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I Andrzej Dereń (20 XII 1908 - 8 VII 1984} I 

Z grona najstarszych historyków wrocławskich odszedł na zawsze Andrzej: 

Dereń, wielce zasłużony organizator dolnośląskiej archiwistyki. 
Zmarły wywodził siQ ze skromnej rodziny chłopskiej, zamieszkałej w Chodacz

kowie Wielkim w dawnym powiecie tarnopolskim, gdzie przyszedł na świat 20 XII 
1908 r. Jego ojciec Ignacy i matka Maria z d. Winnik prowadził tam małe gospo
darstwo rolne. Andrzej Dereń po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie 
szkoły średniej (w Tarnopolu) w 1928 r. zapisuje sic:; na studia historyczne na Uni
wersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Kończy je w 1935 r. uzyskując stopiei'i 
magistra. 

W trakcie ich tnvania został powołany do służby wojskowej w 36 pp Legii 
Akademickiej. Szeregi wojska opuszcza jako podporucznik rezerwy. Już w 1935 r. 
rozpoczął pracQ w Wojskowym Biurze Historycznym, gdzie zajmował się groma
dzeniem materiałów archiwalnych do dziejów wojskowości. Zmobilizowany w 1939 r. 
wraz z wojskiem przekracza g·ranicę Rumunii, gdzie przebywa do lipca 1945. Tam 
też w latach 1940�1944 kieruje kursami szkoleniowymi z zakresu szkoły średniej. 

W grudniu 1945 r. osiedla sic:; na stałe we Wrocławiu, z którego losami wiąże 
większą część swego pracowitego życia. Tu bowiem z dniem 1 III 1946 r. rozpoczął 
pracq w Archiwum Paó�twowym pozostając w służbie archiwalnej do dnia 15 XI 
1978 r., kiedy to przeszedł w stan spoczynku. W Jatach 1954-1972 pełnił funkcjG 
dy rektora tegoż Archiwum. 

Jego pionierski trud pierwszych powo jennych lat, kiedy skrzętnie i mozolnie, 
niekiedy z narażeniem własnego życia, zabezpiecza! i gromadzi! materiały archi
walne na terenie całego Sląska. zaowocował licznymi pracami naukowców repre
zentujących dziedzinę historii i dyscypliny pokrewne. W rezultacie tej działalności 
powstało Archiwum, które pod względem wielkości zbiorów plasuje się na pierw
szym miejscu w kraju. 

Doskonała znajomość zasad pracy archiwalnej pozwalała mu czynnie włączać 
się do zadań Archiwum w dziedzinie opracowania zasobu. Dzięki jego osobistemu 
udziałowi w pracach zespołowych powstały pomoce ewidencyjne w postaci inwen
tarzy archiwalnych akt: Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej, Rejencji Opol
skiej, Rejencji Wrocławskiej, Wydziału Samorządowego Prowincji Sląskiej, Stanów 
Krajowych Górnych Łużyc, Centralnej Rady Ludowej, Ziemskiego Towarzystwa 
Kredytowego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, Koncernu Przemysłowego Giesche, 
Dóbr Hochbergów z Ksi,1ża i in. By! autorem wstępów do inwentarzy tak ważnych 
zespołów archiwalnych jakimi są Akta m. Wrocławia i Archiwum Stanów Krajo
wych Górnych Łuży c oraz pierwszej wersji Przewodnika po zasobie Archiwum 

Państwowego we Wroclawiu do r. 1945, której nie zdołał już uzupełnić. Godny 
podkreślenia jest fakt, iż podczas swej długoletniej pracy uczył młodszych archi
wistów szacunku do iródeł, którą to zasadę starał się wpajać konsekwentnie. 

Swoje naukowe zaintere sowania A. Dereń uwieńczył przygotowaniem dysertacji 
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Hakata na Śląsku w latach 1895-1918, za którą otrzymał stopień doktora nauk 

humanistycznych na podstawie uchwały Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego 

z dnia 10 VI 1970 r. Uczestnicząc w życiu naukowym Archiwum przygotowywał 

referaty, z których kilka ogłosił drukiem. 

Jego liczne artykuły ogłoszone na łamach „Archeionu", ,,Archiwisty", ,,Prze

glądu Zachodniego", ,,Rocznika Wrocławskiego", ,,Sobótki", ,,Studiów z Dziejów 

Górnictwa" i „Zarania Sląskiego" w liczbie 30 poświęcone były głównie archiwo

znawstwu, tj. omówieniu i dziejom poszczególnych źródeł i ich zbiorów oraz dzie

jom samego Archiwum, a także teorii archiwalnej. Na łamach „Sobótki" opubliko

wał prócz tego 2 nekrologi poświęcone archiwistom. Odrębną pozycją ze względu 

na prezentowaną problematykę był artykuł opublikowany na łamach „Przeglądu 

Zachodniego" pt. Działalność Ostmarkvereinu na Śląsku na tle stosunków polsko
-niemieckich z koiica XIX i początku XX w. Na łamach „Archeionu" zamieścił 

8 omówień rumuńskich czasopism archiwalnych oraz 3 recenzje odrębnych pozycji 

wydawniczych poświęconych problemom archiwistyki. 

Zmarły był długoletnim wiceprezesem Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników 

Historii, członkiem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, członkiem 

Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, a także prze

wodniczącym Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich we \.Vrocłav:iu. 

Rada Państwa w 1955 r. nadała mu Złoty Krzyż Zasługi, a w 1955 r. Krzyż 

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

Odszedł jeden z tych, którzy swą cichą żmudrn1 pracą tak wiele uczynili dla 

rozwoju nauki i dolnośląskiej archiwistyki. 

Eugeniusz Kobzdaj 



I
DOC. DR HAB. EUGENIUSZ KOPEĆ (30 XII l!J:�3-29 VII 1984).

1 PSEUD. F.GDULA, S.LASOTA 

Ten znakomity badacz dziejów Sl,1ska, humanista. nauczyciel akademicki uro
dzi! się w Czechowicach w rod:linie robotniczej. Jego rodzicami byli Adolf i Ernes
tyna z domu Moroi'iczyk. W lfl53 r. ukończył

° 

Liceum Ogólnokształcące w Czecho
wicach-Dziedzicach. W tymże roku podjął studia historyczne na Wydziale Filozo
ficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiel1011skiego. Jako student działał w ZSP, 
pełniąc w latach 1955-1957 funkcję członka rady wydziałowej. W okresie 1956-
1957 był też prezesem Stowarzyszenia Historyków Studentów UJ. Pracę magister
ską Synod różnowżerc::y w Toruniu 1595 roku napisał pod kierunkiem prof. dr. Lep
szego. 

Pracę nauczycielską podjął w Szkole Podstmvowej nr 3 w Bielsku-Białej 
(1957/58 r.). W okresie 1958-1965 uczył historii i logiki (na�tqp11ie propedeutyki 
filozofii) w Liceum Ogó!noksztalcącym im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej. Pra
cował też w szkolnictwie zawodowym. 

W 1965 r. rozpocz,Jl prac(; w Zakładzie Bada11 Historycznych Sląskiego Instytutu 
Naukowego w Katowicach. Wtedy to podjął badania nad dziejami włókiennictwa 
bielsko-bialskiego okn;gu przetny;;łowego w dwudziestoleciu miqdzywojennym. 
Efektem tych zamierzei'i była napisana pod kierunkiem prof. dr. J. Chlebowczyka 
praca dokto.rska: Włókniarze bielsko-bialskiego okręgn przemysł.owego w dobie 
wielkiego kryzysii 1929�1933, klór,i obronił w SIN w Katowic,1ch w 1971 r. Roz
prawa ta ukazała się nakładem PWN w 1973 r. 

Pracując w SIK dr E. Kopeć publikował również prace z zakresu rozwoju 
przemysłu i klasy robotniczej w okn,gu Bielsko-Biała, ruchu strajkowego w woj. 
śląskim i Zagłębiu Dąbrowskim. Zajmo,vał się też rewolucyjn,1 współpracą Czechów 
i Polakóv.r na ziemi cicszyt'lskiej, dziejami bielskiej organizacji DSAP. W tym 
c,.asie opracował też szereg biogramów do Polskiego Slow n ika Biografic:::nego i ślą
.�kiego Słownika Biografic::,ieuo. 

Przechodząc od 1971 r. do pracy w Zakładzie Nauk Humanbtycznych Filii Uni
wersytetu Śląskiego w Cieszynie mógł się dr Kopeć wylegitymować znacznym już 
dorobkiem badawczym z zakresu historii no,..,�ożytnej i najnowszej ze szczególnym 
uwzglqdnieniem problematyki ślcJ�kicj (8 rozpraw i artykułów). Oprócz ćwicze11 
! wykładów uczestniczył ,v pracach związanych z powołaniem do życia studenckich
kół naukowych. Był rówuież opiekunem koła historii.

W styczniu 1972 r. sformulo,val robocz�· tytuł swej rozprawy habilitacyjnej: 
l'roces zrastania się województwa śląskiego z organizmem pcn'istwowym i naroclo
v:ym II Rzeczypospolitej. C::ynlłzki integracyjne i dc::inrcgracujnc. 

W związku z likwidacj�1 histo,·ii i jc;zyka polskiego w Filii Uniwct·sytctu Sląskie
go w Cieszynie, dr Kopeć od 1973 r. został przeniesiony do Instytutu Historii Uni
wer�ytetu Śląskiego w Katowicach. Wyrazem jego sumiennej pracy dydaktyczno
-wychowawczej na uc1.elni było przyznanie mu w roku akademickim 1976/77 przez 
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rektora nagrody. Mając powazme zaawansowaną ro<'-prawc; habilitacyjną E. Kopeć 
skierowany został w 1978 r. na krajowy staż naukowy na Wydział Dziennikarstwa 
i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekę naukową sprawował 
nad nim prof. dr J. Tomaszewski. 

W związku z potrzebą kadrowego wzmocnienia cieszyńskiej Filii Uniwersytetu 
Śląskiego dr Kopeć powrócił do pracy w niej od 1 IX 1978 r., gdzie 0bjąl stano
wisko kierownika Sumodzielnego Zakładu Nauk Społeczno-Politycznych. Funkcje; 
tq pełnił do samej śmierci. Wyrażając żal z powodu jego odejścia z Instytutu 
Historii Uniwersytetu Śląskiego jego ówczesny dyrektor prof. dr W. Długoborski 
stwierdzał: ,.że dr Kopeć jest pracownikiem niezwykle n:etelnym, prowadzone przez 
niego zajęcia odznaczaj,1 się wysokim poziomem naukowo-dydaktycznym i ideowo
-politycz.nym'', 

Po powrocie do pracy w Cieszynie E. Kopeć ostatecznie sfinalizował swą pracę 
habilitacyjną: Po!uclniowo-zachodnie kresy Rzeczypospolitej 1918-1939. Społeczne 
warunki integracji. W 1981 r. obronił ją przed Radą Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu śląskiego, która nadała �u stopień doktora habilitowanego w zakre
sie historii z równoczesnym wystąpieniem o przyznanie nagrody Ministra II stop
nia. Z dniem 1 II 1983 r. minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki mianował 
dr. hab. Eugeniusza Kopcia docentem. Jeszcze w 1981 r. wybrany został prodzieka
nem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Filii Uniwersytetu śląskiego w Cieszy
nie. 

Dorobek naukowy doc. Kopcia obejmuje \Vielc monografii, studiów i rol.prmv 
drukowanych na lamach „Zarania Sląskiego", ,,Studiów i Materiałów z Dziejów 
Sląska", ,,Pamiętnika Cieszyńskieg·o", ,,Rocznika Cieszy11skiego" i „Watry. Rocz.nika 
Bielskiego". Poświęcone one były organizacjom robotniczym na obszarze biebko
-bialskiego okrc;gu przemysłowego w latach międzywojennych, problemowi straty
fikacji środowisk robotniczych w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego i in nym 
problemom. Autorstwu E. Kopcia są też dwie ważne rozprawy: Dwudziestolecie

międzywojenne (Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu, Katowice 1971) 
i wspólnie z J. Koniecznym: Pod rzqdami Piastów (Cieszyn. Zarys rozwoju miasta 
i powiatu, Katowice 1973). Docent Kopeć wydał również w 1977 r. Szkice z pr:::.e

szlości Czechowic-Dziedzic. Przygotowując swą prace; habilitacyjną opublikował 
wcześniej z tego zakresu dwie interesujące rozprawy: Z zagadnień integracji języ
kowej śląskich kresów Rzeczypospolitej (1918-1939) (Z problemów integracji i uni
fikacji Il Rzeciypospolitej, Katowice 1980) oraz Sanacja wobec narzecza jako
składnika ślqskiej wic:zi nawykowej (Z problemów integracji społeczno-politycznej 
na Górnym Sląsku przed II wojną światową, Katowice 1980).· 

E. Kopeć opublikował również szereg artykułów i komunikatów naukowych
m. in. Bielsko-Biała w 1Joczqtkach drugiej niepodtegło:ici, Cieszyiiskie tradycje aka

demickie.
Docent Kopeć zajmował się też popularyzacją badań historycznych na łamach 

,,Kalendarza Beskidzkiego", .,Głosu Ziemi Cieszyńskiej", ,,Kroniki Beskidzkiej", 
a także zaolziańskiego „Zwrotu". Napisał również szereg recenzji, w tym kilka do
tyczących prac historyków czechosłowackich. Z jego inicjatywy i pod jego redakcj,1 
w 1980 r. ukazał si<; pierwszy tom: ,,"Watry. Rocznika Bielskiego" wydawanego przez 
:Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej. Zredagował też do druku tom studiów Z pol

sko-czechosłowackiego sąsiedztwa, a tuż przed śmiercią niejako przedłużeniem tej 
problematyki tom studiów: My i oni na polskim Śląsku.

W humanistyce śląskiej doc. Kopeć był jednostk,1 wybitną. Pełen pasji twórczej 
do ostatnich chwil. Planował, zwłaszcza po powrocie ze stypendium w Czechosło
wacji, nowe artykuły, rozprawy, monografie, książki. Był konsekwentnym, upartym 
i wnikliwym poszukiwaczem prawdy. Był też surowym, ale sprawiedliwym nau-
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czycielem akademickim. Pod jego kierunkiem pow�talo wiele wartościowych prac 

dyplomowych i magisterskich. Z jego wykładów i ćwiczeń wynosili studenci wiele 

pożytku. Traktował ich z serdeczną uwagą i życzliwością. Lubił literaturę, kochał 

poezję. 

Był aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału 

w Cieszynie, a także Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. Za działalność 

naukową i dydaktyczną odznaczony został Złotą Odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju 

Województwa Katowickiego'', Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką „Za Zasługi 

dla Województwa Bielskiego". Zmarł nagle 29 VII 1984 r. Z małżeństwa z Józefą 

Ptaszkowską pozostawił synów Michała (ur. 1966) i Pawła (nr. 1970). 

Midwl Heller 




