towarzystwo 
Miłośników Historii, ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław. Istnieje także możliwość nabycia dostępnych 
numerów w siedzibie WTMH.

Polecamy prenumeratę, którą można zamówić w ten sam sposób. Koszt rocznej prenumeraty 
krajowej wynosi 80 zł, a zagranicznej – 160 zł (dostawa gratis).

Prenumeratę „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” można również zamówić przez 
następujące firmy: Ruch SA (http://prenumerata.ruch.com.pl), Kolporter SA (http://dp.kolporter.com.pl), 
Garmond Press SA (http://www.garmondpress.pl/prenumerata).

Sprzedaż bieżących numerów prowadzi także Księgarnia „Skarbnica” w Krakowie (http://www.
skarbnica.krakow.pl).

PL ISSN 0037-7511
Indeks 378003

 W numerze:

Martin Ho lý, Vzdělanostní mecenát Jiřího II. Lehnicko-Břežského, 
gymnázium v Břehu a šlechta z českých zemí v 16. a raném 17. století

Agnieszka Gryg lewska, Między tradycją a nowoczesnością.  
Architektura nowego gmachu Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu

Maria Zwierz, Wrocławska Szkoła Obywatelska na Międzymurzu  
w latach 1825–1945

Grażyna Pańko, Żeńska Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Końskiej  
na tle polskiego szkolnictwa zawodowego na Zaolziu (do 1938 roku)

Barbara Techmańska, Z dziejów nauczania języka ukraińskiego  
w Polsce po II wojnie światowej (ze szczególnym uwzględnieniem roli  

IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy)



Na łamach „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” są publikowane 
materiały (rozprawy, artykuły, miscellanea źródłowe, recenzje, polemiki i inne) 
w językach polskim, czeskim oraz w językach kongresowych. Materiały należy 
nadsyłać drogą elektroniczną lub pocztą (z załączeniem wersji elektronicznej). 
Adresy Redakcji znajdują się na stronie redakcyjnej. 
Składane teksty należy przygotowywać według instrukcji znajdującej się na 
stronach: http://www.wtmh.nino.pl/sobotka.html lub http://sobotka.uni.wroc.pl 
(zakładka: Info dla autorów).
Nadsyłane teksty są recenzowane przez dwie osoby wskazane przez Redakcję 
i na tej podstawie kwalifikowane do druku. Procedura recenzowania jest opisa-
na na wyżej wymienionych stronach internetowych.
Redakcja zastrzega sobie prawo proponowania zmian lub skrótów przedkłada-
nych tekstów.

All contributions (studies, articles, source miscellanea, reviews, polemics) 
are published in Polish, Czech or international languages as English, Ger-
man, French, Spanish or Russian. They should be sent to e-mail address: 
sobotka@hist.uni.wroc.pl or by mail to Editorial Office (but together with an
electronic version).
Contributions should be prepared according to detailed instructions for authors 
available at the journal’s websites: http://www.wtmh.nino.pl/sobotka.html or 
http://sobotka.uni.wroc.pl (Info for Authors).
Each text is reviewed by two specialists chosen by the Editorial Board and after 
positive conclusion qualified for printing. Detailed proceeding is described at
the websites given above.
The Editorial Board retains discretion of suggesting changes or shortening 
texts.

W najbliższych numerach:
Bogusław Czechowicz, Traktat ołomuniecki z 1479 roku

Krzysztof Fok t, Denuo de Legenicensi potestate. Uwagi o znaczeniu Legnicy  
w księstwie Bolesława Wysokiego

Mateusz G igoń, Rycerstwo ziemi namysłowskiej  
w pierwszej połowie XIV w.

Tomasz Grudz ińsk i, Struktura i formy opieki społecznej miasta Świdnicy  
doby industrialnej (1815–1871)

Izabela Kras ińska, Działalność naukowa i publicystyczno-redakcyjna ks. Augustyna Arndta  
na rzecz wstrzemięźliwości od alkoholu (1890–1917)

Jarosław Kuczer, Śląska szlachta wyższa i jej tytulatura w XVII i XVIII w.  
w świetle interpretacyjnym oświeceniowych opracowań prawnych

Agnieszka Pata ła, Wrocławscy kupcy w Antwerpii w latach 1456–1520

Petr Pope lka, Powstanie nowoczesnego transportu na Śląsku Austriackim 1742–1914

Marek Żak, Początki polskiej administracji w Legnicy w 1945 roku
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