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W dniu 23 III 1981 r. zmarł nagle doc. dr Władysław Dziewulski, pracownik 
Instytutu Sląskiego w Opolu. Zgon ten stanowi dotk1iwy cios dla tej placó·Nki, 
w której odgrywał rolę specjalisty dla starszej historii śląska. 

W. Dziewulski urodził się 16 II 1904 r. w Moskwie, a jego droga do bada11 hi
storycznych była raczej nietypowa. W 1927 r. uko11czył studia prawnicze na Uni
wersytecie Warszawskim, a w latach 1931-1939 pracował w charakterze referen
darza w urzędzie wojewódzkim pomorskim w Toruniu. Podczas okupacji hitle
rowskiej przebywał do 1944 r. w Warszawie, następnie został wywieziony na ::o
boty przymusowe do Berlina. 

Po wyzwoleniu powrócił do kraju i podjął ponownie pracę w administracji 
państwowej. Pracował najpierw jako kierownik oddziału w urzędzie woje,vódz
kim w Bydgoszczy, a następnie jako wicestarosta w Bystrzycy Kłodzkiej. W 1946 r. 
opublikował pierwsze prace z dziejów Pomorza Zachodniego, stanowiące efekt 
cksplorącji materiałów zebrany1;h jeszcze w ok.rc�ie przedwojennym. 

W latach 1950-1953 był już pracownikiem naukowym wrocławskiego od
działu Instytutu Zachodniego; zajmował się badaniami nad stosunkami demogra
ficznymi Sląska. W 1951 r. uzysk;ał doktorat na wydziale prawa Uniwersytetu 
Wrocławskiego. W latach 1953-1956 pełnił funkcję konsultanta naukowego w Pra
cowni Konserwacji Zabytków we Wrocławiu, a następnie podjął pracę w Instytu
cie Sląskim w Opolu (1957-1958). Wkrótce jednak przeniósł się do WSP w Opolu. 
Tam w ciągu dłuższego okresu czasu (1958-1969) sprawował funkcję kierownika 
katedry historii Sląska, łącząc pracę dydaktyczną z funkcjami prodziekana, a po
tem dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego WSP. Był promotorem 5 p::-ac 
doktorskich i opiekunem 106 prac magisterskich. Docentem został mianownrly 
w 1959 r. 

W 1969 r. został służbowo przeniesiony do Instytutu Sląskiego w Opolu, gdzie 
dotrwał do przejścia na emeryturę w dniu 31 XII 1974 r. Z tą placówką nie 
zerw�ł jednak kontaktów, piastując do końca życia funkcję konsultanta nauko
wego zakładu historii. 

Był pracownikiem nauki o rozległych zainteresowaniach badawczych. Jego 
dorobek opublikowany obejmuje ok. 160 pozycji, z których znaczna większość do
tyczy Sląska. Przede wszystkim posunął on naprzód wiedzę o dziejach rn'.ast 
śląskich, opracowując bądź poszczególne fragmenty ich historii, bądź przygoto
wując pełne ujęcia monograficzne ich rozwoju. Kłodzko, Dzierżoniów, Wrocław, 
Bytom, Nysa, Legnica, Strzegom, Brzeg, Racibórz ,  Swidnica, Paczków, Opole, Ba
borów, Prudnik, Bystrzyca Kłodzka, Kietrz, Kluczbork, Byczyna, Grodków, Wożni
ki, Ujazd Sląski, Niemodlin, Głuchołazy - to wykaz miast, których dziejnmi 
W. Dziewulski zajmował się w sposób szczegółowy; a studia te posłużyły mu do
stworzenia uogólniających syntez. Był recenzentem historycznym 14 zeszytów Ka-
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talogu zabytków sztuki w Polsce, poświęconych subregionom województwa opol

skiego. 
Na szczególne przzypomnienie zasługują jego następujące pozycje: Kłodzko i je

go ludność w świetle spisów mieszkańców z lat 1688 i 1734 (Opole 1965), Dzieje 
ludności polskiej na Slqsku Opolskim od czasów najdawniejszych do Wiosny Lu

dów (Opole 1972), monografie Brzegu i Opola (1975); pośmiertnie ukażą się zbio
rowe Dzieje Górnego Ślqska w irx i XX wieku, których był głównym współau
torem. 

Pasjonował się kwestią rozwoju chrześcijaństwa w Europie, Afryce i w Polsce 
(Postępy chrystianizacji i proces Hkwidacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej, 
Wrocław 1964; Zwycięstwo chrześcijaństwa w świecie starożytnym, Wrocław 1969). 
Zredagował kilka „Roczników Ziemi Kłodzkiej" oraz „Zeszytów Naukowych WSP 
w Opolu". Kilka prac poświęcił dziejom Pomorza Zachodniego. Ogłosił sporo dro

bniejszych przyczynków, imponując rozległą erudycją. 
· W jednej ze swych opublikowanych wypowiedzi autobiograficznych pouynił

znamienne wyznanie: ,,\V moim przekonaniu najbardziej wdzięcznym dla historyka 
Sląska jest problem dziejów miejscowej ludności polskiej. Omijany starannie -
ze zrozumiałych zresztą względów - przez naukę niemiecką, nie doczekał się on 
dotychczas pełnego i należytego zbadania przez powojennych historyków polskich, 
którzy z reguły ograniczali się do opracowań typu przyczynkarskiego" (,,Poglądy", 
1971, nr 5, s. 20). W tejże wypowiedzi za najbardziej wybitne dzieła z zakresu 
dziejów Śląska uznał on Historię Slqska (t. 2, cz. 1), Szkice z dziejów Śląska oraz 
Logikę Poczdamu J. Kokota. 

Śledził produkcję wydawniczą w interesujących go zakresach. Zabierał głos 
w recenzjach i polemikach. Pióro miał ostre. Tępił błędy i niedociągnięcia, pouczał 
i wytykał, wdawał się w spory, z ferworem poszukiwał prawdy. 

Był racjonalistą, chłodnym sceptykiem, Zoilem w zakresie krytyki, wrogiem 
niekompetencji, bezkompromisowym w przestrzeganiu prawideł porządnej pracy 
badawczej. Swą postawą przysporzył sobie wielu wrogów. Nie otrzymał nigdy 
żadnego odznaczenia - mimo wielu zabiegów ze strony jego uczniów i przyjaciół. 

Jego zaangażowanie i osiągnięcia badawcze doceniają wszyscy ci, którzy znj
mują się dziejami Śląska. 
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