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Ka zimierz B obo wski 

WYSTAWA „PRUSY - PRÓBA BILAN.SU" W BERLINIE ZACHODNIM 

Wielka wystawa pt. Prusy - próba bilansu, która miała miejsce w Berlinie 
Zachodnim od 15 sierpnia do 15 listopada 1981 r. była niewątpliwie imprezą naj
waznieiszą spośród wielu innych zorganizowanych w ramach roku pruskiego 1981 
w Republice Federalnej Niemiec oraz w Berlinie Zachodnim. Wyrażają one zja
wisko dostrzegalne w społeczeństwie zachodnioberlińskim i zachodnioniemieckim 
od końca lat 70-tych, określane mianem „pruskiej fali". Rezultatem „ponownego 
odkrywania Prus" stały się liczne wystawy, sympozja, publikacje naukowe, audy
cje radiowo-telewizyjne i inne przedsięwzięcia, które mogą rodzić, zwłaszcza u Po
laka, liczne pytania. Częściową odpowiedź na nie stanowić moźe między innymi 
następująca wypowiedź byłego prezydenta RFN, Waltera Scheela, z grudnia 1978 r. 
z okazji otwarcia w Berlinie Zachodnim Biblioteki Kultury Pruskiej: ,,Podtrzy
mujemy, kontynuujemy i pielęgnujemy dziedzictwo kulturalne Prus". 

Zwiedzając wystawę zachodnioberlińską oraz obserwując wielotysic;cznc tłumy 

zwiedzających tę ogromną ekspozycję w Martin-Gropius-Eau (budynek Gestapo 
w okresie hitlerowskim), tuż przy murze berlińskim, w ostatnich dniach jej trwa
nia, można mówić o niebywałej fascynacji społeczeństwa zachodnioberlińskiego 
i zachodnioniemieckiego wyidealizowanym pruskim porządkiem, dyscypliną pru
skich żołnierzy, pracowitością, praktycyzmem i ascetyzmem pruskich rzemieślni
ków oraz urzędników. O tym, jak żywy jest renesans zainteresowań przeszłością 
Prus we współczesnej Republice Federalnej Niemiec i w Berlinie Zachodnim, 
w którym, niestety, nie ma miejsca na ocenę z punktu widzenia polskiej opinii 
publicznej, świadczą m. in. indywidualne oceny wystawy pruskiej przez zwie
dzających, uwidocznione na ogromnej tablicy w głównym hallu Gropius-Eau. Prze
waża w nich apologetyka wszystkiego co pruskie, niektóre wyrażają wręcz tęsknotę 
za ideami Fryderyków i Wilhelmów bądź są wyrazem poszukiwań w pruskiej 
tradycji rozwiązań dla politycznych dylematów współczesnych Niemców, określa
jących się z· dumą mianem Prusaków. Oto tylko niektóre przykłady: ,,Die Deu
tschen Ostgebiete Pommern, Schlesien, Westpreussen und Ostpreussen u. s. weiter 
gehoren nicht zu Polen, sondern stehen unter Polnischer oder sowjetischer Ver
waltung", ,,Wir mochten eine konventionclle Partei der preussischen Subventions
politik in Berlin weiterhin unterliegen". 

Generalnie wystawa zachodnioberli11ska przedstawiała obraz pa6stwa branden
burska-pruskiego Hohenzollernów w sposób jednostronny. Układ ogromnej ekspo
zycji, podzielonej na osiem wielkich działów według porządku chronologicznego 
od początków Marchii Brandenburskiej i par'1stwa zakonnego w XIII w. aż do 
klęski Hitlera, nie stwarza szansy krytycznego rozrachunku z dziejami prusactwa. 
W poddziale ekspozycji (w 30 z kolei sali), obrazującej stosunki prusko-polskie, 
zatytułowanej „Preussen und Polen, Polcn in Preussen", trudno dopatrzeć się roz
rachunku z antypoiskimi elementami dziejów Prus. Wprost przeciwnie, duża liczba 
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polskich sztandarów kościelnych, różnych polskich książek i czasopism, jakie uka
zywały się na ziemiach zaboru pruskiego, wreszcie nagrany na taśmie wywiad 
z żyjącym obecnie w zagłębiu Ruhry honorowym członkiem Związku Polaków 
w Niemczech, Stanisławem Kubi_akiem, emigrantem spod Sremu, miały uwiary
godnić m. in. następujący komentarz do ekspozycji dokumentującej miejsce Po
laków w pa11stwie pruskim: ,,Preussen hat nicht nur die Entwicklung der deutschen, 
sondern auch die der polnischen Nation und zugleich das Verhaltnis dieser Na
tionen". W atmosferę bezkrytycyzmu wobec dziedzictwa Prus w poszczególnych 
sferach kultury duchowej i materialnej tuż przy wejściu do hallu na parterze 
wprowadza zwiedzającego hasło wypisane na ogromnym transparencie, stanowiące 
myśl Ed. Sprangera sformułowaną w 1958 r. ,,Preussen als Staat ist zugrunde ge
gangcn, »Das Preussischc« wird in der geistig-sittlicheń Welt fortleben". 

Abstrahując od wyraźnie polityczno-propagandowej wymowy omlwianej wy
stawy, nie sposób nie odnotować uwidocznionych na niej ważnych i często nie 
znanych badaczowi polskiemu rękopisów (dokumenty pergaminowe i inne, różne 
księgi kancelaryjne), starych druków, niezliczonej masy rycin, planów strategicz
nych bitew, dokumentacji architektonicznej, drzeworytów, miedziorytów, oryginal
nych tłoków i pieczęci woskowych, sztychów, portretów oficerów regimentu pru
skiego, obrazów, rzeźb, narzędzi produkcyjnych i innych zabytków związanych 
z sylwetkami władców, dowódców wojskowych, obrazujących politykę wojskową, 
kulturalno-wyznaniową, społeczną, gospodarczą i międzynarodową fryderycjańskich 
Prus. Większość spośród tych zabytków stanowi własność ważnego dla dziejów 
Śląska, Pomorza i Wielkopolski zespołu muzeum, biblioteki i archiwum w dzielnicy 
Dahlem w Berlinie Zachodnim, stanowiących trzon instytucji des Preusischcs Kul
turbcsitz_ Znaczna część pochodzi z niemal nieznanych badaczom polskim zbiorów 
rękopisów i przedmiotów muzealnych będących własnością Centralnego Urze;du 
Kościoła Ewangelickiego w Berlinie Zachodnim (m. in. sprzęt liturgiczny z kościo
łó,,r ewangelickich w Leśnej k. Lubania i w Piskorzowie k. Oławy, rozporządzenie 
dotyczące porządku nabożeństw w kościołach ewangelickich na terenie Śląska, 
wydane w Świdnicy 13 III 1763 r.), z zamku po rezydencji królów pruskich w Char
lottenburgu (dziś centralna dzielnica Berlina Zachodniego) oraz z licznych archi
wó,v i muzeów zachodnioniemieckich, szwecizkich, angielskich i innych. 

Mimo świadomie jednostronnego doboru materiału dokumentacyjnego, ukazu
jącego głównie pruskie pozytywy, jego bogactwo było tak ogromne, że stwarzało 
możli\vości poszukiwa1i badawczych dla każdej epoki dziejów paóstwa branden
burska-pruskiego. 

Antoni B a r cia k 

SYMPOZJUM „HISTORIA KRYMINALISTYKI I KRYMINALISTYKA 

W HISTORII" 

W dniach 18-19 IX 1981 r. w „Jodłowym Dworze" pod świętym Krzyżem 
odbyło się sympozjum zorganizowane przez Zakład Kryminalistyki Uniwersytetu 
Sląskiego w Katowicach. W założeniu swym miało ono być spotkaniem przedsta
wicieli różnych dyscyplin, a przy tym okazją do szerokiej wymiany poglądów, 
zwłaszcza zaś miGdzy kryminalistykami i historykami. W ciągu dwu dni obrad 
wygłoszono szereg referatów z zakresu kryminalistyki, fizyki, medycyny sądowej 
i historii. 

Sympozjum otwierał referat dra T. Widły z Uniwersytetu śląskiego pt.: Wy

korzystanie metJd kryminalistycznych w badaniach historycznych, archeologii i hi-
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storii sztuki, w którym autor wskazał na konieczność współpracy historykÓ\V, ar
cheologów i historyków sztuki z kryminalistykami.. Do ciekawszych wystąpień za
liczyć można referat fizyka dra M. Pazdura Chronometria metodą cu w archeologii 
i w historii. Możliwości, ograniczenia, perspektywy. Obok poważnych ogranicze11 
w stosowaniu tej metody, wynikających z dużej stosunkowo ilości materiału po
trzebnego do przeprowadzenia pomiaru, faktu różnych zanieczyszczeń badanych 
próbek i wreszcie trudności w przeliczaniu wyniku na czas historyczny, autor 
przedstawił zach�cające prognozy na przyszłość wiążące się z zastosowaniem nowej 
techniki badawczej. Płk. dr T. Kozieł (Fotografia kryminalistyczna jako jedna 

z metod badań dokumentów o znaczeniu historycznym - z praktyki Za1dad1t Kry

minalistyki Komendy Głównej MO) omówił rolę i znaczenie fotografii kryminali
stycznej w ustalaniu faktów. Wiele kontrowersji wzbudził referat doc. dra hab. 
Cz. Grzeszyka (Badania daktyloskopijne mumii egipskich), w którym autor starał 

się powiązać fakt ubogiej w linie papilarne dłoni jednego z faraonów egipskich 
z niewykonywaniem pracy fizycznej przez władców Egiptu w kilku przy:1ajmniej 
pokoleniach, bądź też z zawieraniem koicji między dwoma osobami związanymi bli
skimi więzami krwi. Obie te hipotezy zostały poddane krytyce przez przedstawicieli 

różnych dyscyplin (lekarzy, etnografów). Wiele polemik i zastrzeżeń, w tym rów
nież metodologicznych, wywołał referat prof. T. Marcinkowskiego i dra M. Pa
rafiniuka Przyczynek do zagadnienia oceny wieku na podstawie uzębienia. Ko
lejne trzy referaty poświęcone były znanym postaciom historycznym, których 
groby otwarte zostały w ostatnich latach. Prof. Z. Marek w referacie Badania gro
bów wawelskich - z praktyki Zakładu l\fedycyny Sądowej Akademii Medycznej 
w Krakowie przedstawił wyniki własnych badafr dokonanych w 1973 r. po ohvar

ciu nie naruszonego dotąd grobu króla Kazimierza Jagiellmiczyka, a także naruszo
nego jeszcze w XIX w. grobu jego żony Elżbiety. Dr Parafiniuk (Uwagi w związku 
z badaniami grobów książęcych w Słupsku) przedstawił wyniki badai1 grobów 
ostatniego przedstawiciela rodu Gryfitów, księcia pomorskiego Ernesta, i jego żony 
Anny. Trzeci wreszcie referat z tej serii autorstwa doc. dra hab. J. Widackiego, 
prof. Marka i dra J. Koniecznego dotyczył jednej z najbardziej znanych i zarazem 
kontrowersyjnych postaci XVII w., księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, którego 
grób znajduje się w pobliskim klasztorze na świętym Krzyżu. W wystąpieniu tym 
poddano w wątpliwość uznawane powszechnie łączenie zwłok złożonych w krypti2 
kościoła na Świętym Krzyżu ze zwłokami księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, co 
sugerowano już w temacie referatu: Badania domniemanych zwłok Jeremiego Wi

śniowieckiego. W referacie tym wyliczone zostały wszystkie okoliczności przema
wiające za identyfikacją złożonych tam z\v!ok ze zwłokami :księcia Jeremiego, 
jak również dane przemawiające przeciwko tej tezie. Dokładne badania wykazały, 

że złożone na świętym Krzyżu zwłoki nic były poddane sekcji po śmierci, a osoba 
tam złożona nie została otruta. Te dwa fakty stanowią poważną przeszkodę w łą
czeniu tych zwłok z księciem Wiśniowieckim, który według dość rozpowszechnio
nej opinii został otruty i po śmierci, na co wskazują znów źródła pisane, zwłoki 
jego poddano sekcji. Autorzy zestawiając skrupulatnie wszystkie „za i przeciw'' 
nie dają ostatecznej odpowiedzi w kwestii identyfikacji zwłok złożonych w krypcie 
kościoła na świętym Krzyżu, zlecając jednak dalsze badania historykom. W pierw
szym dniu obrad \vygloszono ponadto trzy interesujące, a nie zgłoszone uprzednio 
komunikaty, oparte na własnych badaniach ich autorów. Dr B. M!odziejo\Yski mó
wił na temat identyfikacji śladów krwi z czasów Powstania Warszawskiego, 
dr A. Iwaszkiewicz zaś o możliwości odczytania usuniętego numeru obozowego 
byłej więźniarki Oihvięcimia. Równie ciekawy, choć niedopracowany, co wykazano 
w dyskusji, by! komunikat drów T. Barana i B. Mlodziejowskiego o pracowni 
perukarskiej w starożytnym Egipcie. W wystąpieniu tym wykazano, że w pra
cowni tej posługiwano się włosami o jaśniejszej karnacji, które pochodzić mogły 
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od jeńców bądź też branek, zaś brunatna substancja znaleziona w pracowni oka
zała się podobna do gorszych gatunków używanego dziś mydła. 

Tematyka referatów wygłoszonych w drugim dniu obrad ściślej związana była 
z historią. Kpt. dr W. Brzęk przedstawił kierunki badań dziejów kryminalistyki 
polskiej, dr S. Hoc zaś zaprezentował temat Kryminologia a kryminalistyka w roz
woju historycznym. Oba te referaty spowodowały ożywioną dyskusję, w której 
zwracano uwagę m. in. na braki metodologiczne obu wystąpień (doc. J. Widacki, 
tjoc. K. Jaegermann, dr T. Widła i dr A. Feluś). Dla historyka czasów now
szych cenne okazały się dwa referaty ppłka dra J. Popławskiego poświęcone pro
blematyce szkolenia policji (Szko[enie Policji Pmistu:owej w okresie międzywojen

nym i Szkolenie policji polskiej Generalnego Gubernatorstwa w latach 1940-1945).

Problematykę dziejó,v policji śląskiej w okresie mi�dzywojcnnym podjął w swym 
referacie (Z dziejów Policji Województwa Sląskiego) dr Konieczny. Odnotować 
ponadto należy jeszcze wystąpienia kpt. Brzęka Zakres działania Samodzie!neQo 

Referatu Technicznego Oddziatu III Sztabu Głównego, por. mgr I. Kłucińskiej-Glu
szczak Działalność Sekcji Naukowo-Technicznej Ekspertyzy i Sekcji Ekspertyzy 

Komendy Głównej MO (1945-1955) i płk. Kozieła Historia fotografii kryminali
stycznej. 

Fakt zgromadzenia na omawianym sympozjum niewielkiego co prawda grona 
wybitnych specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe (kryminali
styków, kryminologów, lekarzy, etnografów, historyków i historyków sztuki) sprzy
jał ożywionej, często bardzo polemicznej dyskusji naukowej. Do najbardziej dy
skutowanych problemów należała wspomniana już sprawa wyjaśnienia ubóstwa 
linii papilarnych na dłoni faraona, przy czym dość zgodnie wykluczano wszelkie 
uwarunkowania genetyczne (doc. dr hab. K. Kaczanowski, prof. Marek), oraz me
todologia badań uzębienia (prof. Marek, doc. K. Jaegerman, dr Iwaszkiewicz). 
Poddano też krytyce podstawy metodologiczne badań kryminalistycznych i krymi
nologicznych zaprezentowane w referatach kpt. Brzęka i dr. Hoca, o czym była 
już mowa. 

Na sympozjum przybyło jedynie kilku historyków. Wymiana doświadczeń mię
dzy historykami i kryminologami była zatem tylko częściowa. Prof. dr hab. 
Z. Sulowski pozytywnie ocenił idee sympozjum. Przestrzegał jednak przed ścisłym
trzymaniem się przez kryminologów przekazów źródłowych. Na problem ten Z\vTÓ
cił też uwagę piszący te słowa, podkreślając nie tyl,ko możliwość ścisłej współ
pracy historyka i kryminalistyka, ale wręcz konieczno�ć włączenia się historyk:i
na pewnym etapie badań kryminologicznych. Wiele pozostało jeszcze w historii
problemów i kwestii nie wyjaśnionych, których sam historyk, nie posiadający
zazwyczaj odpowiedniego warsztatu badawczego w postaci np. laboratorium, nie
może rozstrzygnąć. Niejednokrotnie z powyższego powodu nie można nawet pod
jąć się odpowiednich badań. Jako przykład może służyć sprawa palimpsestów
przechowywanych w Polsce. Wydaje się, że sami historycy w zbyt małym stopniu
zwracali się dotąd o pomoc do kryminologów, co dało się zresztą odczuć w wy
stąpieniach na sympozjum. Podobne zarzuty można zdaje się sformułować pod
adresem kryminalistyków. Z przedstawionych wyżej powodów cenna wydaje się
być inicjatywa prof. Sulowskiego, który apelował o sporządzenie bibliografii kry
minologii.
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Rysza rd Gładkiewicz 

KONFERENCJA POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ 

W BRATYSŁAWIE 10-12 XI 1981 R. 

Kolejne doroczne posiedzenie dwustronnej komisji historyków Polski i Cze
chosłowacji poświęcone było w jego zasadniczej naukowej części tematowi Struk

tura społeczeństwa feudalnego w Polsce, Czechach i Słowacji do przełomu XV

i XVI w. Była to zarazem inauguracja zakrojonego na kilka lat cyklu spotkań, 
w trakcie których przedyskutowana zostanie porównawczo ewqlucja struktur spo
łecznych na terytorium Polski i Czechosłowacji aż do czasów współczesnych. 

Delegacja polska uczestniczyła w konferencji w składzie: prof. Józef Chle
bowc:.;yk (przewodniczący sekcji polskiej Komisji), dr Romuald Wojna (sekretarz 
sekcji polskiej), dr Ryszard Gladkiewicz (członek prezydium sekcji polskiej), prof. 
Antoni Gąsiorowski, doc. Stanisław Russocki, dr JacGk Wiesiołowski, prof. Jerzy 
Wyrozumski, prof. Benedykt Zientara. Ze strony gospodarzy przybyła dwunasto
osobowa oficj.:ilna delegacja oraz około trzydziestu zainteresowanych tematyką 
badaczy z wszystkich ważniejszych ośrodków czeskich i słowackich. Program nau
kowy konferencji był bardzo obszerny (13 referatów i kilkanaście głosów dysku
syjnych), co w połączeniu z zamiarem opublikowania przez Słowacką Akademię 
Nauk pełnych materiałów skłania do bardzo zwięzłego, sprawozdawczo-informa
cyjnego ujęcia niniejszej notatki. 

Na ,vstępie przedstawiono opracowania, których celem było zorientowanie 
w podstawach teoretyczno-metodologicznych, w stosowanej przez historyków obu 
luajów aparaturze pojęciowej i terminologii oraz w zasadniczych ustaleniach od
no;nie do procesów fcudalizacyjnych i przemian w strukturach społecznych śred

niowiecznej Polski, Czech i Słowacji. Ze strony czechosłowackiej zadanie to spełnił 
zbiorowy referat prof. Jaroslava Kudrny, prof. Frantiska Hejla (obaj z Uni\versy
tetu Brneńskiego) i dr. Dusiina Trestika (Czechosłowacka Akademia Nauk, Praga) 
Stru/;;tura społeczeństwa feudał nego na ziemiach czeskich a problematyka powsta
nia państwa feuda!nego u Słowian zachodnich. Znalazło się tu również interesujące 
omówienie genezy i ewolucji pojęcia „feudalizm" w nauce europejskiej na tle 
nurtów ideologicznych XVIII-XX w. oraz oryginalne zasugerowanie celów i płasz
czyzn porównania feudalizmu na wschodzie i zachodzie Europy (J. Kudrna). S. Rus
socki (Uniwersytet Warszawski) był autorem odpowiedniego referatu polskiego 
Problemy stratyfikacji społecznej w PJlsce średniowiecznej. Osią rozważań była 
tu kwestia genezy i ewolucji struktur stanowych, d9strzegunych przez Referenta 
już u progu istnienia feudalnej organizacji społeczeństwa. W warstwic teoretycz
nej dużo miejsca poświęcił Autor relacji pojęć „klasa"-,,stan", sięgając do do
robku europejskiej literatury historycznej i socjologicznej oraz prezentując własne 
refleksje. 

Następnie program przewidywał analizę zagadnie1i. szczegółowych, ujętych 
w cztery bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył struktury rycerstwa i szlachty. 
Znalazły się tu referaty: prof. A. Gąsiorowskiego (Instytut Słowianoznawstwa 
PAN - Poznań) Czynniki rozwarstwienia stanu szlacheckiego w średni�wiecznej

Polsce, dr. Richarda Marsiny (Słowacka Akademia Nauk - Bratysława) Struktura

szlachty na Słowacji do poczqtku XVI w., D. Tfestlka i dr. Miloslava Polivki (Cze
chosłowacka Ah::ademia Nauk - Praga) Powstanie i rozwój feuddnej szlachty na

ziemiach czeskich do przełomu XV i XVI w.

W problematykę struktury ludności chłopskiej (poddaóczej) wprowadzały ko
lejne referaty: B. Zientary (Uniwersytet Warszawski) Struktura chłopów w Polsce
średniowiecznej, doc. Matusa Kucery (Uniwersytet Bratysławski) Podstawowe pro-
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btemy rozwarstwienia ludności poddańczej na Słowacji we wczesnym §redniowie

czu, dr. Rostislava Noveho (Uniwersytet Praski) Rozwój ludności poddańczej na 
ziemiach czeskich do początku XVI w.

W dalszej kolejności zajmowano się strukturą mieszczaństwa. W tej części 
referaty wygłosili: dr Julius Bartl (Uniwersytet Bratysławski) O problemach struk

tury społecznej mieszczaństwa w średniowiecznych miastach na Słowacji, J. Wie
siołowski (IH PAN - Warszawa) Stratyfikacja mieszczaństwa polskiego w późnym 
średniowieczu, dr Frantiśek Hoffmann (Czechosłowacka Akademia Nauk - Praga) 
Struktura ludności miejskiej na ziemiach czeskich do początku XVI w.

Ostatni kompleks zagadnień wprowadzony został z inicjatywy strony czecho
słowackiej dośl! pófoo, co nie pozwoliło na przygotowanie odpowiedniego referatu 
polskiego. Uwzględnienie wszakże problematyki duchowieństwa - o nią tu bowiem 
chodzi - przyczyniło się niewątpliwie do pozytywnej oceny całości obrad. Sy
tuację w tym zakresie na ziemiach czeskich przedstawiła dr Zdenka Hledikova 
(Uniwersytet Praski), na Słowacji zaś - dr Frantisek Oslansky (Słowacka Akademia 
Nauk - Bratysława). Warto podkreślił!, że referat F. Oslanskiego jest chyba 
pierwszą próbą syntetycznego zarysu dziejów duchowieństwa (a więc w pewnej 
mierze i dziejów Kościoła) na ziemiach średniowiecznej Słowacji. 

Z obszernej dyskusji zasygnalizujemy tylko najwj:lżniejsze wątki. Zwracano 
uwagG na szereg trudności i niebezpieczeństw, które wiążą się ze stanem źródeł 
do badania struktur społecznych w średniowiecznej Europie środkowej, z niejed
noznacznością wystQpujących w tekstach terminów, z niejasną genezą niektórych 
pomników ustawodawczych (B. Zientara, J. Kudrna, D. Tfestik, S. Russocki). Pro
ponowano uzupełnił! lub zmodyfikować występujące w poszczególnych referatach 
systemy kategorii opisowych (J. Wyrozumski, B. Zientara, S. Russocki, J. Wiesio
łowski). Rozpatrywano mechanizmy awansu w ramach duchowieństwa (J. Wyro
zumski) i rolę sukcesji fllnkcji i uposażenia w kształtowaniu się struktury tego 
stanu (J. Wiesiołowski). Próbowano uzgodnić definicję „wolnego" w warunkach 
średniowiecznego społeczeństwa feudalnego (D. Tfestik, B. Zientara, S. Russocki). 
Pośrednio tylko z zasadniczą tematyką związana była kontrowersja w kwestii 
struktury plemienno-polityc:znej, zwłaszcza wczesnośredniowiecznych Czech ·i Mo

raw (B. Zientara, D. Trestik). 
Dla oceny naukowego dorobku konferencji wydają się decydujące dwa mo

menty. Pozwoliła ona na szeroką prezentację stanu historiografii obu · krajów 
w zakresie jednego z najważniejszych obecnie nurtów badawczych, jakim są nie
wątpliwie badania nad strukturami społecznymi. Dodatkowym przy tym walorem 
dużej cz�ści referatów było zapoznanie z najnowszymi własnymi osiągnięciami 
metodycznymi i merytorycznymi. Jednocześnie stworzone zostały dobre wzory 
dla kontynuacji sygnalizowanego na wstępie cyklu dalszych konferencji, przede 
wszystkim na płaszczyźnie organizacyjno-naukowej. 

12 XI odbyło się wewnętrzne posiedzenie organizacyjne Komisji. Przedsta
wiono na nim zmiany personalne w sekcji czechosłowackiej: m. in. wiceprzewodni
czącym został doc. Jan Cierny ze Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, a se
kretarzem dr Antonin Verbik z brneńskiej filii Czechosłowackiej Akademii Nauk 
(funkcję przewodniczącego sprawuje nadal prof. F. Hej!). Omówiono szereg kwe
stii szczegółowych, związanych ze stanem obecnym i perspektywami współpracy 
historyków polskich i. czechosłowackich oraz z pracami samej Komisji. Ustalono, 
że ze względu na zalecenia oszczędnościowe władz obu akademii następne posie
dzenie Komisji odbędzie się dopiero w 1983 r. 

Do powodzenia całości imprezy przyczyniła się wielka serdeczność bratysław
skich gospodarzy oraz przygotowany przez nich program historyczno-krajoznaw
czy, w którym wybijała się zorganizowana 13-· XI wycieczka do Nitry. 
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KONFERENCJA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W BOCHUM (RFN) 

Z dotychczasowych ocen obecnego stanu szkolnictwa polonijnego utrwalił się 
pogląd, iż rozwój oświaty polonijnej w RFN jest niezadowalający i znacznie 
odbiega od przeciętnej w innych krajach. W. Oszelda w 1959 r. pisał wręcz: ,,Piszę 
o szkolnictwie ,v cudzysłowie, bo w rzeczywistości szkolnictwo polskie w Niemczech
zachodnich nie istnieje, na skutek czego dzieci rodziców polskich są skazane cał
kowicie na wynarodowienie" 1. Ta śv,riadomość słabego szkolnictwa tov.:arzyszy
wielu działaczom, a przede wszystkim nauczycielom polonijnym w RFN, którzy
dobrze pamiętają okres bujnego rozwoju oświaty polonijnej w Westfalii i NadrenH
zwłaszcza w latach 1945-1950, W tym też okresie pragnąc powiększyć liczbq nau
czycieli, a dokładniej tzw. pomocniczych sił nauczycielskich, Związek Polaków
w Niemczech z siedzibą w Bochum zorganizował (na przestrzeni lat 1946-1950)
cztery kursy nauczycielskie. Była to w pełni trafna decyzja, absolwenci bo,viem
tych kursów przejęli na siebie cały ciężar repolonizacji dzieci, młodzieży i doro
słych wywodzących się ze „starej emigracji". I właśnie w gronie tych nauczycieli,
którzy niejednokrotnie nadal pracują, po przeszło 30 latach zaowocowała społeczna
inicjatywa zwołania na konferencję byłych uczestników kursów pedagogicznych.

Inicjatorzy tych spotka{1: ·wanda Gotowicka Franciszka Kazmierska, Maria 
i Edmund Stefańscy, Tadeusz Wesołowski i Franciszek Stanicki uznali, 1ż bez wzglę
du na przynależność związkową i organizacyjną, wszyscy nauczyciele pracujący 
w RFN, a są ich już cztery pokolenia, winni zatroszczyć się o zwiększenie aktyw
ności na polu oświaty polonijnej. 

Uznano, iż impulsem do tej działalności mogą być „Spotkania nauczycieli po
lonijnych". Pierwsze z nich w 1979 r. miało charakter wyłącznie towarzyski, drugie 
w 1980 r. było bogatsze o wystawę dokumentów, świadectw i innych dowodów pra
cy nauczycielskiej w pierwszych latach powojennych. M. Stefańska wygłosiła wów
czas referat pt. Szkolnictwo po[onijne w Westfalii do 1920 r., a dr Jadwiga Doerr 
mówiła O humanizmie w poezji Bolesława Leśmiana.

Trzecia konferencja nauczycielska odbyła się 31 X 1981 r. jak zwykle w Bo
chum. Spotkanie rozpoczęło się od aktu dekoracji wieloletnich i zasłużonych nau
czycieli polonijnych złotymi odznakami ZNP, któl·ego dokonał sekretarz ambasady 
PRL w Kolonii, Ireneusz Fabisiak. Następnie głos zabierali: działacz polonijny ks. 
Józef Okos, red. Polskiego Radia Jan Wierzbiński oraz dr Stefan Liman z Zakładu 
Badań nad Polonią PAN w Poznaniu. Referaty wygłosili: dr J. Doerr O świado
mości narodowej Polaków na obczyźnie oraz dr Janusz M. Kupczak z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, który mówiąc o szkolnictwie polonijnym podał Charakterystykę

polonijnej kadry nauczycielskiej w Westfalii i Nadrenii (1945-1950). 

Nawiązując do wygłoszonych referatów, w dyskusji mówiono o złożoności 
pracy nauczycic1skiej wśród Polonii. Podkreślano szczególną aktywność nauczycieli, 
którzy zawsze byli i są nadal obecni na wszystkich odcinkach życia organizacyj
nego Polonii. Poinformowano o powstawaniu nowych kursów języka polskiego. 
Wyrażano jednocześnie niepokój o dalszy rozwój szkolnictwa polonijnego w RFN, 
obserwujemy bowiem gwałtowne kurczenie się starej kadry, podczas gdy nic przy
bywa nowych i młodych nauczycieli. Na zako11czenic postanowiono wydać drukiem 

1 W. Os ze l du, Wo!anie o szkolę polską w Niemczech Zachodnich (Kwad,,lnik
Opolski, 1959, nr 3, s. 42). 
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matcrialJ t:zecicj konferencji oraz zorganizować kolejne spotkanie tym razem 
w Polsce, w ramach zaplanowanej wycieczki nauczycielskiej do kraju. 

Ponieważ konferencja odbywała się w okresie trudnym dla Polski, dyskuto
wano o formach pomocy dla kraju. 

J1 og dan Rok 

KONFERENCJA NAUKOWA POSWIĘCONA PROFESOROWI 
WŁADYSŁAWOWI CZAPLIŃSKIEMU JAKO UCZONEMU 

I WYCHOWAWCY 

W dniu 24 IV 1982 r. z inicjatywy dyrekcji Instytutu Historii Uniwersytetu 
Wrocławskiego i pracowników zakładu historii Polski i powszechnej XVI-XVIII w. 
zorganizowana została we Wrocławiu konferencja naukowa poświęcona pamięci 
Profesora Czaplióskicgo. Pieczę naukową nad konferencją sprawował doc. dr Kry
styn Matwijowski. Postać niedawno zmarłego Profesora Czaplińskiego pozostaje 
nadal w głębokiej pamięci jego przyjaciół i studentów. O wielkości Profesora 
·świadczy jego zawsze nieugięta postawa moralna, jaką reprezentował przez cały
okres kariery uniwersyteckiej, oraz ogromny dorobek naukowy obejmujący setki
artykułów i książek. Na konferencję przybyli koledzy i uczniowie Profesora z wielu
ośrodków naukowych w kraju, a zwłaszcza ze środowiska wrocławskiego. Obrady
otworzył rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr Józef Łukaszewicz. Prze
wodnictwo obrad powierzono następnie prof. dr. Zbigniewowi Wójcikowi z Insty
tutu Historii PAN. Referat prof. dr. Adama Galasa i doc. dr. K. Matwijowskiego
.poświęcony życiu i działalności Profesora wygłosił dyrektor Instytutu Historii
prof. dr A. Galos. W dalszej części zgodnie z programem przedstawiono następujące
referaty: doc. dr S. Ochmann-Staniszewskicj (Władze centralne Rzeczypospolitej
.szlacheckiej w badaniach profesora Czaplińsldego), prof. dr. A. Kerstena (Htstoria 
polityczna i społeczna w dorobku profesora Władysława Czaplińskiego), prof. dr.
-S. Gierszewskiego (Badania profesora Czaplińskiego nad kwestią bałtycką i dzie
jami krajów skandynawskich - pod nieobecność Profesora wygłosił dr B. Rok),
prof. dr. J. Seredyki {Czasy Zygmunta III Wpzy w badaniach naukowych profesora
Czaphńskiego), doc. dr. K. Matwijowskiego {Słqsk i Niemcy w badaniach profesora
Czaplińskiego), dr. J. Pietrzaka (Publicystyka historyczna profesora Władysława
Czapliiiskiego), oraz dr S. A. Holdrs i dr. W. Sulei (Profesor Władysław Czapliński
jako wychowawca młodego pokolenia historyków). Na konferencjQ przygotowali
również referaty prof. dr J. A. Gierowski (Władysław Czapliński jako inicjator
badań nad dziejami polskiego parlamentaryzmu) i prof. dr J. Maciszewski (Włady
sław CzapHński jako badacz kultury staropo!skiej). Z powodu pilnych zajęć pań
stwO\vych nie mogli oni jednak wygłosić ich na wrocławskiej konferencji. Po za
kol'1czeniu obrad uczestnicy konferencji udali sic; na grób Profesora aby jeszcze raz
oddać hold pamięci wielkiemu uczonemu i wychowawcy wielu pokoleń histo
ryków.

·warto zaznaczyć, że wszystkie referaty przygotowane na konferencje; wraz
z bibliografią prac Profesora za lata 1975-1982 1 zostaną wydane drukiem w „Acta
Universitatis Wratislawiensis".

1 Bibliografia prac Profesora za poprŹednie lata opracowana przez K. Mahvi
jowskiego została zamieszczona w pracach: O naprawę Rzeczypospolitej XVII

XVIII w., Warszawa 1965, s. 7-21; O Rzeczypospolitej Szlacheckiej XVI-XVIII w.

·(Sobótka, 1975, nr 2, s. 119-126).
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35 LAT WOJEWODZKIEGO ARCHIWUM PANSTWOWEGO 
WE WROCŁAWIU 

7 V 1982 r. odbyła się w ratuszu wrocławskim, w ramach obchodów XXXV-le
cia działalności Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu, uroczysta 
sesja, którą zaszczycili swoją obecnością przewodniczący WRN we Wrocławiu 
.prof. dr J. Kaleta, wojewoda wrocławski mgr J. Owczarek, wicewojewoda mgr 
D. Wielebińska. W sesji wziął udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 
prof. dr Marian Wojciechowski oraz liczni zaproszeni Goście, m. in. emerytowane
pracownice WAP p. Wanda Malewiczowa i· p. mgr Aniela Stojanowska. Przyby
łych na sesję Gości powitał dyrektor WAP dr J. Pabisz, na którego ręce wojewoda
wrocławski przekazał zbiorową odznakę „Zasłużony dla Województwa Wrocław
skiego i Miasta Wrocławia", przyznaną Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu
we Wrocławiu. Kilku pracowników WAP otrzymało również odznaczenia regio
nalne. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych udekorował przedstawicieli
władz państwowych, �wiata nauki, kultury i gospodarki narodowej odznaką „Za
służony dla archiwistyki".

W czasie sesji wygłoszono dwa referaty: J. Pabisz, Główne kierunki działal
ności pm'istwowej służby archiwalnej na Dolnym Slqsku w XXXV-leciu; E. Kob
zdaj, Zasób Wojewódzkiego Archiwum Paiistwowego we Wrocławiu.. 

Po referatach głos zabrała wicewojewoda mgr D. Wielebińska, która podzię
kowała pracownikom WAP za zgromadzenie, przechowywanie i udostępnianie do
kumentów, bGdących świadectwem naszego trwania na ziemiach, które po wiekach 
wróciły do Polski. Zyczyla również przedstawicielom państwowej służby archiwą.l
nej na Dolnym śląsku dalszej owocnej pracy. 

Kolejno wygłoszono komunikaty: mgr W. Fabijański U'la temat zbiorów sfra
gistycznych oraz mgr B. Pazoła i mgr Cz. Margas o działalności archiwów w Leg
nicy i w Jeleniej Górze. 

W dyskusji g!os zabrali: wicedyrektor IHUWr. dr L. Smolka, który omówił 
współpracę IH z WAP we Wrocławiu, podkreślając że współpraca ta owocuje 
szczególnie od momentu objęcia kierownictwa archiwum przez dr. J. Pabisza. Ko
lejno dyrektor WAP w Katowicach mgr A. Kałuża podzielił się uwagami doty
czącymi trudności, z jakimi boryka się WAP w Katowicach. Życzył równocześnie 
koleżankom i kolegom pracującym w WAP we Wrocławiu dalszych sukcesów 
w pracy. 

Miły akcent sesji stanowiło podziękowanie delegacji młodzieży złożone dr. J. Pa
biszowi i nauczycielom, którzy wykładają archiwistykę i archiwoznawstwo w Po
licealnym Studium Ekonomicznym im. M. Dąbrowskiej we Wrocławiu. 

Sesję podsumował prof. dr A. Tomczak, który podkreślił rolę archiwów i mu
zeów, zwracając szczególną uwagę na znaczenie substancji archiwalnej. 

Na zakończenie J. Pabisz podziękował gościom za wzięcie udziału w sesji oraz 
dyskutantom, a szczególne podziękowania wyraził organizatorom wystawy prof. dr. 
M. Haisigowi oraz mgr H. Kułdo. Wystawa pt. Wojewódzkie Archiwum Pai'istwowe
we Wrocławiu skarbnicą wiedzy o dziejach i ku.Hurze Sląska składała się z 3 częś
ci: pierwsza prezentowała pergaminowe dokumenty, druga zbiory sfragistyczne,
wreszcie trzecia część poświęcona była osiągnięciom Archiwum w zakresie infor
macji adresowanej. Część wystawy ilustrowała dorobek naukowy pracowników
WAP w okresie XXXV-lecia.




