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ŻYCIORYSY UNIWERSYTECKIE WROCLA WJA 

Powstanie polskiego Uniwersytetu we Wrocławiu w 1945 r. było niewątpliwie 

wynikiem zmian terytorialnych, które przyniosła II wojna światowa. Równocześnie 

jednak nie spo�ób nie wspomnieć przy tej okazji polskich wątków w dziejach 

niemieckiego Uniwersytetu w tym mieście, zwłaszcza tych związanych z relegowa

niem w 1939 r. grupy studentów polskich pochodzących ze Sląska Opolskiego 

i wyrażonego wtedy przez nich przekonania o powrocie, po zwycięskiej wojnie, 

w mury polskiego już Uniwersytetu Wrocławskiego. Przekonanie to współgrało 

bowiem z tymi nurtami polskiej myśli politycznej, które jeszcze przed wybuchem 
wojny dostrzegały potrzebę silniejszego oparcia państwowości polskiej na kresach 

zachodnich, na ziemiach państwa piastowskiego. Stało się to koniecznością w 1945 r. 
Drukowane tu dokumenty, życiorysy niektórych profesorów Uniwersytetu Wroc

ławskiego po Hl45 r. - również tych, którzy studiowali w nim jeszcze przed I woj

ną światow;i - ilustrują wiernie fragment tworzenia podstaw polskiej nauki we 
Wrocławiu bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Przez pryzmat bio

grafii poszczególnych osób ukazują rozmaite barwy tego procesu i obrazują zróż

nicowany geograficznie rodowód kadry profesorskiej. Wszystkie dokumenty po
chodzą z Albumu Dwudziestolecia 1, przechowywanego w Archiwum Uniwersytec
kim. Album składa się z dwóch części, a uzupełnia je album fotograficzny, zawie
rający zdjęcia i przechowywany w sali Senatu Uniwe1·sytctu Wrocławskiego. Cz<;ść 

pierwsza dotyc·�y Uniwersytetu, natomiast druga - innych wyższych uczelni, które 
w latach 1945-1952 były jego integralną częścią (Akademia Medyczna, Politech
nika, Wyższa Szkoła Rolnicza i Wydział Weterynaryjny WSR). Poszczególne roz
działy części pierwszej Albumu, odpowiadające wydziałom Uniwersytetu Wrocław
skiego, i części drugiej, poprzedzono alfabetycznym spisem nazwisk samodzielnych 

pracowników naukowych w okresie dwudziestolecia - tych, których życiorysy 
widnicj;i na kartach Albumu. W CZ(;ści pierwszej jest ich 222, a w części drugiej -

132. Na końcu obydwu CZE;ści zaznaczono ponadto nazwiska tych osób, których ży

ciorysów w A1bumic brak (19 w części pierwszej i 21 w drugiej). Proweniencja
dokumentów jest różna. Zdecydowaną większość stanowi;i autobiografie spisane
w 1965 r. Spotkać też można jednak życiorysy napisane wcześniej i wklejone do

Albumu z akt personalnych, a ponadto spisane przez osoby bliskie (ktoś z rodziny
lub przyjaciół).

Decydując się na druk niektórych dokumentów - życiorysów, ograniczono się 
do części pierwszej Albumu, przy czym spośród 222 biografii wybrano zaledwie 13. 
Jakkolwiek nie zastosowano w tej sprawie jakiegoś uniwersalnego kryterium 

' Album, Dwuclztcstole<:ia Uniwersytetu Wrodawskiego imienia Bolesława Bie

rnta we Wrocławiu 1945-1965. Oprac. Dr Alek.5ander Kania, część graficzna -

Norbert Wieschalla. Oprawa: Introligatornia - Powielarnia Uniwersytetu Wro

cławskiego. 
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kwalifikacyjnego, to jednak wybór dotyczy osób związanych organir.acyjnic i na
ukowo z odpowiednimi wydziałami Uniwersytetu Wrocła,,;skiego oraz obecnie nie 
żyjących. Dokumenty ułożono alfabetycznie według nazwisk, pomijając podział 
na wydziały i chronologię ich powstania. Ewentualne pominięcia fragmentów te
kstu, co każdorazowo zaznaczono, dotyczą wyłącznie wykazów dorobku naukowego 
w postaci bibliografii. Pozostawiono natomiast te pozycje, które stanowią integralną 
część tekstu poszczególnych życiorysów. Wprowadzono też współczesną ortografii;. 
Ujednolicono datacjq dokumentów, zamieszczając ją na końcu tekstu i zaznacza
jąc brak miejsca (b. m.) i brak daty (b. d.) spisania życiorysów. Każdy dokument za
opatrzono w nagłówek (imię i nazwisko, data urodzenia i śmierci). Zacho,vano 
tytuły życiorysów w tych tekstach, które je posiadają. Przypisy ograniczono do 
minimum, ponieważ celem wydawnictwa nie jest ukazanie całościowej biografii 
poszczególnych osób czy dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 2

, lecz tylko ich ilu
stracja dokonana na podstawie wybranych życiorysów. Spisano je. a zwłaszcza 
pomieszczono w Albumie, z okazji dwudziestoletniej działalności we Wrocławiu 
polskiego Uniwersytetu. 

Leonard Smolka 

JULIAN CZYŻEWSKI (17 VII 1890-25 VI 1968) 

Autobiografia 

Urodziłem się z ojca Michała i matki Wiktorii Zawistowskiej dnia 
17 lipca 1890 r. na Podolu we wsi Ruda powiatu rohaty11skiego. W domu 
rodzicielskim żywa była tradycja rodzinna, która sięgała przełomu XVIII

i XIX wieku. Mój dziad po matce, Jan Zawistowski, walczył w 1848 r. 
na Węgrzech jako żołnierz armii gen. Bema. Dziad mojego ojca, Stani
sław Czyżewski, opuścił swoją rodzirn; i gospodarstwo w Danilczu kolo 
Rohatyna, odchodząc do powstania listopadowego, podczas którego zgi
nął. Do szkoły powszechnej uczęszczałem w Wiszniowie i w Rohatynie, 
do gimnazjum najpierw w latach 1902 do 1909 w Brzeżanach i następ
nie w r. 1909/10 we Lwowie, gdzie w gimn. V złożyłem egzamin matu
ralny w r. 1910. Studia uniwersyteckie odbyłem na Wydziale Filozo
ficznym Uniwersytetu J. K. we Lwowie w latach 1910 do 1913 i 1920 -
1922. Przerwa między 1913 a 1920 r. była wprowadzona obowiązkow;:i, 
jednoroczną służbą wojskową i następnie wybuchem pierwszej wojny 
.światowej. W r. 1915 byłem ciężko ranny (przestrzał płuca} i pozosta
wałem przez rok prawie w szpitalu. Po wyzdrowieniu musiałem nadal 
pozostać w wojsku. W latach przedwojennych koncentrowałem sic; w stu

diach uniwersyteckich na historii i naukach filozoficznych, a po wojnie 

2 W tym wigh;diic pomocne mogą być np.: Uniwersytet Wroc/uwski w latach 

1945-1955, red. F. Longchamps, t. 1-2, Wrocław 1959; Uniwersytet Wrocławski

w latach 1956-195[1, red. M. Chamcówna, Wrocław 196ł; Uniwers!ltet Wrocławski 
w latach 1945-1970. l\.sic:ga jubileuszowa, red. W. Floryan, Wrocław 1970; Uczeni

wrocławscy ( 194�-IU79), red. J. Trzynacllowski, Wrocław 1980. 
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na geografii i jej przyrodniczych naukach pomocniczych. W r. 1922 po 

uzyskaniu absolutorium zostałem mianowany asystentem przy Katedrze 

Geografii. W r. 1924 złożyłem egzamin doktorski, przedkładając pracę 

o gęstości sieci dolinnej na Podolu, a promowałem się w r. 1925.

W r. 1929 habilitowałem się na Uniwersytecie Lwowskim na podstawie
pracy pt. Z historii Doliny Dniestru. Już podczas pierwszej wojny świa

towej poznałem z autopsji kraje od Niziny Lombardzkiej i Alp Tyrol

skich po Polesie, Wołyń i Podole. W r. 1929/30 bawiłem za granicą -
w Niemczech, Francji, Włoszech, Jugosławii, Norwegii i Szwecji. Zwie
dziłem wtedy wiele zagranicznych, uniwersyteckich Instytutów Geogra
ficznych; interesowałem się tematyką i metodami prac dyplomantów
i doktorantów, stanem geografii w zwiedzanych krajach i odbyłem wiele
wycieczek naukowych do różnych krajobrazów, zetknąłem się osobiście
z wieloma wybitnymi profesorami geografii na wielu uniwersytetach.
Od r. 1924 uczestniczyłem w międzynarodowych zjazdach geograficz
nych i prawie zawsze przedstawiałem na nich wyniki własnych prac ba
dawczych, o ile ich tematy dotyczyły zagadnień, objętych programem
prac danego zjazdu. Uczestniczyłem z reguły w wycieczkach kongreso
wych. Były to zjazdy geografów i etnografów słowiańskich odbyte w Pra
clze, Warszawie i w Belgradzie oraz mif;dzynarodowe Kongresy Geogra
ficzne w Paryżu i w Warszawie. Po drugiej wojnie światowej nie byłem
nigdy za granicą.

W r. 1934 zostałem mianowany profesorem nadzwyczajnym Wyższej 
Szkoły Handlu Zagranicznego, która potem została nazwana Akademią 
Handlu Zagranicznego w związku z uzyskaniem praw szkoły akademic-
1,icj, na razie bez prawa odbywania promoc;;ji doktorskich i podąpowania 

habilitacyjnego. Po perypetiach związanych ze zdarzeniami drugiej woj
ny światowej, przeniosłem się do Krakowa, a z końcem sierpnia 1945 
roku do Wrocławia. Tu uczestniczyłem w pracach „grupy naukowej" 
pod przewodnictwem prof. St. Kulcz:yilskiego, które zmierzały do stwo
ru:nia warunków organizacji i uruchomienia szkól wyższych. Od r. l 945 
do r. 1960, tj. do daty przejścia na emeryturę, pełniłem ol.JOwiqzki kie
rownika Katedry Geografii Regionalnej i zorganizowanego na Wydziale 
Mat. Przyrodniczym 3 Instytutu Geograficznego. Instytut ten obejmował 
najpierw pięć, a potem sześć katedr geograficznych i odpowiadających 
im zakładów naukowych. Aprobowany przez prof. St. Kulczyńskiego 
plan organizacji Instytutu Geograficznego przewidywał st won:enie moż
ności różnokierunkowej specjalizacji w zakresie głównych dyscyplin geo
graficznych, przy zachowaniu jedności geografii. W związku z kreowa-

3 Dekretem najwyższych whtdz pa11stwowyclt z 21 VIII 1915 r. na Uniwer

�ytccic Wrocła\'.:skim utworzono 6 Wydziałów: Prawno-Administracyjny. Huma

n ;styczny, Matcmatrcz110-Przyrodniczy, Lekarski z Oddziałem Farmaceutycznym, 
i\Icdyc.:yny Weterynaryjnej, Rolnictwa z Oddziałem Ogro<lniciyrn, natomiast 11a 
Politr.chnice - 4. 

•
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niem Instytutu Geograficznego wyłaniał się plan zabezpieczenia ciągłości 
rozwojowej polskiej kartografii syntetycznej. W lecie 1945 r. przepro
wadziłem w Krakowie rozmowę z E. Romerem i z pozostałymi przy 
życiu dyrektorami „Książnicy-Atlas" na temat odbudowy, na razie w ma
łej skali, lwowskiego Instytutu Kartograficznego im. E. Romera w opar
ciu o Inst. Geogr., który powstanie na Uniw. Wrocławskim. Po uzgod
nieniu tego planu w Krakowie i jego aprobacie przez prof. St. Kulczyń
skiego, jako Pełnomocnika 1\linistra Oświaty I, zaczęło się oczek:wanie 
przyjazdu J. Wąsowicza ze Lwowa. W październiku 1945 r. był on już 
we Wrocławiu. Tu stał się on moim najbliższym współpracownikiem 
w organizacji Inst. Geograficznego, a zupełnie samodzielnym organiza
torem Inst. Kartograficznego im. E. Romera przy odbudowującej się 
,,Książnicy-Atlas". Taki był początek polskil'j kartografii we Wrocławlu. 
Wstępny trud J. Wąsowicza został po metamorfozach organizacyjnyó, 
związanych z ustroj1:rn par'lstwa, U\Vieńczony powstaniem we Wrocławiu 
dobrze prosperującego przemysłu kartograficznego. Czynne tu dzisiaj 
„Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Wydział 
Produkcyjny Wrocław" posiada w Instytucie Geograficznym Uniw. Wro
cławskiego swoją bazę naukową. Jest niq Katedra i Zakład Kartografii, 
jedyny w naszych szkołach wyższych, dysponujący techniczną możnością 
produkcji map w skali nieprzemysłowej. Gdy w r. 1945 przystąpiłem na 
mocy upoważnienia prof. St. Kulczyńskiego do organizacji Inst. Geogr. 
i zjednałem w osobie J. Wąsowicza nnjbliższcgo współpracownika, dys
ponowaliśmy jcdnq, źle oszkloną i zatęchłą salą na II piętrze gł[ ównego] 
Gmachu Uniwersytetu. Już w październiku 1945 r. pracował w tej sali 
zaangażowany tymczasowo pierwszy rysownik odbudowywanego Insty
tutu Kartogr. im. E. Romera. W maju 1946 r. wypadło mi, jako kierow
nikowi ledwie co zorganizowanego Instytutu Geograficznego, pełnić obo
wiązki gospodarza pierwszego powojennego Zjazdu Geografów Polskich, 
który odbył siG we Wrocławiu. Na tym to zjeździe byłem rzecznikiem 
wniosku, który określał statutowe podstawy zjednoczenia wszystkich 
polskich towarzystw geograficznych. Wniosek został jednogłośnie przy
jęty. We Wrocławiu powstał Oddział Pol. Tow. Geogr., którego prze
wodniczącym bylem do r. 1958. Dzięki poparciu E. Romera i wojewody 
Piaskowskiego wznowiłem wydawnictwo kwartalnika „Czasop. Geogr.", 
przedwojennego organu Towarzystw Geograf. we Lwowie i w Poznaniu 
oraz ogólnopolskiej organizacji „Zrzeszenia Polskich N a uczycie li Geo
grafii". Po zjeździe wrocławskim z 1946 r. stało się ono na mocy uchwały 
tegoż zjazdu organem Pol. Tow. Geograficznego i do dzisiejszego dnia 

' Tak brzmiała oficjalna nazwa szefa Grupy Naukowo-Kulturalnej (zwanej 
też Kulturalno-Naukow,1 lub Naukową), prof. Stanisława Kulczyńskiego, pierwsze
go rektora Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, choć w ówczesnych doku· 
mentach można też spotkać inne nazwy: Delegat, Pełnomocny Delegat, Pełnomocnik 
i Delegat Ministra Oświaty. 
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pełni� obowiązki redaktora tegoż pisma. W przygotowaniu tomu za lata 
1939-1945, w przezwycic;żeniu trudności materialnych, była mi w nie
oczekiwanie wysokiej mierze pomocna ówczesna asystentka Instytutu, 
Bożena Modelska - obecnie Strzelecka. 

Po wojnie pełniłem prawie przez 6 lat obowiązki dziekana Wydziału 
Nauk Przyrodn. Uniw. Wrocławskiego (1946-1948 i 1956-1960) 5. Przez 
kilka lat byłem przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Geografii 
PAN, członkiem Wr[oclawskiego] Tow[arzystwa] Nauk[owego] od r. 1946 
i przez kilka lnt przewodnicz„1cym Komisji Śląskiej w ramach Wr. Tow. 
Nauk. Bylem rzecznikiem wniosku tejże Komisji dotyczącego utworzenia 
wycbwnictwa-periodyku pt. ,,Annales Silesiae", który to wniosek został 
przez zarząd Wr. Tow. N. zrealizowany. Powstrzymuję się od wyszcze
gólnienia choćby tylko przykładów ubocznej działalności pedagogiczno
-dydaktycznej, rozwijanej przez kilkadziesiąt lat w różnego typu szko
foch, na kursach trzyletnich, rocznych i wakacyjnych, na „Studiach ... " 
etc. Bywałem prelegentem Tow. Uniw. Robotn. i Uniwersytetu Powszech
nego im. Ad. Mickiewicza. Tylko przez jeden rok byłem po wojnie na 
tzw. dwóch etatach, gdy na skutek stanu zdrowia .J. Wąsowicza, zgo
dziłem sh: objąć przejściowo kierowaną przezeń poprzednio KatedrQ 
Geogr. Gosp. w Wyższej Szkole Ekonomicznej (194H/50). Po przejściu 
na cmerytun� (r. 1960) odbywam wykłady zlecone i uczestniczę w życiu 
naukowym Inst. Geogr. Uniw. Wrocławskiego. 

Spośród organizacji społecznych, w których przez dłuższy czas pra
cowałem systematycznie, wyszczególniam Towarzystwo Opieki Kultu
ralnej nad Polakami Zagranicą. Po Wład. Wisłockim i Janie Czekanow
�kim bylem przewodniez;1cy1n il'goż Tow;uzystwa w Jatach 1935-1939. 

Wrochnv, dnia 13 października 1965 r. 

IWO .J /\. WOHSKI (12 XI 1898-21 IlI l!J5!J) 

Życiorys Iwona Jaworskiego, 

J. Czyżewski

profesora zwyczajnego Wydziału Prawno-Administracyjnego 
we Wrocławiu 

:Yiąż mój, Iwo Jaworski, zmarł dn. 24 marca 1959 r. we Wrocławiu, 
pełniąc obowiązki profesora zwyczajnego na Ka tcdrze Powszechnej 
Historii Państwa i Prawa. 

Urodzony 12 listopada 1898 r. w Krakowie, jako syn profesora Uni
wersytetu Jagiellońskiego, Władysława Leopolda Jaworskiego, i Anny 
z Wszcteczków. W roku 1916 ukończył III gimnazjum im. Króla Jana 

5 Pierwszym dziekanem legu Wydziału był pruł. lC1zimicn Scmbr<1t. 
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Sobieskiego w Krakowie, a w 1921 r. uzyskał stopień doktora na Wy

dziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia prawnicze kontynuo
wał w Paryżu w latach 1924-1925. W latach 1918-1920 jako ochotnik 
pełnił służbę wojskową między innymi na pociągu pancernym „Śmiały". 
1 października 1922 r. został powołany na zastępcę profesora historii 
prawa na zachodzie Europy na Wydział Prawa i Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1927 r. został habilitowany 
na podstawie pracy; Zagadnienie rządów parlamentarnych w pierwszym, 
okresie rewolucji francuskiej. 

W czerwcu 1932 r. otrzymał nominację na profesora nadzwyczaj
nego przy wyżej wymienionej katedrze i zajmował to stanowisko do 
30 grudnia 1939 r., to jest do chwili przejęcia Uniwersytetu Stefana Ba
torego przez władze Litwy, będąc ostatnim dziekanem Wydziału Prawa 
na tymże Uniwersytecie. Za pracę swoją kilkakrotnie był odznaczany. 
Wykładając na Uniwersytecie, brał czynny udział w życiu publicznym 
i naukowym. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 
Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytutu Naukowo-Badaw
czego Europy Wschodniej. Od 1934 r. aż do wybuchu II wojny świato
wej był radnym m. Wilna oraz członkiem i prezesem Klubu dyskusyj
nego „Włóczęgów", a także redaktorem pisma „Włóczęga", którego łamy 
otwarte były dla przedstawicieli wszystkich kierunków politycznych. 
Przez długie Iata był kuratorem organizacji studenckich, żydowskich 
oraz katolickiego „Odrodzenia". 

W czasie II wojny światowej pozostał w Wilnie, organizując, wykła
dając i pełniąc nadal funkcje dziekana na tajnym uniwersytecie, zara
biając jednocześnie na życie jako nocny dozorca. Te warunki życia od
nowiły zaleczoną chorobę płuc, która od tego czasu ciągle pogarszała 
stan zdrowia mojego męża. 

W styczniu 1945 r. mąż mój wyjeżdża z Wilna do Krakowa, gdzie 
zostają mu zlecone wykłady na Wydziale Prawa, a jesienią 1945 r. na 
zaproszenie rektora, profesora Stanisława Kulczyńskiego i profesora Ka
mila Stefko i; objął wykłady na Wydziale Prawno-Administracyjnym 
Uniwersytetu Wrocławskiego, w którego organizacji brał czynny udział. 
W sierpniu 1946 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego na 
Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa 7 i katedrą tą kierował 
aż do śmierci w 1959 r., będąc jednocze�nie wykładowcą na Wyższej 
Szkole Ekonomicznej. W latach 1948-1951 pełnił funkcje dziekana Wy
działu Prawno-Administracyjnego na Uniwersytecie. Za wybitne osiąg
niqcia i zasługi w pracy wychowawczej i dydaktycznej zosfał kilkakrotnie 

& Prof. Kamil Stefko był pierw�zym dziekanem Wydziału Prawno-Admini

stracyjnego. Jego iyciorys zob. ni;\ej. 
7 Du ku11ca sierpnia 1950 r. nazwa katedry brzmiała: Ka tcdra I-listurii Prawa 

na Zacllodzic Europy. Utworzono j;l formalnie 30 IV 1D4G r. 
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nagrodzony. Był członkiem zwyczajnym Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego i współpracownikiem Komisji Prawnicicj Polskiej Akademii 
Umiejętności w Krakowie. 

Najważniejsze prace ogłoszone { ... ] 
Ponadto kilka wydaó. skryptów dla użytku studentów oraz szereg 

artykułów drukowanych w prasie krakowskiej i wileńskiej. W 1927 r. 
zawarł zwiqzek malżc11ski z IIaliną Wardejn, późniejszą dr Haliną War
dejn-Jaworską, a w 1929 r. urodził mu się syn Władysław, obecnie do
cent na Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Stale 
postc;puj:ica choroba płuc doprowadziła do zgonu mojego m(;Ża dn. 24 
marca 1959 r. we Wrocławiu, gdzie został pochowany na cmentarzu 
św. Wa\vrzyńca. 

Życiorys napisała żona, [b. m., b. d.], dr Halina Wardejn-Jaworska 

ANTONI KNOT (20 V 1904-2 I 1982) 

Urodziłem sic; dnia 20 maja 1904 r. w Kołomyi. Do szkoły powszech
nej uczęszczałem \V latach 1910-1914 w Samborze i Kołomyi; do gim
nazjum klasycznego w latach 1914-1922 w Kołomyi. Egzamin dojrza
łości złożyłem tamże w 1922 r. Studia wyższe odbyłem na Wydziale Fi
lozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1922-1926 w zakresie 
historii i polonistyki. Doktorat filozofii uzyskałem w 1929 r. Egzamin 
państwowy na nauczyciela szkół średnich złożyłem \V 1932 r. Od 1 IX 
1925 r. do 31 III 1927 r. bylem stypendystą (z funl{cją bi bliotclrnrskq} 
w Polskim Muzeum Szkolnym we Lwowie. Od 1 IV 1927 do 31 III 
1932 r. byłem kolejno: zastępcq asystenta (demonstratorem), asystentem 
młodszym i asystentem stnrszym przy Katedrze Historii Oświaty i Szkol
nictwa (prof. Stanisław Łempicki). Od 1 IV Hl32 do 30 IX 1936 r. bylem 
archiwariuszem w Archiwum Uniwersytetu Lwowskiego. Od 1 IX 1929 
aż do września 1939 r. bylem, niezależnie w równoczesnej pracy w Uni
wersytecie, nauczycielem w Pa1istw. Szkole Ekonom.-Handlowcj we 
Lwowie (później Państw. Męskie Gimnazjum Kupieckie) i w Liceum 
Handlowym. W czasie wojny 1939-1945 byłem we Lwowie nauczycie
lem, archiwistą (kustoszem Archiwum Miejskiego) i bibliotekarzem. Za 
czasów okupacji niemieckiej brałem czynny udział w tajnym nauczaniu 
w zakresie szkoły średniej i w tajnym Uniwersytecie. Dnia 17 stycznia 
wyjechałem, jako repatriant do Polski. Po kilkutygodniowym pobycie 
w Przeworsku z początkiem marca 1945 r. przybyłem do Krakowa i roz
począłem pracq bibliotekarską w Bibliotece Jagiellońskiej, jako kierow
nik referatu zabezpieczania ksiqgozbiorów podworskich na terenie wojew. 
krakowskiego, rzcswwskicgo i kieleckiego. 

Dnia 9 maja 1945 r. przyjechałem do Wrocławia, jako kierownik 
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czołówki 8 pierwszej grupy naukowej. Tutaj w Delegaturze Minister
stwa Oświaty objąłem kierownictwo bibliotek i archiwów. Po zorgani
zowaniu Uniwersytetu zostałem mianowany dyrektorem Biblioteki Uni
wersyteckiej. Na tym stanowisku pozostałem do dnia 30 września 1963 r. 
Prócz zajęć w charakterze dyrektora Biblioteki wykonałem na terenie 
Wrocławia następujące prnce. Przeprowadziłem rewindykację wywiezio
nego mienia naukowego Uniwersytetu i Politechniki. Zorganizowałem 
Zakład Narodowy im. Ossoliilskich (Bibliotekę i Wydawnictwo), jako 
naukowy dyrektor w 1. 1946-1949. Redagowałem „Sobótkę" przez cztery 
pierwsze lata. Założyłem i redaguję w 1957 r. ,,Roczniki B[iblioteczJne"; 
założyłem i redaguję „Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznaw
cze" (seria WTN). W latach 1945-1951 prowadziłem w Uniwersytecie 
wykłady zlecone z historii oświaty i szkolnictwa oraz nauki o książce. 
Jestem współzałożycielem i członkiem zwyczajnym Wrocł. Tow. Nauk. 
Bylem członkiem trzech Komisji PA U. Byłem założycielem i pierwszym 
przewodniczącym Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa WTN (1953-
1958). W r. 1955 mianowany zostałem profesorem nadzwyczajnym z po
zostawieniem na stanowisku dyrektora B-ki Uniwersyteckiej. Przez trzy 
lata bylem przewodniczącym Komisji Rady Gł. Szkoln. Wyższ. dla spraw 
Bibliotek. Przeprowadziłem odbudowę budynku B-ki „Na Piasku" i re
mont kapitalny budynku B-ki [przy ul.] Szajnochy 10. Z mojej inicja
tywy Ministerstwo kreowało Katedrę Bibliotekoznawstwa oraz Studium 
Bibliotelrnznawstwa dla Pracujących w 1956 r. Byłem jego organizato
rem i jako prodziekan na Wydziale Filologicznym (1956-60) kierowni
ldem tego (jedynego w Polsce) Studium. Od 1 X 1963 r. na własną prośbę 
zostałem przeniesiony na Wydział Filologiczny do Katedry Biblioteko
znawstwa, gdzie objąłem wykłady i kierownictwo (ponownie) Studium 
dla Pracujących. Dnia 18 grudnia 1964 r. zostałem mianowany proieso
rern zwyczajnym. Ogłosiłem ok. 60 rozpraw i prac z zakresu: historii 
oświaty, dziejów życia literackiego, bibliotekoznawstwa i bibliografii. 
Nadto posiadam w dorobku prace edytorskie. 

,Jestem aktywnym członkiem Stronnictwa Demokratycznego od 1945 r. 
Bylem przez 2 kadencje przewodn. Komitetu Miejskiego; w drugiej ka
dencji jestem przewodniczącym Wojew. Komitetu; drugą kadencję człon
kiem Centralnego Komitetu. W 1. 1946-1949 byłem radnym Dolnoślą
skiej Wojew. Rady Narodowej i w tejże Radzie wiceprzewodn. Komisji 
Kultury i Sztuki. Jestem przewodu. Komisji Rewizyjnej Towarz. Miłośn. 
Wrocławia. Za działalność naukową i zawodową otrzymałem kilkakrotnie 

nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody rektorskie. 
Posiadam odznaczenia: Order Sztandaru Pracy I kl. (1963), Krzyż 

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1955), Zloty Krzyż Zasługi (1947), 

s W skład Czołówki Grupy Naukowo-Kulturalnej wchod,:ili ponadto: S. Ka

rnitiski i W. Ko,:ak. 
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Medal X-lecia Polski Ludowej (1955), Odznakę XV-lecia Wyzwolenia 
D. Sląska (1960), Odznakę Budowniczego Wrocławia (1961), Odznakę
XXV-lecia Stronnictwa Demokr. (1962), Odznakę Tysiąclecia (1963),
srebrną odznakę Towarz. Miłośn. Wrocławia, odznakę pionierów wroc
ławskich.

Wrocław, dnia 3 października 1965 r. Antoni Knot 

JERZY KOWALSKI (23 V 1893-22 I 1948) 

Mąż moJ, Jerzy (Włodzimierz) Kowalski, urodził się w Krakowie, 
w rodzinie urzędniczej, w dniu 23 maja 1893 roku. Studia uniwersyteckie 
odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1917 uzyskał doktorat 
na podstawie rozprawy De Plutarchi scriptorum iuvenilium colore rhe

torico. W roku 1920 został profesorem nadzwyczajnym filologii klasycz
nej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W roku 1929 profeso
rem zwyczajnym. W latach 1932/33 był dziekanem Wydziału Huma
nistycznego. Okres okupacji spędził we Lwowie i w Warszawie, dokąd 
przybył w październiku 1943 r. i gdzie przeżył powstanie. Wraz z pro
fesorem Jerzym Manteufflem prowadził nasłuch radiowy dla prasy pod
ziemnej, miewał ćwiczenia z uczniami i prelekcje tajne. W czasie po
wstania przez pewien czas był komendantem Biblioteki Publicznej przy 
ul. Koszykowej. Od lutego do lipca 1945 r. przebywał w Lublinie, pro
wadząc wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W paździer
niku 1945 r. osiada we Wrocławiu, gdzie jako dziekan organizuje Wy
dział Humanistyczny'\ tworzy Instytut Filologii Klasycznej 10, redaguje 
pismo PTF „Eos". Bierze udział w powstawaniu wielu towarzystw nauko
wych. Pierwszy numer „Zeszytów Wrocławskich" wiele jemu zawdzię
cza. 

Umarł 22 stycznia 1948 roku. Pochowany jest na cmentarzu św. Wa
wrzyńca. 

Bibliografia prac Jerzego Kowalskiego zestawiona przez jego ucznia, 
Bronisława Bilińskiego, obecnie profesora Uniwersytetu Warszawskiego 
i kierownika Akademii polskiej w Rzymie, liczy 87 pozycji. 

Główną dziedziną prac Jerzego Kowalskiego była retoryka grecka. 
Wiele studiów z tej dziedziny wydał przed wojną 1939 r. Jako pierwszy 
tom prac Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego ukazał się w r. 1947 
Hermogenes de Statibus. Pismo Hermogenesa było przez tysiąc lat pod
stawowym tekstem szkoły greckiej. Na pierwszym egzemplarzu autor
skim swego Hermogenesa dedykował go Jerzy Kowalski swemu przyj a-

9 Organizatorem Wydziału Humanistycznego był początkowo, przebywający
w Krakowie, prof. Witold Taszycki. 

io Formalna nazwa jednostki od 30 IV 1946 r. brzmiała: Katedry Filologii Kla
sycznej I i II. 
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cielowi, rektorowi Stanisławowi Kulczyńskiemu, pisząc: ,,Wygrałem moją 
bitwq o Wrocław". To patetyczne określenie nie zdziwi filologa, który 
jest w stanie ocenić ogrom pracy przy klasyfikacji rękopisów i przed
sta,vieniu kompletnej historii tekstu. Druk tej pracy w zniszczonym 
Wrocławiu był wydarzeniem naukowym, które zostało zarejestrowane 
w czasopismach naukowych, m. in. w Stanach Zjednoczonych. Nie jest 
moj[) rzeczą omawianie prac naukowych. Zbyt bogaty to zresztą ma
teriał, by go tu można pomieścić. Wspomnc; o dwu pozycjach edytor
skich, a to: Wyklacly lozańskie Adama Mickieu;icza i Historia cywilizacji 
greckiej. Włożyłam w te edycje wiele pracy po śmierci męża. Czytelnik, 
którego zainteresowałaby postać Jerzego Kowalskiego, będzie mógł ją 
odtworzyć, przeglądając tomy prozy przez nas obojga wydane: Mijają 

nas, Złota Kula, Grnce i opracowane przeze mnie, a wspólnie kiedyś 
pisany Gąszcz oraz Jerzego K. Archiwum pamięci. Nadto pojawia się on 
w moich Opowiadaniach greckich i w Figlach pamięci. Pozostały w pa
pierach listy. Powinne się doczekać kiedyś wydania. 

Nie jest łatwo być biografem mego męża. Lęk, aby nie pisać hagio
grafii, każe zbierać fakty, powstrzymywać się od wspomnień. Ileż miast, 
ruin na pustkowiach zwiedziliśmy razem nad Morzem Śródziemnym, 
wędrując śladami Demostenesa, Cicerona, Horacego, św. Augustyna! Ile 
godzin wspólnie spędzonych w bibliotekach paryskich, rzymskich, lo
zańskich! 

Biograf zanotuje tylko, że 4 maja 1924 r. w kościele Sw. Mikołaja 
we Lwowie zawarte zostało małżeństwo Jerzego Kowalskiego z Anną 
Chrzanowską, zaś 27 maja w roku 1946 we Wrocławiu urodziła się córka 
Jerzego i Anny � Maria Wanda. Mieszkali zaś w domu przy ul. Lin
dego 10 na Karłowicach. 

Kto inny niech wspomni tego człowieka nadludzkiej pracy, o jego 
dowcipie często okrutnym dla siebie i przyjaciół, o jego miłości do Gre
cji, do Ojczyzny, o namiE;tnym umiłowaniu wolności i sztuki. 

[b. m., dnia] 30 marca 1965 r. Anna Kowalska 

STANISŁAW LORI A (18 I 1883-8 VIII l!l58) 

Życiorys 

Stanisław Loria urodził się w Warszawie dnia 18 stycznia 1883 r. 

Szkołę powszechną i średnią ukończył w Krakowie, uzyskując w 1901 r. 
świadectwo dojrzałości w gimn. im. św. Anny. W tym też roku roz
począł wyższe studia na Wydziale Filozoficznym UJ, kontynuując je 
w Lipsku oraz przez ostatnie lata studiów w Krakowie. 

Interesując siq i specjalnie zajmując matematyką, psychologią do
świadczalną oraz metodologią i teorią poznania, skierował całe zainte-
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resowanie ku fizyce, jako stypendysta-demonstrator (l X 1905-30 IX 
1907) przy Katedrze Fizyki Doświadczalnej UJ.

W 1907 r. uzyskuje stopień doktora filozofii, po czym wyjeżdża do
Niemiec, studiując na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Ge
tyndze oraz w Berlinie jako student i pracownik naukowy w „Boscha 
Laboratorium" (Prof. A. Dubois), korzystając w tym okresie z zasiłku 
na studia z funduszu im. W. Osławskiego, przyznanego przez Akademiq 
Umiejętności. W dniu l IV 1910 r. zostaje mianowany asystentem w Za
kładzie Fizyki Doświadczalnej UJ, a w grudniu 1910 r. habilituje się 
z fizyki doświadczalnej (reskrypt zatwierdzający Nr 6841 z 3.3.1911 r.). 

W latach 1911-1913 prowadzi zlecone wykłady w zastępstwie prof. 
A. Witkowskiego oraz prof. M. Smoluchowskiego. W 1912 r. otrzymuje
z Akad. Umiejętności nagrodę z fundacji K. Simona za pracę naukową.

W okresie IX 1913 do VII 1914 r. przebywa na urlopie naukowym 
w Anglii, pracując pod kierunkiem prof. K Rutherforda w Manchester, 
otrzymując w tym czasie tzw. ,,Honorary Research-Fellowship" oraz 
propozycję pozostania na okres 2-letni (od 1 I 1915 r.) w charakterze 
stypendysty „John 1Iarling Fellow". 

Po wyrażeniu zgody na powyższą propozycję wraca do Krakowa ce
lem uregulowania i likwidacji swoich spraw osobistych. Wybuch I woj
ny światowej uniemożliwia mu podjęcie dalszej pracy w Anglii. 

W latach 1915/16 pracuje we Wiedniu w „Badawczym Instytucie 
Radowym" Wiedeńskiej Akademii. 

Od 1 IV 1919 r. jako prof. nadzwycz., a od 1923 r. jako prof. zwy
czajny wykłada fizykę teoretyczną i jest kierownikiem seminarium Iizyki 
matematycznej na UJK we Lwowie. W 1923 r. otrzymuje urlop nauko
wy do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

Do końca 1925 r. pracuje i wykłada w California Institut of Techno
logy, Passadena Cal., jako wykładowca oraz w University of California, 
Berkeley Cal., jako kierownik seminarium fizyki teoretycznej. Po po
wrocie do kraju zostaje w 1926/27 r. dziekanem, a w 1927 /28 r. pro
dziekanem Wydziału Matem.-Przyrodniczego UJK we Lwowie. 

W 1927 r. po śmierci prof. Negrusza zostaje mianowany prof. zwy
czajnym i kierownikiem Zakładu Fizyki Doświadczalnej we Lwowie. Na 
tym stanowisku pracuje do wybuchu II wojny świat. Po zajęciu Lwowa 
przez Armię Radziecką otrzymuje stopień doktora nauk matemat.-fizycz
nych oraz stanowisko prof. fizyki i kierownika Katedry Fizyki Doświad
czalnej w Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie. 

W sierpniu 1941 r. po wkroczeniu do Lwowa wojsk hitlerowskich 
opuszcza miasto, przedostaje się w okolice Krakowa, gdzie ukrywa się 
na wsi aż do wyzwolenia kraju. Przymusowy wyjazd ze Lwowa pozba
wił go całego, bez reszty, osobistego warsztatu naukowego, jak biblioteka, 
materiały, dokumenty, rqkopisy prac badawczych z ostatnich lat, wszyst
kich notatek wykładów z fizyki teoretycznej i doświadczalnej od 1911 r. 
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itd. Zaginął też gotowy do druku podręcznik fizyki dla medyków i bio
logów. 

W marcu 1945 r. przenosi się do Krakowa, gdzie z gronem byłych 
profesorów i docentów Uniw. Lv.rowskiego bierze udział w organizacji 
,,grupy pracowników naukowych", mających udać się do Wrocławia ce

lem zaopiekowania się majątkiem po instytucjach naukowych i kultu
ralnych. We Wrocławiu bierze czynny udział w pracach nad odbudową 

Uniwersytetu i Politechniki, jako zastępca Pełnomocnika Min. Oświaty, 

a następnie (od września 1946 r. do września 1947 r.) 11 jako prorektor 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Od XI 1945 r. do X 1951 r. jest profe
sorem fizyki i kierownikiem Zakładu Fizyki Doświadczalnej na Wy
dziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 1�. 

Równocześnie w tym okresie jest delegatem Uniwersytetu w MRN mia
sta Wrocławia, kierując pracami Komisji Kultury i Oświaty. W 1946 r. 
zostaje odznaczony orderem „Polonia Restituta" IV kl. 13 

Po I Zjeździe Przemysłowym w Jeleniej Górze w 1945 r. zostaje 
mianowany przewodniczącym „Komisji dla zagadnień Optyki i Mecha
niki Precyzyjnej", organizując „Biuro Konstrukcji Optycznych", które 
następnie zostało włączone do „Głównego Instytutu Mechaniki" pod na
zwą „Biura Kalkulacji Optycznych" przy delegaturze GIM we Wrocła
wiu. W 1947 r. otrzymuje stypendium naukowe l\1iędzynarodowej Unii 
Fizyki Czystej i Stosowanej i wyjeżdża do Anglii na 9 miesięcy, gdzie 
zajmuje sic: i zapoznaje z postępami fizyki w okresie wojny. 

W 1951 r. zostaje przeniesiony na stanowisko profesora fizyki i kie
rownika Zakładu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Matematyki, Fi
zyki i Chemii Uniwersytetu Poznańskiego. Stanowisko powyższe piasto
wał do 1 I 1957 r. W roku 1957 wyjeżdża do rodziny do Kanady, a na
stc;pnie do Anglii, gdzie umiera w dniu 8 sierpnia 1958 r. 
Za zmarłego prof. dra Stanisława Loria sporządziła żona. 

{b. m., b. d.] Dorota Loria 

KAROL MALECZYŃSKI (28 X 1897�20 VII 1968) 

Urodziłem się 28 X 1897 r. w Grębowie pow. Tarnobrzeg. Uniwersy
tet Lwowski ukończyłem w latach 1915-1924 ze stopniem doktora. 
W latach 1924-1940 bylem archiwistą archiwum państwowego we Lwo-

11 Faktycznie funkcj(; prorektora pełnił prof. Stanisław Lorin od 19 IX 1945 

do 31 VII 1946 r. 
11 Katedra (Zakład) Fizyki Doświadc:.:alnej przy Wydzble :rvratematyczno-Przy

rodniczym była wspólna dla Uuiwer�ytetu i Politechniki. 
13 Dotyczy jednak zapewne roku 1946 i orderu V klasy, tj. Krzyr.a Kawaler

skiego Orderu Odrodzenia Polski, przyznanego prof. Stanisławowi Lorii za zasłu
gi naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. 



Życiorysy uniwersyteckie Wrocławia 401 ------- ··-- ·------- �----------

wie. W r. 1929 habilitowałem się tamże z zakresu nauk pomocniczych 
historii. Od r. 1945 jestem profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Wroc
ławskiego do dziś 1\ 

Wrocław, [dnia] 14 września 1965 r. Karol Maleczyński 

TEOFIL EMIL MODELSKI (16 XI 1881-5 III 1967) 

Życiorys 

Urodziłem się dnia 16 listopada 1881 r. we Lwowie jako syn Teofila 
Modelskiego, uczestnika powstania 1863 roku i Rozalii z Widackich. Stu
dia nb,ze, średnie i wyższe (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie) kończyłem w tym mieście oraz jeden rok stu
diów odbyłem w Berlinie (stypendium habilitacyjne im. Barczewskie
go). W roku 1909 uzyskałem we Lwowie na podstawie rozprawy KróL 

Gebalim 1c liście Chasdaja stopień doktora filozofii. Złożyłem również 
egzamin nuuczycielski dla szkól średnich i od lutego 1909 do roku 1924 
pełniłem obowiązki nauczyciela w gimnazjach lwowskich. Dnia 10 sierp
nia 1910 r. zawarłem związek małżeński ze Stefanią Torańską. W roku 
1917 habilitowałem się na Uniwersytecie Lwowskim z historii powszech
nej średniowiecznej oraz z historii austriackiej. Od roku 1917 /18 wykła
dałem i prowadziłem Seminarium historyczne w zastępstwie profesora 
Ludwika Finkla. Przez kilka lat byłem delegatem docentów do Rady 
Wydziału Filozoficznego. Od roku 1914 do roku 1924 pełniłem obowiązki 
sekretarza Towarzystwa Jfr;torycznego we Lwowie, a w latach 1917/18 
bylem współredaktorem „Kwartalnika Historycznego". Od końca 1918 
roku do lipca 1924 pełniłem nadto obowiązki szefa Zarządu Archiwal
nego DOK 15 oraz asystenta Archiwum Uniwersyteckiego. W roku 1917
zostałem współpracownikiem Komisji Historycznej Akademii Umiejęt
ności w Krakowie, a w roku 1921 członkiem przybranym Towarzystwa 
Naukowego we Lwowie oraz członkiem założycielem Towarzystwa Przy
jaciół Nauk w Przemyślu. Postanowieniem Prezydenta Rzplitej z dnia 
4 września 1924 roku zostałem mianowany profesorem nadzwyczajnym 
historii średniowiecznej oraz nauk pomocniczych historii na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W roku 1928 
zostałem wybrany przewodniczącym Wydziału III Towarzystwa Przyja
ciół Nauk w Wilnie po profesorze Alfonsie Parczewskim, a w roku 1929 
i 1930 redagowałem „Ateneum Wileńskie". W roku 1930 zostałem wy
brany członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego we Lwowie. 

u Jest to najbardziej zwi<;zly życiorys w Albumie Dwudziestolecia, napisany 
przez pierwszego organizatora Instytutu Historii od maja 1945 r. Zob. szerzej, np.: 
R. Hec k, Profesor Dr Karol Maleczyński, (Sobótka, 1968, nr 3, s. 481--484).

15 DOK - Dowództwo Okrc;gu Korpusu (nr VI we Lwowie) powstało 6 I 
1921 r. w micj,ce Dowództwa OkrGgu Generalnego (DOG). 

S - Sobótka 3/85 
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Tego samego roku (20 września 1930) po śmierci profesora Jana Ptaś
nika zostałem powołany na Uniwersytet Lwowski w charakterze profe
sora zwyczajnego historii powszechnej średniowiecznej. Objąłem ponad
to kierownictwo Archiwum Uniwersyteckiego po śmierci profesom 
L. Finkla. W roku 1931 zostałem wybrany wiceprezesem Towarzystwa
Miłośników przeszłości Lwowa. Tegoż roku zostałem współredaktorem
,,Kwartalnika IIistorycznego" z prof. Fr. Bujakiem i prof. St. Zakrzew
skim, a od roku 1932 redaktorem. Redakcje; ,,Kwartalnika" prowadziłem
do roku 1937 (rocznik 51), kiedy to v,-yszedl „Kwartalnik" poświęcony
jubileuszowi Towarzystwa Historycznego (1886-1936), a Towarzystwo
i „Kwartalnik" obchodziły rocznicę 50-lecia swego istnienia. W roku
1933/34 zostałem wybrany dziekanem Wydziału Humanistycznego,
a w roku następnym prodziekanem. Od jesieni 1939 roku do wybuchu
wojny niemiecko-radzieckiej byłem zajęty w państwowym Uniwersyte
cie Lwowskim im. I. Yranki w charakterze profesora. Za okupacji nie
mieckiej zachorov;ałecm i dłuższy czas przebywałem na wsi dla porato
wania zdrowia.

Po zakończeniu wojny zarejestrowałem się w roku 1945 na Uniwer
sytecie Jagiellońskim w Krakowie, a powołany do Wrocławia objąłem 
obowiązki służbowe 15 stycznia 1946 r. w charakterze profesora historii 
średniowiecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocław
skiego, na podstawie tymczasowej nominacji rektorskiej. Nominacja 
przez Prezydenta Rzplitej Polskiej nastąpiła dnia 13 lipca 194ą roku. 
'vV styczniu 1946 roku zostałem wybrany prodziekanem, a następnie 
dziekanem. Obowiązki i godność: dziekana Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego pełniłem od roku akad. 1946/47 do dnia 
30 września 1950 roku, tj. do chwili przejścia na emeryturę. Z dniem 
1 października 1950 roku objąłem funkcję dyrektora Archiwum Uniwer
syteckiego. Archiwum zajmowałem się bezinteresownie już poprzednio 
oprócz moich obowiązków profesorskich i dziekańskich na mocy uchwa
ły Senatu akademickiego, który powierzył mi opiekę nad zniszczonymi 
wskutek działań wojennych archiwaliami b. Uniwersytetu niemieckiego 
oraz Wyższej Szkoły Technicznej. Z dniem 1 października 1956 r.16 

reaktywowany zostałem do służby czynnej w charakterze profesora 
zwyczajnego, a dnia 30 września 1960 roku przeszedłem ponownie na 
emeryturę, uzyskując rentę specjalną. 

Jestem członkiem zwyczajnym Wrocławskiego Towarzystwa Nauko
wego oraz Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii. Przed woj

ną odznaczony zostałem m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze

nia Polski (1922), srebrnym medalem za długoletnią służbę na Uniwer-

16 Od tego czasu prof. Teofil Emil Modelski, pclni�c funkcjP, kierownika Ar

chiwum Uniwer�yteckiego, uależał do Katedry Historii Polski i Powsl!ćdlllcj 

XVI-XVIIl w., któq kierował prof. Władysław Czapliński.
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sytecie J. K. we Lwowie (1938); po wojnie na Uniwersytecie Wrocław
skim Złotym Krzyżem Zasługi (uchwałą Rady Państwa PRL 1954), me
dalem 10-lecia Polski Ludowej oraz odznaką 15-lecia wyzwolenia Dol
nego Śląska (1955, 1960). Opublikowałem przeszło 80 większych i mniej
szych prac naukowych, niektóre z nich w fachowych czasopismach za
granicznych. Inne większe prace historyczne, które mam jeszcze w rGko
pisic, czqściowo zniszczone i zdekompletowane w okresie wojny, rekon
struuję i ponownie przygotowuję do druku. 

Wrocław, dnia 15 sierpnia 1965 r. Teofil Emil Modebki 

JAN PIPREK (20 X 1887-3 II 1970)

Życiorys 

Urodziłem się 20 października 1887 r. w Gorzyczkach, pow. Wodzi
sław, woj. Katowice, jako syn chłopa małorolnego. W piętnastym roku 
życia wstąpiłem do trzeciej klasy gimnazjum klasycznego w Głogowie. 
Po ukończeniu siedmiu klas przeniosłem się do gimnazjum klasycznego 
w Duisburgu n. Renem, gdzie po dwóch latach zdałem egzamin matu
ralny i otrzymałem świadectwo dojrzałości. Wyższe studia zacząłem 
w Uniwersytecie Wrocławskim. Studiowałem slawistykę, germanistykę 
i językoznawstwo porównawcze. Po trzech semestrach przeniosłem się na 
Uniwersytet w Pradze, gdzie spędziłem jeden semestr, następnie udałem 
się do Lipska a z Lipska do Monachium. Tutaj zdałem w r. 1912 egzamin 
doktorski ze slawistyki, germanistyki i językoznawstwa porównawczego 
na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Slavische Brautwerbungs- und 

Hochzeitsgebriiuche. Praca ta wyszła w r. 1914 jako osobny tom czaso
pisma wiedeńskiego „Zeitschrift fur osterreichische Volkskunde", a na
stępnie została zakupiona przez wydawnictwo Schroder i Strecker 
w Sztutgarcie. Pierwszą wojnę światową spędziłem w Monachium, utrzy
mując się z udzielania prywatnych lekcji i pracując w dalszym ciągu 
naukowo. W r. 1918 wyszła moja druga praca z zakresu slawistyki pt. 
Polnisclie Volksmiirchen, również jako osobny tom czasopisma „Zeit
schrift fur i:isterreichische Volkskunde". 

W r. 1920 opuściłem Monachium i wróciłem na Górny Śląsk, aby 
brać czynny udział w pracy plebiscytowej. Wydawałem tu tygodnik 
pt. ,,Das Erwachen" i byłem naczelnym redaktorem dziennika „Ober
schlesische Grenzzeitung" 1i. Równocześnie należałem do Komisji Propa-

17 „Oherschlesische Grenzzeitung" (Górnoślą.ski Dziennik Pograniczny) i ty
godnik „Das Erwachen" (Przebudzenie) stanowiły - kolejno od 21 I i 21 X 1920 r. -
własność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu jako organy Ober
schlesische Volkspartei (Górnośląska Partia Ludowa). Ich zadaniem było paraliżo
wanie propagandy niemieckiej i oddziaływanie na ludność niemiecką oraz na tę 
część ludności polskiej, która miała trudności z czytaniem po polsku. 
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gandowej Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu i byłem 
członkiem Naczelnej Rady Ludowej w Katowicach. Po przyjęciu Górnego 
Slqska przez Polsk(; byłem przez 3 lata dyrektorem państwowego gimna
zjum klasycznego w Chorzowie. W r. 1925 przeniosłem się do Warszawy 
z zamiarem kontynuowania pracy naukowej. Przez jeden rok pracowa
łem w Ministerstwie Oświaty, a od r. 1926 byłem profesorem języka 
niemieckiego w gimnazjum państw. im. A. Mickiewicza, będąc później 
równocześnie kierownikiem Ogniska Metodycznego języka niemieckiego 
i lektorem \V Akademii Nauk Politycznych. 

W pierwszych latach pobytu warszawskiego zajmowałem się jeszcze 
slawistyką i wydałem pracę pt. Małżeństwo u pierwotnycli Słowian 

i piemion bałtyckich. Od r. 1932 poświęciłem się całkowicie germani
styce i dydaktyce. Bylem stałym współpracownikiem czasopisma „Neo
filolog" oraz sprawozdawcą z niemieckich czasopism literackich i dydak
tycznych. Po przeprowadzeniu reformy szkolnej opracowałem podręcz
niki nauki języka niemieckiego dla czterech klas gimnazjalnych i dwóch 
klas licealnych, wydane przez „Ossolineum". 

W czasie drugiej wojny światowej pracowałem w tajnych komple
tach i \V szkole handlowej prof. Lipińskiego. Pozostałem w Warszawie 
aż do koiica powstania. Po powstaniu zostałem wywieziony do Krakowa, 
gdzie uczyłem w tajnych kompletach. W maju 1945 r. przybyłem z gru
pą naukową do Wrocławia. Kierowałem tu z początku pracami odbudo
wy głównego gmachu Uniwersytetu i budynków Wydziału Humanistycz
nego, zabezpieczyłem biblioteki zakładów naukowych i przygotowałem 
budynki i zakłady, aby w jesieni móc zacząć w nich normalną pracę. 
Od jesieni 1945 r. kierowałem w charakterze zastępcy profesora zakła
dem germanistyki, który musiałem zorganizować od podstaw. Będąc 
przez wiele lat jedynym samodzielnym pracownikiem nauki miałem wy
kłady zarówno z literatury jak i z języka. Wydałem w czasopismach kil
ka większych artykułów z dziedziny literatury niemieckiej oraz książkę 
pt. Wacław Scherffer von Scherffenstein, poeta śląski i polonofU XVII w., 

na podstawie której otrzymałem tytuł docenta. W r. 1960 zostałem prze
niesiony w stan spoczynku. 
[b. m., b. d.] Jan Piprek 

KA!VIIL STEFKO (8 IV 1875-17 II 1966) 

Życiorys 

Urodziłem się dnia 8 kwietnia 1875 roku w Złoczowie, woj. tarno
polskie. Ojciec mój był sędzią a matka córką prof. zwyczajnego Poli
techniki Lwowskiej, dra Ignacego Lemocha. 

Po uk01·1czeniu szkoły podstawowej i gimnazjum w roku 1892 oraz
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studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Lwowie 
w roku 1897 odbyłem w latach od 1897-1899 aplikację sądową we Lwo
wie. Po odbyciu aplikacji sądowej i złożeniu egzaminu sędziowskiego 
zostałem mianowany sędzią powiatowym w Brodach. Ponieważ zamie
rzałem pracować naukowo, a w mieście powiatowym, gdzie bylem sędzią, 
nie miałem odpowiednich warunków (brak fachowej literatury), zwraca
łem się kilkakrotnie o przeniesienie mnie do Lwowa. Gdy prośby moje 
nie zostały uwzględnione, zrezygnowałem z dniem 31 gr�dnia 1902 roku 
ze służby sędziowskiej i u Rodziców w Tarnopolu przygotowywałem 
materiał do pracy habilitacyjnej. Po rezygnacji ze stanowiska sędziow
skiego odbyłem aplikację adwokacką i z dniem 1 września 1906 roku 
otworzyłem kancelarię adwokacką we Lwowie. Wcześniej jeszcze, w ro
ku 1902, uzyskałem stopień doktora praw na Uniwersytecie we Lwowie, 
a w roku akademickim 1905/06 studiowałem na Uniwersytecie w Berli
nie. Z Berlina wróciłem z gotową pracą habilitacyjną pt. O omieszkaniu

w procesie cywilnym. Po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej i przej
ściu przez dalsze stadia habilitacyjne zostałem dekretem z 16 X 1907 
roku mianowany docentem prawa cywilnego procesu na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu we Lwowie. Z dniem 1 października 1910 roku zostałem 
mianowany profesorem nadzwyczajnym, a od 20 marca 1916 roku pro
fesorem zwyczajnym tego przedmiotu na Uniwersytecie we Lwowie. 

Przed wojną byłem członkiem Komisji Kodyfikacyjnej i członkiem 
Trybunału Kompetencyjnego. W Komisji Kodyfikacyjnej byłem głów
nym referentem prawa o ustroju sądów oraz całego prawa egzekucyjne
go, a ponadto w znacznej części prawa upadłościowego (tytuł III o po
stępowaniu upadłościowym). 

W czasie wojny, po zwolnieniu z Uniwersytetu we Lwowie, przenio
słem się do Warszawy, gdzie od 1 lutego 1941 roku zostałem zatrudniony 
w Polskiej Pocztowej Kasie Oszczędności, instytucji będącej pod zarządem 
niemieckim; otrzymałem stanowisko kierownika biura tłumaczeń. W cza
sie pobytu w Warszawie byłem aresztowany przez władze niemieckie 
i w okresie od 27 kwietnia do 14 maja 1943 roku przebywałem w Obozie 
Pracy na ulicy Gęsiej. 

Po wybuchu powstania warszawskiego przeniosłem si<� do Częstocho
wy, gdzie w czasie okupacji w podziemiu byłem kierownikiem i wykła
dowcą prawa na Kursach Akademickich. Po wyzwoleniu przez pewien 
czas prowadziłem nadal jawnie te kursy, a następnie udałem się do 
Krakowa celem uzyskania należnego mi stanowiska na Uniwersytecie 
,Jagiellońskim. Z Krakowa jednak udałem się do Wrocławia jako czło
nek grupy naukowej Pełnomocnika Ministra Oświaty, prof. Stanisława 
Kulczyfo,ki.ego. Wyjechałem na ziemie zachodnie, gdyż uważałem, że 
tam będq mógł najowocniej służyć swą wiedzą i doświadczeniem. 

We Wrocławiu w dniu 17 maja 1945 roku rozpocząłem pracQ w Rek
toracie Uniwersytetu, wykonując zadania zlecone mi przez Rektora Sia-
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nislawa Kulczyńskiego. Przygotowałem lokal i bibliotekę dla Wydziału 
Prawa oraz zorganizowałem sekretariat Wydziału Prawa, a także przed
łożyłem wnioski osobowe co do obsady Katedr Wydziału Prawa. W roku 
akademickim 1945/46 byłem pierwszym dziekanem Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Po wyzwoleniu z mojej inicjatywy powstało we Wrocławiu Towa
rzystwo Popierania Nauk Ekonomicznych i Handlowych oraz na mój 
wniosek Ministerstwo Oświaty zezwoliło na utworzenie we Wrocławiu 
Wyższej Szkoły Handlowej. Szkołę tę zorganizowałem, pełniąc na niej 
funkcję rektora do roku 1951 18. Szkoła ta została później przejęta przez
Władze Państwowe i przemianowana na Wyższą Szkołę Ekonomiczną. 
W dniu 19 września 1964 r. otrzymałem godność doktora honoris causa 
tejże uczelni. 

Na Uniwersytecie Wrocławskim byłem kierownikiem Katedry Po
stępowania Cywilnego do roku 1960, w którym to roku z dniem 31 sierp
nia zostałem przeniesiony na emeryturę. 

Obok działalności w uczelniach wrocławskich pełniłem także funkcje 
społeczne: w latach 1946 do 1949 bylem radnym Wojewódzkiej Rady Na
rodowej i członkiem Wojewódzkiej Komisji Lokalowej. 

Za moje zasługi byłem kilkakrotnie odznaczony; przed wojną otrzy
małem order komandorii „Polonia Restituta", po wojnie: Złoty Krzyż 
Zasługi {1947), Medal Dzicsięciol('cia Polski Ludowej (1955), Krzyż Ko
mandorski Orderu Odrodzenia Polski (1955), Order Sztandaru Pracy I 
Klasy (1959), Odznakę XXV-lecia Stronnictwa Demokratycznego (1963). 
Ostatnie odznaczenie otrzymałem za moją długoletnią działalność 
w Stronnictwie Demokratycznym, którego członkiem byłem od dnia 
jego powstania. 

Dorobkiem mego życia jest wiele prac naukowych [ ... ]. Ponadto ogło
siłem szereg artykułów w różnych czasopismach prawniczych, zarówno 
polskich jak i niemieckich. 

W czasie wojny zagim1ł mi rękopis pracy pt. O .zwolnieniu państw

od jurysdykcji krajoiccj - obejmującej około 20 arkuszy druku. 

Wrocław, [dnia] 8 kwietnia 1965 r. Prof. Dr Kamil Stefko 

HUGO DIONIZY STEINHAUS (14 I 1887-25 II 1972) 

Nazywam siq Hugo Dionizy dwojga imion Steinhaus. Urodziłem się 
w Jaśle 14 stycznia 1887 r. Mój ojciec, Bogusław Steinhaus, był dyrek
torem spółdzielni kredytowej; mój dziadek był kupcem i zarządcą dóbr; 
Steinhausowie mieszkali w Jaśle od r. 1830 do 1939. Moja matka, Eweli-

is Wcześniej, w roku akademickim 1933/34, prof. Kamil Stefko pclnil funkcji; 

rektora U ni wcrsytctu Jana Kazimierz" we Lwowie. 
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na Lipschitz, pochodziła z Tarnowa - jej ojciec był przedstawicielem 
fabryki cementu. W Jaśle ukończyłem klasyczne gimnazjum państwowe 
w r. 1905. W roku 1905/6 studiowałem filozofię i matematykę na Uni
wersytecie Lwowskim. W r. 1906 przeniosłem się do Getyngi, a w r. 
1911 otrzymałem tam doktorat filozofii w zakresie matematyki, summa 
<:.urn laude. Lata 1911 i 1912 spc;dzilem w :vlonachium i w Paryżu, a po
tem mieszkałem w Jaśle, w Krakowie i we Lwowie, aż do wybuchu 
I wojny światowej. Po kilku miesiącach pobytu w Krakowie i Wiedniu 
znalazłem się w I pułku artylerii Legionów Polskich jako zwykły żoł
nierz; na froncie wołyńskim uczestniczyłem w kilku bitwach - w jed
nej z nich zginął mój brat stryjeczny, Władysław Steinhaus (wskutek 
tego jestem jedynym męsldm przedstawicielem rodziny Steinhausów). 
Potem pracowałem jako urzędnik techniczny Centrali Odbudowy Kra
ju "1 w Krakowie i we Lwowie. W r. 1917 habilitowałem się we Lwowie,
dziqki poparciu Józefa Puzyny (którego studentem byłem na I roku). 
W tymże roku ożeniłem się ze Stefanią Szmoszówną. Przez pewien czas 
bylem zatrudniony jako matematyk przy gazociągu firm Waterkeyn, 
Gartcnberg i Karpaty w zagłębiu jasielsko-krośnie11skim. W r. 1920 po
wróciłem do Lwowa jako profesor nadzwyczajny na uniwersytecie; 
w r. 1923 zostałem profesorem zwyczajnym. Il wojna światowa sprawiła, 
że przez 22 miesić\<:e byłem obywatelem sowieckim i profc,;orem analizy 
wyższej, a także pracownikiem naukowym Akademii Ukraióskicj w Ki
jowie 20. Dnia 4 lipca roku 1941 opuściłem moje mieszkanie przy ul. 
Kadeckiej 14 we Lwowie - z żoną przenieśliśmy się do mieszkania 
mojej siostry, Olgi Chwistkowcj, w domu profesora Fulit'1skiego, który 
przepowiedział mi, ż.c będ<.; profo:surc1n ,ve Wrocławiu. 26 lisiopudu 
r. 1941 musieliśmy opuścić to schronienie. Dzięki prof. Bulandzie (by
łemu rektorowi Uniwersytetu) i pani Morskiej-Knastrowej znaleźliśmy
kryjówkę w willi p. Witolda Otto, byłego urzędnika kwestury; od 26
listopada 1941 do 26 sierpnia 1945 r. korzystałem z papier<'iw Grzegorza
Krochmalnego, dostarczonych mi przez poet0,, Tadeusza Hollendra; do
13 lipca 1942 r. mieszkaliśmy wśród lasów na Rudnic koło Zimnej Wo
dy (kolo Lwowu). Tam udało mi się obliczyć straty niemieckie poniesio
ne przez Niemców do 31 stycznia r. 1942. Dnia 13 lipca 1942 r. prze
nieśliśmy się oboje na Berdechów koło Stróż w powiecie gorlickim. Tam
razem ze szwagrem, inż. Adolfem Szmoszem, uprawialiśmy tajne nau
czanie na dosyć dużą skalę - naszymi uczniami byli synowie i córki
kolejarzy i chłopów (patrz publikacje Stronnictwa Ludowego o tajnym
nauczaniu w Gorlickiem).

Po \:vojnie, w lecie r. 1945, otrzymałem od Stanisława Kulczyńskiego, 

1� Po\\·inno być: Centrala dla Gospodarczej Odbudowy Galicji, później Krajo
\\'.\' Urz,id Odbudowy. Centrala powstała latem 1916 r. po wcześniejszym wyparciu 
woj.,k rosy j,ddch z Galicji i podlegała Namiestnikowi. 

20 Juku c;dunck kore�pondcnt. 
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Pełnomocnika Ministra Oświaty, misję zorganizowania wspólnego Wy
działu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu i Politechniki we 
Wrocławiu; pełniłem funkcjQ dziekana tego wydziału, a potem objąłem 
Katedrę Zastosowań Matematyki 21 na Uniwersytecie. W r. 1947 wyje
chałem na 3 miesiące do Stanów Zjednoczonych. Pełniłem także przez 
kilkanaście lat obowiązki kierownika Działu Zastosowa1i Przyrodniczych 
i Gospodarczych 22 Instytutu Matematycznego PAN. W r. 1952 zostałem 
rzeczywistym członkiem Pol. Akademii Nauk - w r. 1945 zostałem czł. 
korespondentem Akademii Umiejętności w Krakowie. W r. 1960 prze
szedłem na emeryturę i objąłem funkcje profesora zw. Uniwersytetu 
Notre Dame w Stanie Indiana na rok akad. 1961/62. Byłem kilkakrotnie 
wybrany prezesem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Otrzyma
łem następujące nagrody naukowe: Nagrodę naukow,1 Polskiej Akademii 
Umiejętności za pracę ogłoszoną w r. 1948 (Coll. Math. I, p. 312-321), 
I Nagrodę Państwową (1951), dwie nagrody Polskiego Tow. Matematycz
nego (1947, 1951), Nagrodę Hektora Uniw. (1959), Nagrndę „Problemów" 
(1960), Nagrodę Naukową miasta Wrocławia (1960). W r. 1959 zostałem 
doktorem h. c. Uniwersytetu Warszawskiego; w r. 1961 doktorem h. c. 
Akademii l'v1edyczncj we Wrocławiu; w r. 1963 doktorem h. c. Uniw. 
A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jestem współzałożycielem i redaktorem honorowym czasopisma „Stu
dia Mathematica'', a także „Zastosowai'l l\fatematyki". Należę do redak
cji „Colloquium l\fathematicum" i „Monografii Matematycznych". Mam 
Krzyż Oficerski Orderu Polonia Restituta, Krzyż Komandorski tegoż 
orderu i Sztandar Pracy I Klasy. 

Moja działalność dydaktyczna na trzech uniwersytetach objęła ana
lizę matematyczną, geometrię analityczną, rachunek wariacyjny, podsta
wy geometrii, mechanikę teoretyczną, szeregi Fouriera, szeregi ortogo
nalne, rachunek prawdopodobie1i.stwa, geografię matematyczną, mate
matykę dla medyków, równania różniczkowe i całkowe. Kilkanaście lat 
prowadziłem Seminarium z Zastosowań Matematyki - to seminarium 
odbyło przeszło czterysta posiedzeń - jego celem było stosowanie ma
tematyki do zagadnień realnych z zakresu nauk przyrodniczych, lekar
skich i społecznych. 

Moimi nauczycielami w gimnazjum jasiebkim byli do!:ikonali łacin
nicy i historycy; pamiętam grecystę Korcyla i Kozaka, polonistę Szyd
łowskiego, matematyków Pająka i Niemcowa; gdyby nie oni, studia 
wyższe nie dałyby mi prawdziwej korzyści. Filozof Kazimierz Twardow
ski i matematyk Puzyna we Lwowie, a w Getyndze matematycy Hil

bert, Klein, Runge, Minkowski, Landau, Toeplitz, Caratheodory, Weyl 

z1 K,tledq Zasto�o\1:at'1 l\lakmatyki Instytutu l\-Iatematycznego Uniwer�ytctu 
Wrocławskiego prof. Hugo Dionizy Steinhaus kierował do 1960 r. 

iz Dział Zastnsowa11 Przyrodniczych. Go�podarczych i Tei:.:hnicznych. 
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oraz astronom Ambronn i geofizyk Wiechert byli moimi nauczycielami. 
Getyngeńska kolonia polska, tzn. moi koledzy, miała duży wpływ na 
moje przygotowanie; bracia Dziewulscy, S. Kępil'1.ski, Kazimierz Jantsen, 
Jan K[?], L. Chwistek, Wł. Stożek, Zygmunt Janiszewski, St. Mazurkie
wicz i Edward Loth. Tamże poznałem T. Banachiewicza i Sierpińskiego, 
którzy już wtedy mieli dużą pozycję naukową. Wychowanie fizyczne 
zawdzięczam w dużej mierze Amerykaninowi nazwiskiem Louis Durand
-Edwards, dzięki niemu już wtedy dowiedziałem się o Stanach Zjedno
czonych i społeczeństwie amerykańskim. We Lwowie moimi kolegami 
byli Ruziewicz, Banach, Żyliński, a póżniej Orlicz, Auerbach, Mazur 
i Schauder. Na Politechnice byli matematykami A. Łomnicki, W. Sto
żek, Wł. Nikliborc i Kaczmarz. Poza uczelniami spotykałem się z mate
matykiem i filozofem Blumenfeldem. Atmosfera naukowa była we Lwo
wie znakomita, a wkrótce Banach, Kuratowski, Mazur i Ulam stworzyli 
centrum naukowe o światowym znaczeniu. Śmierć Wł. Nikliborca zabra
ła z nim jego znakomite zdobycze w dziedzinie trzech ciał; wojna jest 
także odpowiedzialna za przedwczesny zgon J. Marcinkiewicza, gwiazdy 
matematyki polskiej i za morderstwo popełnione na J. Schauderze, lau
reacie nagrody międzynarodowej Metaxosa. 

[ ... ] 

Wrocław, [dnia] 22 marca 1965 r. H. Steinhaus

KAZIMIERZ WITALIS SZARSKI (9 I 1904.......(18 I 1960) 

Życiorys 
Śp. Dra Kazimierza Witalisa Szarskiego, 

profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu we Wrocławiu 

Prof. Dr Kazimierz Witalis Szarski urodził si� dnia 9 stycznia 1904 
r. we Wiedniu (Austria), jako syn dra Marcina Szarskiego, urzędnika
państwowego, i Olgi z Budwińskich. Do szkoły powszechnej uczęszczał
w czasie pierwszej wojny światowej we Wiedniu, po czym do gimna
zjum, zrazu w Krakowie, potem we Lwowie, gdzie w roku 1923 uzyskał
w III gimn. państwowym świadectwo dojrzałości. W r. 1923 zapisał się
na Wydział Rolniczy Politechniki Lwowskiej, a po roku przeniósł się
na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,
gdzie w r. 1928 uzyskał absolutorium. W r. 1932 uzyskał na tymże Uni
wersytecie dyplom doktora filozofii. W r. 1939 otrzymał veniam legen
di na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

Od roku 1927 zaczął pracę w Zakładzie Anatomii Porównawczej 
UJK, gdzie po odbyciu kursu i praktyki uzyskał w r. 1928 zrazu posadc; 
demonstratora, potem zaś kolejno asystenta młodszego i starszego przy 
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tym zakładzie. Na tym stanowisku pozostawał aż do wybuchu wojny. 
W r. 1940 Kazimierz Witalis Szarski ożenił się z Joanną Landau-Lange 
i z małżeństwa tego urodziła się w 1947 r. córka Olga. 

W wojsku nie służył, gdyż po uznaniu Go za zdolnego do służby woj
skowej przy poborze w r. 1923, odroczył termin służby na czas po stu
diach, zaś na skutek przebycia choroby płucnej został przy dodatkowym 
poborze uznany za niezdolnego do służby wojskowej. 

W czasie wojny, po wkroczeniu wojsk radzieckich do Lwowa w 1939 
r., pozostawał na swym stanowisku przy Zakładzie Anatomii Porów
nawczej ze stopniem docenta aż do marca 1941 r., kiedy to został zre
dukowany i ponownie przyjęty w maju tegoż roku ze !:>topniem laboranta. 
Po wkroczeniu Niemców do Lwowa był zrazu bez zajc;cia, potem zaś 
zarabiał na życie jako karmiciel wszy w Zakładzie Przeciwtyfusowym 
prof. Weigla. W 1942 r., zmuszony do opuszczenia Lwowa, udał się do 
Warszawy, gdzie pracował zrazu w laboratorium fabryki wyrobów spo
żywczych „IF", a potem w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego Puławy 
(oddział w Warszawie) aż do końca okupacji niemieckiej. 

W czasie powstania był 3 tygodnie w obozie niemieckim na Forcie 
Mokotowskim, a stamtąd wraz z żoną przez obóz w Pruszkowie dostał 
się do Skierniewic, gdzie prze bywał do kwietnia 1945 r. i uczył na taj
nych kursach młodzież w wieku szkolnym. W kwietniu przeniósł się do 
Krakowa, gdzie pracował jako wolontariusz przy Zakł. Anatomii Po
równawczej oraz wykładał jako docent na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W styczniu 1946 r. przeniósł sic; do Wrocławia, otrzymując kierowni
cl wo organizującego się Zakładu Anatomii Porównawczej, a w jesieni 
otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wro
cłav,,;skiego. Z końcem 1952 r. kierowany przez Profe!:lora Zakład Ana
tomii Porównawczej otrzymał rangę Katedry. Profesor Szarski wykładał 
�matomię porównawczą kręgowców i zoologię systematyczną kręgowców. 
Prowadził również seminarium dla studentów odbywających specjaliza
cję w katedrze. 

W okresie wrocławskim stosunkowo wiele czasu poświęcał ornitologii. 
Opublikował kilka prac z tej dziedziny. Zgromadził wokół siebie grupę 
młodych ornitologów, których większość po śmierci profesora dalej kon
tynuuje swoje badania. Prof. Szarski prowadził także badania histo-ana
tomiczne mózgów ptaków, których to badań już nie ukończył. Kontynuo
wał również swoje badania embriologiczno-anatomiczne nad układem 
moczopłciowym Muridae, których główne wyniki zostały opublikowane 

jeszcze przed wojną. 
Działał we Wrocławskim Komitecie Ochrony Przyrody, którego był 

przewodniczącym. Był wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Ogrodu 
Zoologicznego we Wrocławiu. 

W roku 1954 pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wy
działu Nauk Przyrodniczych. W latach 1955--1957 był prorektorem do 
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spraw nauki. W listopadzie 1957 r. prof. Szarski został wybrany rekto
rem Uniwersytetu Wrocławskiego i funkcję tę pełnił do 30 IX 1959 r. 

W marcu 1959 r. prof. Szarski zachorował na nieuleczalną chorobę 
krwi. Zmarł w styczniu 1960 roku. 

Na krótko przed zgonem znalazł się w Min. Szkoln. Wyższego wnio
sek Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych, poparty jednogłośną uchwa
łą Senatu o mianowanie dra Kazimierza Witalisa Szarskiego profesorem 
zwyczajnym 21. 

Za zmarłego m�ża, prof. dra Kazimierza Szarskiego - sporządziła żona. 
Spis prac naukowych i publikacji w latach 1949-1%0 [ ... ] 

[b. m., b. d.) 

STANISLAW TYNC (7 VI 1889-29 I 1964) 

Życiorys 
prof. dra Stanisława Tynca 

„Urodziłem się dnia 7 czerwca 1889 r. w Rzepienniku Strzyżewskim 
(powiat gorlicki, woj. krakowskie). Po studiach gimnazjalnych w Krako
wie wstąpiłem w r. szk. 1907 /8 na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu 
.Jagiellońskiego i spędziłem na nim 9 semestrów. Studiowałem język 
i literaturę polską obok filologii klasycznej, jako przedmiotu pobocznego. 
Słuchałem wykładów profesorów: Stanisława Tarnowskiego, Ignacego 
Chrzanowskiego, Józefa Trctiaka, Stanisława Windakiewicza, Tadeusza 
Grabowskiego, Jana Łosia, Stefana Pawlickiego, Maurycego Straszew
skiego, Władysława Heinricha i in. Pracowałem w seminariach prof. 
Grabowskiego, Chrzanowskiego, Łosia oraz Bieńkowskiego i w prose
minariach łacińskim i greckim. Prof. T. Grabowski skierował mnie do 
pracy nad Staszicem i wpływem Roussa na jego poglądy polityczne i p(.;
dagogiczne; pracę tą prowadziłem później i w seminarium prof. Chrza
nowskiego. Praca ta zwróciła mnie do badań nad dziejami wychowania 
i szkolnictwa polskiego. Po ukończeniu uniwersytetu objąłem w r. 1912 
stanowisko zastc;pcy nauczyciela w V gimnazjum w Krakowie i złoży
łem d[nia] 20 listopada 1913 r. egzamin nauczycielski z języka polskie
go, jako przedmiotu głównego i filologii klasycznej, jako pobocznego. 
Wówczas zająłem się w porozumieniu z prof. Chrzanowskim studiami 
nad nauczaniem w szkołach Komisji Edukacji Narodowej i na ich pod
stawie złożyłem w r. 1919 w Dziekanacie Wydziału Filozoficznego Uni
wersytetu Jagiellońskiego prace; pt. Nauka moraLiw ie szkołacli KEN, 

która uznana została za prac� doktorską. Po odbyciu egzaminów zosta-

23 Wniosek ten w zwią:.:ku ze śmierci<! prof. Kazimierza Witalisa Swrskiego 
:.:dez:aktualizowal sit.;. 
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łem w d[niuJ 19 czerwca 1923 r. przez prof. Chrzanowskiego promowany 

na doktora filozofii. Wspomniana praca wydana została w 1922 r. drukiem 
przez Komisję do badania dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce; 
ta Komisja powołała mnie pismem z dnia 9 marca 1920 r. do grona 
osób swoich korespondentów, a pismem z d[nia] 13 grudnia 1922 r. do gro
na członków. Kiedy w r. 1928 utworzyło się Naukowe Towarzystwo Pe
dagogiczne, powołano mnie w skład członków zwyczajnych. Za pracę 
o nauce moralnej przyznał mi Wydział II Towarzystwa Naukowego War
szawskiego nagrodę z fundacji im. J. Kubaszewskiej. Autoreferat
z powyższej rozprawy ogłosiłem w „Ruchu Pedagogicznym" (r. 1922,
nr 7-10), uzupełniwszy go obrazem nauki moralnej w dobie współ
czesnej na Zachodzie. Od chwili wcj!:icia do Komisji do badania dzie
jów wychowania, tj. od r. 1920, datują się moje stosunki z prof. Sta
nisławem Kotem, z którym też odtąd w mojej pracy naukowej pozo
staję w ścisłym kontakcie. W ciągu lat 1919-1922 zajmowałem się
głównie pracą zawodową nauczycielską. Znalazłszy się bowiem naprzód
w Warszawie, a potem w Toruniu, z konieczności, wskutek braku nau
czycieli-polonistów, musiałem mieć dużo lekcji w szkołach. Dlatego też
w tych latach mniej poświęcałem się pracy naukowej w obranym kie
runku, za to zajmowałem si.ę, i praktycznie i teoretycznie, sprawą nau
czania języka polskiego w szkołach �rednich, czego dorobkiem jest kil
ka artykułów z tej dziedziny, pomieszczonych w czasopismach pedago
gicznych i w „Roczniku Pedagogicznym" (z r. 1924) oraz wydawane od
1927 r. wspólnie z drem Józefem Gołąbkiem Czytanki polskie dla
gimnazjów i szkół powszechnych.

W r. 1922, kiedy mogłem wrócić do normalnej liczby godzin tygod
niowych w szkole, wziąłem się do bada11 nad dziejami protestanckiego 
gimnazjum w Toruniu, w czym dopomogła mi wyżej wspomniana Ko
misja, wyjednując dla mnie w Ministerstwie WRiOP urlop na rok 
1924/5. Rezultaty tych badań są dotąd następujące [ ... ] Po powrocie 
z urlopu objąłem kierownictwo Pati.stwowego Wyższego Kursu Nauczy
cielskiego, które piastowałem do końca mojego pobytu w Toruniu, tj. 
do 31 sierpnia 1932 r. 

Wyżej ukazane prace naukowe doprowadziły mnie w dniu 23 XI 
1928 r. do habilitacji z dziejów szkolnictwa i oświaty; w dniu 26 VI 
1 !131 r. habilitacja została przeniesiona do Poznania i odtąd pełniłem 
funkcje docenta w Uniwersytecie Pozna11skim. W styczniu r. 1930 uzy
�kawszy stypendium z Funduszu Kultury Narodowej, wyjechałem do 

Paryża, gdzie przebywałem siedem miesięcy, oddajc\c się ogólnym stu
diom nad dziejami wychowania, szczególnie francuskiego, specjalnie 
zajmując si� pedagogilq francusk,1 XVIII stulecia, aby po uporaniu się 
z pracami, Z\viązanymi z gimnazjum toruóskim, powrócić do pracy nad 
wychowaniem w Polsce w XVIII wieku. Prawie cztery miesiące spędz:i
lcm w Niemczech, w Berlinie i w Lipsku na studiach, głównie nad 
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neohumanizmem. Tak w Paryżu jak w Niemczech zbierałem, obok tam
tych studiów, notatki do zamierzonej pracy pt. Geneza myśli o wycho

waniu państwowym. W dniu 26 sierpnia 1930 r. Polska Akademia Umie
jętności zamianowała mnie współpracownikiem Komisji dla dziejów 
oświaty i szkolnictwa w Polsce. Od d[nia] 1 września 1932 r. pracuję jako 
dyrektor Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Poznaniu do Il-ej wojny 
światowej. Wojna wygnała mnie z Poznania, gdzie pełniłem .·ównież 
funkcje docenta, do wsi - osady fabrycznej; tu prowadziłem tajne 
komplety gimnazjalno-licealne i doprowadziłem wraz z kolegami nau
czycielami do matury licealnej 46 uczniów. Z tych tajnych kompletów, 
po ustaniu wojny, powstało wiejskie gimnazjum i liceum, którego 0y
łem przez parę miesięcy pierwszym dyrektorem �4. Wspominam tę wo
jenną pracę podziemną do dziś dnia ze wzruszeniem. Ile tam było so
lidarności narodowej, ile poświęcenia i ile zapału młodzieży. W d[niu] 
5 grudnia 1945 r. objąłem stanowisko profesora nadzwyczajnego pedago
giki i kierownika Katedry Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu we Wrocławiu. (Nominacja podpisana przez ob. Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Premiera i Ministra Oświaty w d[niu] 19 grudnia 1946 r.) 
I tu znowu wzruszająca pilność i gorliwość studentów! Cóż, kiedy 
przyszły ciężkie czasy dla niektórych zwłaszcza nauk, a między nimi 
i pedagogiki, a co gorsza, zwinięto w r. 1952 we Wrocławiu kierunek 
studiów pedagogicznych, zostawiając Katedrę tylko przy funkcjach 
„usługowych" kształcenia studentów czterech wydziałów uniwersyteckich 
na przyszłych nauczycieli. Kierunek pedagogiki ostawszy się tylko 
w stolicy, rozrósł się do niebywałych rozmiarów, ,,prowincję" zaś pod 
tym względem zaniedbano dotkliwie ku szkodzie nauk pedagogicznych 
i psychologicznych. Ale w bieżącym roku akademickim zmieniło się na 
lepsze: nasza Katedra otrzymała z powrotem kierunek pedagogiki (1957/ 
58), zaświtała nadzieja, że będzie można odrobić niezawinione przez 
Katedrę zaniedbania w „produkcji" młodej kadry naukowej. Można do
dać, że od roku prowadzi też Katedra eksternistowski kurs magisterski 
pedagogiki ze sporą liczbą studentów". 

[ ... ] 
W latach akad. 1958/59-1959/60 profesor Stanisław Tyne był w dal-

1:;zym ciągu kierownikiem Katedry Pedagogiki we Wrocławiu i prowadził 
w pełnym wymiarze zajęcia dydaktyczne. Od 1 X 1960 r. zostaje prze
niesiony na emeryturę z powodu przekroczenia 70 roku życia. Jednak 
dalej prowadził zlecone Mu przez Radę Wydziału zajęcia dydaktyczne: 
przez 1 rok seminarium magisterskie oraz seminarium doktorskie do 
ostatnich dni swojego życia, tj. do stycznia 1964 r. W Uniwersytecie 
Wrocławskim promował na doktorów 13 osób. W latach 1958-1964 
ukazało się drukiem dalszych Jego siedem prac naukowych, spośród 

u Dotyczy gimnazjum i liceum w Kazimierzy Wielkiej 
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których wymienię obszerną monografię: Ślązak U. Schober, konrektor

i działacz kulturalny toruński (Kraków-Wrocław 1960). Trzy dalsze 
prace przesłane przez Niego do druku znajdują się w koi1cowym stadium 
procesu wydawniczego. Pozostała nie ukończona przez Niego, jednak 
już w stadium koilcowym, duża praca pt. Metryki uc::::niów gimnazjum 
torniiskiego ( 1600-1817 ), mówi o niej prof. Tyne w swoim życiorysie. 
Zmarł we Wrocławiu dnia 29 stycznia 1964 r. 
Życiorys prof. Stanisława Tynca przepisał i tylko nieznacznie uzupełnił 
{16 wierszy na ostatniej stronicy od dołu] doc. dr Stefan Kaczmarek 25

. 

Wrocław, dnia 22 marca 1965 r. 

SEWERYN WYSŁOUCH (19 III 1900-28 II 1968) 

Mój życiorys 

Urodziłem się 19 marca 1900 r. w maj[ątku] Pirkowicze, pow. Ko
Lryó, Polesie, w starym gnieździe rodziny Wysłouchów, z Ojca Anto
niego i Matki Seweryny ze Skarży11skich, jako szóste dziecko. 

Dzieciństwo aż do lat jedenastu spqdzilcm w 1icznym gronie rodzin
nym (8-ro rodzeństwa) w Pirkowiczach. Okres ten odegrał bardzo waż
ną roll; w całym moim życiu. W warunkach zaboru rosyjskiego, na zie
miach litewsko-białoruskich, rodzina wychowywała i kształtowała cały 
światopogląd młodych generacji. To samo miało miejsce i u nas. Po
ziom duchowy, intelektualny i moralny bezpośredniego środowiska ro
dzinnego zaważył decydująco na moim rozwoju wewnętrznym. Z grub
sza wyrażał się on w polskim kresowym żarliwym patriotyzmie, reli
gijności i radykalizmie społecznym. Wszak w tej to atmosferze ducho
wej z generacji moich Rodziców wyrośli działacze tej miary, co Bo
lesław i Izydor Kajetan Wysłouchowie oraz Ludwika Wysłouch-Za
wadzka. 

Tvlimo młodych lat z głębokiem przejęciem przyswajałem sobie atmo
sferę duchową, w jakiej wyrosłem. Właściwie okres ten całkowicie 
ukształtował moje wewnętrzne ja. Lata późniejsze jedynie je grunto
wały. W domu też przygotowywałem się do szkoły średniej. W 1911 r. 
zostałem przyjęty do kl. I prywatnego gimnazjum „Kathe" w Wilnie. 
Rosyjski duch szkoły nie zdołał zachwiać moim światopoglądem. Odczu
wałem jednak bardzo brak metodycznej nauki języka i 1iteratury pol

;-;Jdej. Na tym odcinku ja i moi koledzy zdani byliśmy wyłącznie na 
własne siły. Polskie organizacje samokształceniowe prawie że nie ist
niały. 

is Prof. Stefan Kaczmarek, kierownik Zakładu Teorii Nauczania w Instytucie 
Pedagogiki Uniwer�ytetu Wrodawskiego, przeszedł 11;1 emeryturq l X 1979 r. 
Zmarł 4 V 198-1 r. 
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Po ukończeniu kl. V w 1915 r., na skutek klęski rosyjskiej i ewa
kuacji gimnazjum do Rosji, przerwałem nauk<; . Lata 1915-1919 spędzi
łem w całkowicie zniszczonych gospodarczo przez wojnę Pirkowiczach, 

ciężko pracując fizycznie na roli (bez konia i krowy), by wyżywić ro
clzinQ. Lata 1920-1923 to burzliwy okres służby wojskowej. W 1923 r. 

na Wojskowych Kursach Maturalnych w Wilnie uzyskałem świadectwo 
dojrzałości. Była to data przełomowa w mym życiu. Rozpoczyna się 
spóźniony okres studiów uniwersyteckich i kariery naukowej. W roku 
ukad. 1923/24 wstąpiłem na Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uni
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Ukoóczylem studia prawnicze 
w 1927 r. Jeszcze podczas studiów zostałem zastępcą asystenta, a póź

niej młodszym asystentem przy Katedrze Prawa Narodów, zaś po ukol'l.

czeniu Wydziału starszym asystentem przy Katedrze Historii Ustroju 
Polski. Pod kierunkiem prof. dra Stefana Ehrenkreutza uzyskałem 
w 1930 r. doktorat prawa za pracę pt. Rozwój granic i terytorium pow. 

lcobryńskiego do pał. XVI w. W 1937 r. zostałem habilitowany z prawa 
litewskiego za pracę pt. Posługi komunikacyjne w miastach W. Ks. fa
tews/ciego na prawie magdeburskim do połowy XVI w. 

Lata wileńskie, 1923-1939, to okres niesłychanie ważny w moim 

życiu. W czasach wileńskich obok pracy naukowej biorę żywy udział 
w życiu politycznym i społecznym. Ideowo należę do grupy tzw. demo
kratów wileńskich z Witoldem Abramowiczem na czele, skupionej do
koła dziennika „Kurier Wileński". Niejednokrotnie zabieram głos w pra
sie, piętnując rządową, nacjonalistyczną politykę mniejszościową, zwła
szcza na odcinku białoruskim i litewskim. Przez kilka lat pełnię rów
nież obowiązki radnego m. Wilnu. 

W okresie tym zakładam również własne ognisko domowe. W dn. 
1 lipca 1928 r. zawieram związek małżeński z Adelą Frycówną, absol
wentką Wydziału Lekarskiego USB. 11 kwietnia 1929 r. przychodzi na 
świat syn Zenon, zaś 16 września 1930 r. córka Klara Seweryna. 

Tragiczne lata okupacji hitlerowskiej spędzam z dziećmi na Kuja
wach. Ukrywając się przed Niemcami, cały ten okres pracowałem jako 
robotnik fizyczny w młynie (do lipca 1943 r.), a później jako robotnik 
rolny w gospodarce bauerowskiej. Po wyzwoleniu w 1945 r. organizuję 
na wsi szkołę dla polskiej dziatwy, w parę miesięcy później zostałem 
nauczycielem historii w gimnazjum ogólnokształcącym w Izbicy Ku
jawskiej, zaś w roku akad. 1945/46 profesorem i kierownikiem Katedry 
Historii Państwa i Prawa Polskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Łódzkiego. Od 1 lipca 1946 r. obejmuję analogiczną Katedrę na Wy

dziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego 26• 

Kolejno pełnię: od jesieni 1947 r. do marca 1952 r. przy boku rek-

i� Prof. Seweryn Wys Io uch kierował nią do 28 Il I 9G8 r. .Tej pierwotna nazwa 
brzmiała: Katedra Historii Ustroju Polski. 
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tora Stanisława Kulczyńskiego obowiązki prorektora ówczesnej olbrzy
miej Uczelni pod nazwą Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. 
W latach 1954-1955 przewodniczącego ZOZ 27

. W latach 1956-1958 
dziekana Wydziału Prawa, wreszcie od 1959 do 1 listopada 1964 r. kie
rownika Studium Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Obok zajęć uniwersyteckich od l 947 r. kierowałem Wrocławskim Od
działem Instytutu Śląskiego, a od 1949 do marca 1953 r. Wrocławskiego 
Oddziału Instytutu Zachodniego. Przez szereg lat bylem wreszcie człon
kiem Prezydium Rady Naukowej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachod
nich w Warszawie. 

Wrocław, dnia 15 października 1965 r. Prof. dr Sew('ryn Wysłom:h 

n ZOZ - Zakładowa Organizacja Związkowa. 




