
Jesteśmy dziedzicami wielowiekowej wytężonej pracy 

mieszkańców Tej ziemi. Swój wkład wnieśli wszyscy jej 

mieszkańcy. Nie będziemy tej pracy wartościować — bę-

dziemy ją ukazywać. Uważamy, że dalszy rozwój Dolnego 

Śląska należy budować na dwóch filarach: na szacunku dla 

dokonań wszystkich pokoleń i na poczuciu własnej wartości. 

Praca i aktywność ostatnich pokoleń Dolnoślązaków przy-

wróciła (po zawirowaniach wojennych) wizerunek Dolnego 

Śląska: życzliwego i otwartego na przyjacielskie kontakty  

z innymi regionami i narodami.

W C Z O R A J  I  D Z I Ś

C Y K L

DOLNY ŚLĄSK

Poszczególne tomy Cyklu wyda-

jemy w tej samej szacie graficznej 

(sepia, format A4), w nakładzie  

2 tys. egz. Oprócz tomów, zawsze 

prezentujących ściśle określony 

zakres przedmiotowy i chronolo-

giczny, wydawane są w tym cyklu 

suplementy stanowiące rozwinię-

cie tematów zawartych w danym 

tomie.

Nie przewidujemy dystrybu-

cji poprzez księgarnie. Liczymy, 

że przede wszystkim samorządy, 

ale także inne podmioty będą  

zamawiać tomy i suplementy  

dla swoich potrzeb. Informa-

cje o możliwości zakupu można 

znaleźć też na stronie interne- 

towej: www.dolnyslask.wroc.pl, 

a zapytania kierować na adres:  

spds@dolnyslask.wroc.pl.



W czerwcu 2006 r. (już po 

wydaniu tomu I) ukonstytuowa-

ła się Rada Programowa Cyklu 

„Dolny Śląsk wczoraj i dziś”,  

w składzie: dr Bogdan Cybulski, 

bp dr Edward Janiak, dr Adolf  

Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławo-

mir Najnigier, Rainer Sachs, prof. 

dr hab. Włodzimierz Suleja.

Od wielu lat powraca dyskusja  

o tym, jak należy przybliżać mie- 

szkańcom Naszego Regionu jego 

historię. Z jednej strony historię 

niezwykle bogatą, z drugiej — bar-

dzo złożoną i często bolesną dla 

Polaków i Niemców, stanowiących 

w ciągu ubiegłych dziesięciu wie- 

ków najliczniejsze grupy miesz-

kańców. Jest to region, w którym 

żyli również Czesi, Żydzi, Flaman-

dowie, Cyganie i przedstawiciele  

innych narodów. 

Przez większość ostatniego ty-

siąclecia Dolny Śląsk był obszarem 

zgodnej współpracy mieszkańców, 

regionem otwartym dla cudzo-

ziemców i na nowe idee. Obszar 

dzisiejszego Dolnego Śląska prze-

chodził kilkakrotnie pod władztwo 

polityczne innych formacji pań-

stwowych. Spod władztwa książąt  

i królów polskich w poł. XIV w. 

wszedł, za formalną zgodą króla 

Kazimierza Wielkiego, w skład Kró-

lestwa Czech, a następnie w wyni-

ku przekształceń politycznych w tej 

części Europy stał się częścią mo-

narchii habsburskiej. Po raz pierw-

szy dopiero w poł. XVIII w. więk-

szość Śląska została przejęta przez 

obce mocarstwo w wyniku działań 

wojennych. Wskutek trzech wo- 

jen śląskich (1740–1767) Habsbur- 

gowie utracili większość ziem ślą-

skich (oprócz tzw. Śląska austriac-

kiego) na rzecz Królestwa Prus. 

Drugi raz w swojej historii więk-

szość ziem śląskich stała się częścią 

innego państwa w wyniku II wojny 

światowej.

W roku 2004 Stowarzyszenie 

na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 

z inspiracji JE Kardynała Henryka 

Gulbinowicza przystąpiło do wy-

dania książki pt. Dolny Śląsk 1945 — 

Dolny Śląsk 2005, aby przypomnieć 

dramatyczne wydarzenia mające 

miejsce w latach 1945–1947 w na-

szym Regionie a także jego stan po 

60 latach od zakończenia wojny.

W trakcie prac nad tą mono- 

grafią dojrzewała idea, aby o dzie- 

jach Dolnego Śląska pisać inaczej 

niż dotychczas. Jeżeli chcemy miesz-

kańców Dolnego Śląska integro- 

wać i budować poczucie tożsamości  

z Dolnym Śląskiem, nie możemy 

poprzestawać na naukowych opra-

cowaniach historycznych, z natu- 

ry trudnych w odbiorze, wydawa-

nych w niskich nakładach. Chcemy 

zachęcać historyków do dzielenia 

się swoją wiedzą w sposób przy-

stępny. Zawsze tomy obejmować 

będą dziesięć wieków i będą miały 

określony zakres przedmiotowy. 

Staramy się, aby Czytelnik otrzymał 

nie tylko obraz regionu, ale także 

obecnych powiatów.

We wrześniu 2008 r. ukazał  

się tom II cyklu, pt. Dolny Śląsk.  

Podziały terytorialne od X do XX wieku. 

Podobnie jak w tomie I, zagadnie-

nie ukazujemy w części pierwszej  

w ujęciu regionalnym, a w części 

drugiej w ujęciu powiatowym. 

Cały cykl będzie liczył dziesięć 

tomów (dotyczących m.in. miast, 

mieszkańców i ich wiary, gospodar- 

ki, infrastruktury technicznej i spo-

łecznej, wydarzeń militarnych).
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TOMY

SUPLEMENTY

WYDANIE SPECJALNE 

ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie  
na Rzecz Promocji  
Dolnego Śląska

Nazwa (imię i nazwisko)

Adres

Pi
ec

zę
ć

NIP

Zamówienie proszę przesłać faksem na nr (071) 354-57-00 
Zamówienie jest też do pobrania na stronie: www.dolnyslask.wroc.pl

Cena 1 egz.
Liczba zama-
wianych egz.

Tom I:    Dolny Śląsk 1945 — Dolny Śląsk 2005

Polski cmentarz wojenny na Grabiszynie we Wrocławiu 20 zł

75 zł

95 zł

25 złStan wojenny na Dolnym Śląsku

Tom II: Dolny Śląsk. Podziały terytorialne od X do XX wieku

20 zł

30 zł

30 zł

970 zł

120 zł

Ossolineum we Wrocławiu

Epidemia czarnej ospy we Wrocławiu w 1963 roku

Armia Radziecka w Legnicy 1945–1993 [w przygotowaniu] 

Mapy Śląska i księstw śląskich oraz Łużyc i Hrabstwa Kłodzkiego 
z XVIII w. Reprodukcje map z oficyny Homanna

Atlas zawiera 22 mapy o wym. 75×60 cm; oprawa: skóra  
i płótno; publikacja wykonywana na zamówienie

Umieszczenie dedykacji i np. herbu gminy, powiatu, woje-
wództwa – za dopłatą 

G. Trzaskowska, Polski cmentarz 
wojenny na Grabiszynie we Wrocła-
wiu, Wrocław 2006, ss. 48.

Stan wojenny na Dolnym Śląsku, 
red. B. Cybulski i Wł. Suleja,  
Wrocław 2006, ss. 104.

A. Juzwenko, L. Kaletowa, M. Matwi-
jów, Ossolineum we Wrocławiu,  
Wrocław 2007, ss. 48.

G. Trzaskowska, Epidemia czarnej 
ospy we Wrocławiu w 1963 roku, 
Wrocław 2008, ss. 48.

Przy zamówieniu powyżej 10 egz. udzielamy 10% rabatu 
(różne pozycje nie sumują się)


