


389

ТЛІН wydało w lutym br. tom X X X V II „Przeglądu Historycznego“ za 

rok 1947, datowany 1948, poświęcony jubileuszowi swego Prezesa, oraz tom 

.X X X V III 1948 w związku z ro.cznicą W iosny Ludów. Nadto w  lutym br. wy

dano nakładem TMH tom II Prac Instytutu Historycznego U. W . zawierający 

rozprawę doc. dra Mariana Malowista: Kaffa —  kolonia genueńska .na Kry

mie i problem wschodni w latach 1453 —  1475, s. 364, X X X II.

W ydawnictwa TM H członkowie nabywać mogą ze zniżką w  księgarni 

Państwowych Zakładów  W ydawnictw  Szkolnych w Warszawie, Plac D ą 

browskiego 3, na podstawie wyłożonej tam listy członków.

VII. POWSZECHNY ZJAZD HISTORYKÓW POLSKICH

Zarząd G łówny Polskiego Towarzystwa Historycznego zwołuje V II Pow

szechny Z jazd  Historyków Polskich do W rocław ia na dzień 19-22 wrze

śn ia 1948 r.

W ybór miejsca i zw;ązanie terminu z setną rocznicą W iosny Ludów wy

tycza kierunek prac Zjazdu. Na pierwszy plan obrad wysuną się dzieje Śląska

i W ielkiego Pomorza oraz rewolucji 1848 r.

Protektorat nad Zjazdem objął ob. Minister Oświaty. W  czasie Zjazdu  

•odbędzie się przyznanie ufundowanych przezeń nagród za prace historyczne, 

dotyczące Ziem Odzyskanych.

Prace Z jazdu skupią się w pięciu sekcjach, które obejmą najpilniejsze za

gadnienia polskiej nauki historycznej;

I. Dzieje śląska i W ielkiego Pomorza.

II. Dzieje Słowiańszczyzny,

III. Rewolucja 184S r.

IV. Geneza współczesnego społeczeństwa i Państwa Polskiego.

V. Polska nauka historyczna po drugiej wojnie światowej (archiwistyka, 

zagadnienia teoretyczne historii oraz rozpowszechniania kultury hi

storycznej wraz z historią wychowania).

Zarząd G łówny ułożył szczegółowy program tematów i przygotował dy

skusję w formie koreferatów i głosów. Termin nadsyłania referatów przez 

osoby zaproszone upływa 15 maja 1948. Do 15.V III należy wpłacić nia konto 

PKO VII W rocław  1862 wkładkę uczestnictwa, która wynosi 1000 zł, bez 

prawa otrzymywania wydawnictw zjazdowych 500 zł., dla osób towarzyszą

cych i hospitantów —  400 zł (bez noclegów 200 zł). Uiszczenie zapewnia 

nocleg na 4 doby systemem zbiorowym w domach akademickich, szkołach 

lub bursach, nie obejmuje zaś kosztu przewidywanych wycieczek do Trzeb

nicy, Opola i na Górę Sobótkę. Uczestnicy korzystają w czasie zjazdu z bez

płatnego wyżywienia popularnego.

Sekretariat Generalny Z jazdu mieści się w  W arszaw ie (Biblioteka U ni

wersytecka, Krakowskie Przedm. 26/28), na miejscu we W rocław iu zajmie 

się przygotowaniami i organizacją Z jazdu Komitet utworzony przez Towa

rzystwo Miłośników Historii (W rocław , Szewska 49).
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Prezydium Honorowe Komitetu Organizacyjnego:

Franciszek Bujak (K raków ), Stanisław Kętrzyński (W arszaw a), Jan Karoi 

Kochanowski (W idaw ka), Ludwik Kolankowski (T oruń).

Prezes Polskiego Tow. Historycznego Jan Dąbrowski.

Wiceprezesi: W ładysław  Czapliński (W rocław ), Natalia Gąsiorowska.

(Łód ź), W ładysław  Tomkiewicz (W arszaw a), Kazimierz Tymieniecki (Poz

nań), Adam Vetulani (Kraków ).

Członkowie Zarządu Głównego i Komitetu Organizacyjnego:

Stanisław Arnold (W arszaw a), Aleksy Bachulski (W arszaw a), Ludwik Ba- 

zylow (W roc ław ), W'lodzimierz Dzwonkowski (Ł ód ź), Aleksander Gieysztor 

(W arszaw a), Roman Gródecki (K raków ), Karol Górski (T oruń), Wojciech  

Hejnosz (T oruń), Stanisław Herbst —  sekretarz generalny Komitetu O rga

nizacyjnego Zjazdu (W arszaw a), Jan Hulewicz (K raków ), Stefan Inglot 

(K raków ), Henryk Jabłoński (W arszaw a), Kazimierz Kaczmarczyk (Poznań), 

Jad ;/iga Karwaeińska (W arszaw a), Stefan Kieniewicz (W arszaw a), W i

told Kula (Łód ź), Gerard Labuda (Poznań), Bogusław Leśnodorski (Kra

ków) Adam Lewak (W arszaw a), Roman Lutman (Katowice), Karol Male- 

czyński —  gospodarz Z jazdu (W rocław ), Tadeusz Manteuffel (W arszaw a), 

Sylwiusz Mikucki (K raków ), Teofil Emil Modelski (W rocław ), Henryk M o

ścicki (K raków ), W anda Moszczeńska (W arszaw a), Bronisław Pawłowski 

(T oruń), Stanisław Pazyra (W arszaw a), Franciszek Persowski (Przemyśl), 

Kazimierz Piwarski (K raków ), Stanisław Płoski (W arszaw a), Jan Rutkow

ski (Poznań), Marian H. Serejski (Ł ód ź), Adam Skalkowski (Poznań), Adam  

Stebelski (W arszaw a), Bogdan Suchodolski (W arszaw a), W ito ld  Suchodol

ski (W arszaw a), Ludwik Waszkiewicz (Ł ód ź), Henryk Wereszycki (W ro 

cław), Józef W idajew icz (K raków ), Bronisław W łodarski (T oruń), Zygmunt 

Wojciechowski (Poznań), Andrzej W ojtkowski (Lub lin ), Janusz W oliński 

(W arszaw a), ks. kan. Mieczysław Żywczyński (Lublin).


