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300 rocznica Wiktorii Wiedeńskiej otrzymała w polskim środowisku naukowym 
szczególnie uroczystą oprawę (liczne sesje, edycje książkowe oraz wystawy). Epoko
we znaczenie zwycięstwa wojsk sprzymierzonych pod naczelnym dowództwem Jana 
III Sobieskiego oraz decydujący udział woj-sk polskich w odsieczy wystarczająco 
tłumaczy rozmach, z jakim w naszym kraju spotkał się dzień 1'2 IX 1983 r. 

Ogólnopolskie obchody rocznicowe zainaugurowała międzynarodowa sesja w Lub
linie (4-5 XI 1982), zorganizowana przez Polonijne Centrum Kulturalno-Oświato
we UMCS w Lublinie i Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia" 
w Warszawie. Sesję otworzył Rektor UMCS prof. J. Szymański, a uczestników 
i gości powitał zastępca sekretarza generalnego Towarzystwa „Polonia" mgr Z. Tom
kowski. 

Główne zadania sympozjum najlepiej scharakteryzował w udzielonym wywia
dz:e dyrektor Centrum Polonijnego UMCS doc. W. Kucharski mówiąc, iż lubelskie 
spotkanie „nie będzie tmprezą zorganizowaną »ku czci« ... zaprezentowane referaty 
i rl:omunikaty (będzie ich blisko 30) dostarczą wielu nowych faktów i krytycznych 
spojrzeń. I to zarówno w odniesieniu do samej odsieczy wiedeńskiej, jak również 
stosunków polsko-austriackich, od średniowiecza do czasów nam współczesnych. 
Sporo miejsca poświęcimy sprawom PolonLi w Austrii. Godny podkreślenia jest 
fakt, iż opracowania, które zostaną zaprezentowane, powstały w oparciu o źródła 
polskie, austriackie, a także tureckie i watykańskie" 1. 

Niezwykle szerokie ramy czasowe i ogrom materiału zawartego w licznych 
wystąpieniach polskich i austriackich uczestników sympozjum nie pozwalają na 
bliższe ich omówienie. 

Na temat postaci króla Ja.na i odsieczy wiedeńskiej mówili: dr A. A. Wi
tu<k (Lublin, UMCS): Jan III Sobieski - zwycięzca spod Wiednia; dr Z. Abraha
mowicz (Kraków): Jan III Sobieski i bitwa wiedeńska w świetle żródet muzułmań

skich; prof. J. Hamm (Wiedeó): Odsiecz wiedeńska w ówczesnej polskiej pieśni 

lur/owej; doc. W. Mi.iller (Lublin, KUL): Wyprawa wiedeńska Jana III Sobieskiego 
w raportach nuncjusza papieskiego w Polsce; dr M. Wieliczko (Lublin, UMCS): 

Jan III Sobieski a powstanie Emeryka Thokolyego na Węgrzech; dr H. Gmiterek 
(Lublin, UMCS): Społeczeństwo Czech, Moraw i Słowacji wobec odsieczy wiedeń

skiej; dr L. Piątkowski (Lublin, UMCS): Rosja a odsiecz wiedeńska; doc. H. Do
nath (Warszawa): Listy Jana III Sobieskiego w archiwach wiedeńskich; dr T. Ada
mek (Lublin, KUL): Odsiecz wiedeńska w malarstwie Jana Matejki, i mgr inż. 

1 O Janie III i polonusach na ziemi austriackiej. Rozmowa z doc. Władysławem 
Kuc/iarskim (rozm. Z. Miazga) (Sztandar Ludu, '.lr 216, XI 1982, s. 1). 
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arch. D. Sozyka (Wiede11): O koncepcji iitworzenia w Austrii m11zeum Jana III 

Sobieskiego. 

Na temat dziejów i dnia dziesiej�zego Polonii austriackiej głos zebrali: doc. 
'..V. Kucharski (Lublin, UMCS): Polonia w Austrii wobec polskicli tradycji narodo
nych; mgr z. Tomkowski (Warszawa): z problemów więzi Polonii austriackiej 
z krajem; prof. A. Pilch (Kraków): Migracje Polaków do Austrii; dr h.c. R. :.Wi
chalski (Wiedeń): Tradycje i dzień dziesiejs:::y Związku Polaków w Austrii „Strze
cha". 

O dawnych stosunkach polsko-austriackich mówili: dr M. Chachaj (Lublin, 
UMCS): Polonica w oficynach wydawniczych Wiednia w XVIII w.; prof. R. Or
łowski (Lublin, UMCS): Austria wobec wielkiej własności ziemskiej w Galicji;
prof. T. Mencel (Lublin, UMCS): Polska a Austria w dobie rozbiorów; prof. A. Po
draza (Kraków, UJ): Związki kulturalne i naukowe polsko-austriackie; dr J. Le
wandowski (Lublin, UMCS): Królestwo Polskie wobec Austro-Węgier w czasie
I wojny światowej. Oczekiwania, nadzieje i rozczarowania, i mgr D. Kołodziej 
(Lublin, UMCS): Misja polityczna Michała Łempickiego z ramienia Naczelnej Ko
misji Narodowej do Wiednia i Budapesztu w latach 1914-1918.

Współczesne relacje pomiędzy Polską a Austrią referowali: prof. R. Taborski 
(Warszawa): Od Tadeusza Rittnera do Oskara Jana Tauschinskiego; doc. K. A. Ku
czyński (Łódź): Tematyka polska w literaturze austriackiej po 1945 r.; dr A. Do
nath (Warszawa): Z działalności Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Warszawie, 
i dr E. Bryl-Warewicz (Warszawa): Stosunki polsko-austriackie po II wojnie świa
towej. 

Oprócz wygłoszonych referatów i komunikatów do tomu pokonfcrencyj:1ego, 
który ukaże się w kilku wersjach językowych, wejdą też liczne nadesłane materia
ły, pióra m.in. G. Leber-Hagenau (Wiedeń), L. Piaseckiego (Wiedeń), Z. Radłow
skiego (Lipsk), W. Marynicza (Wiede11), Th. Kanitzera (Wiedeń) oraz W. Myka 
(Lublin). Organizatorzy zamierzają rozesłać wydawnictwo do ośrodków polonijnych 
na świecie'· 

Warto też podkreślić, że w Bibliotece Głównej UMCS otwarto interesującą 
wystawę Jan III Sobieski w tekstach literackich i ikonografii. 

Krystyn Matwijowski 

KONFERENCJE NAUKOWE 

W 300 ROCZNICĘ ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ 

W całym kraju w ramach obchodów 300 rocznicy odsieczy wiedeńskiej odbyło 
się wiele konferencji naukowych. Jedna z pJerwszych zorganizowana została z ini
cjatywy Stowarzyszenia PAX przez środowisko historyczne Torunia. Przygotowy
\vał ją Komitet, w którego skład wchodzili: dr J. Pakulski. prof. J. Sta�zewski, 
doc. J. Serczyk i mgr J. Tc;gowski. Konferencja odbyła sic; 28 I 1983 r. Słowo ·,\·,tęp
ne wygłosił Kierownik Wydziału Kultury Stow. PAX Z. Czajkowski. Obradom 
przewodniczyli: prof. J. Staszewski (UMK) i prof. S. Gierszewski (UGd). Referaty 
na sesji wygłosili: doc. W. Majewski (WIH): Odsiecz wiedeńska (problematyka

wojskowa); dr J. Poraziński (UMK): Sejmiki szlacheckie w okresie przygotowań
do kampanii wiedeńskiej; doc:. K. Matwijowski (UWr): Stosunki wyznaniowe u: cza
sach panowania Jana III Sobieskiego; prof. W. Odyniec (UGd): Jan III Sobieski
a Prusy Królewskie; S. Achremczyk (Olsztyn): Prusy Królewskie wobec polityki
wewnętrznej i zagranicznej Jana III Sobieskiego; prof. T. Wasilewski (UW): Pierwsze
echa odsieczy wiedeńskiej w Europie Zachodniej; prof. S. Gierszewski (UGd): 

2 Tamże, s. 3. 



Kronika naukowa 60:, 

Legenda kaszubska o Sobieskim; dr K. Maliszewski (UMK): Kuit Jana III Sobieskie

go w polskiej kulturze i tradycji; dr S. Wierzchosławski (UMK): Obchody 200 rocz
nicy odsieczy Wiednia na Pomorzu. W dyskusji udział wzięli: prof. K. Górski (UMK), 

płk dr R. Łoś (WIH), doc. W. Majewski, doc. K. Matwijowski, dr F. Mincer (WSP 
Bydgoszcz), prof. W. Odyniec, prof. S. Salmonowicz (UMK), mgr B. Sprengel, prof. 
T. Wasilewski. Dyskusję podsumował prof. S. Gierszewski. Materiały z sesji wraz
z szerokim omówieniem dyskusji opublikowane zostały w „Zeszytach Naukowych

PAX, Kultura, Oświata, Nauka", nr 3 (37) z 1983 r.
Dnia 16 IV 1983 r. także z inicjatywy Stowarzyszenia PAX odbyła się sesja 

naukowa w Krakowie. Referaty na niej wygłosili: prof. S. Gawęda (UJ): Wypra
wa wiedeńska :;; perspektywy wieków; dr H. Kotarski (WSP Kraków): Odsiecz 

wiedeńska na tie wojen tureckich Jana Sobieskiego; dr Z. Abrahamowicz (PAN 
Kraków): Wyprawa wiedeńska Kara Mustafy, jej zaiożenia i skutki; prof. W. Bień
kowski (PAN Kraków): Obchody 200-[ecia wiktorii wiedeńskiej w Krakowie; doc. 

M. Rożek (WSP Kraków): Wiedeńskie fundacje. W dyskusji udział wzięli głównie
nauczyciele średnich szkół Krakowa. Materiały z sesji wydane zostaną w jednym
z najbliższych tegorocznych Zeszytów Naukowych Stowarzyszenia PAX.

15 i 16 IV odbyła się we Wrocławiu i Oławie Konferencja poświęcona stosun
kom polsko-austriackim w czasach nowożytnych i epoce Sobieskiego. Materiały 
z pierwszego dnia obrad, którym przewodniczyli: prof. Z. Libiszowska (UŁ) i prof. 
J. Staszewski (UMK), publikujemy w niniejszym zeszycie „Sobótki". Drugi dziei1
obrad poświęcony był epoce Sobieskiego: czasom i ludzim. Odbyły się one w Oła
wie i przewodniczył im prof. J. A. Gierowski (UJ). Referaty i komunikaty wy
głosili: prof. Z. Libiszowska: Fascynacja w Europie Janem Sobieskim w XVII 

i XVIII w.; dr W. Fijałkowski (Muzeum w Wilanowie): Gloryfikacja Jana III
w sztuce baroku; doc. K. Przyboś (UJ): Próby reform w czasach Sobieskiego; doc.
K. Matwijowski {UWr): Czy Sobieski zamierzał przeprowadzić absoiutystyczny
zamach stanu?; dr K. Maliszewski (UMK): Problematyka turecka w polskie/i ga
zetach pisanych z czasów panowania Jana III Sobieskiego; dr J. Długosz i dr
J. Kosill.ski (Biblioteka UWr): Wyprawa wiedeńska w oczach pokojowca Jana III;
doc: W. Roszkowska (IBL): Konstanty Sobieski; prof. M. Komaszyński (USI):
Fiiip Dupont - dworzanin doskonały; mgr D. Garlusińska (UŚl), Katarzyna z So
kieskich Radziwiłwwa; prof. M. Odyniec (UGd): Władysław Denhoff - rzecz o żoł
nierskim honorze; dr Link-Lenczowski (Biblioteka Jag.): Sobieski a Sieniawscy;
mgr M. Konopka (UŚl): Stanisław Szczuka - dygnitarz i przyjaciel królewski,
i mgr J. Maroń (Wrocław): Micha! Pac a Jan III Sobieski. Niektóre komunikat)'
nie zostały wygłoszone. Zostaną one złożone do druku.

W dyskusji zabrali głos: prof. Z. Wójcik, który zwrócił uwagę na charakter 
proponowanych przez Sobieskiego reform, prowadzących do wzmocnienia kie
rowniczych organów w państwie (nie można ich identyfikować jednak z tendencja
mi absolutystycznymi na zachodzie i wschodzie Europy); prof. S. Grzybowski 
(WSP Kraków), który zakwestionował tezę o dominiacji Marysieński w związku 
małżeńskim Sobieskich (pantofelek); doc. K. Bartkiewicz (WSP Zielona Góra), 
który zajął się rolą legendy Sobieskiego w XVIII w. 

Dyskusję podsumował .prof. J. A. Gierowski. Zwrócił on uwagę, że dwutema
tyczność drugiego dnia obrad utrudniła dyskusję i wyciągnięcie z przedstawionych 
referatów i komunikatów szerszych wniosków. Radził też na przyszłych konfe

rencjach ograniczyć liczbę przygotowywanych referatów i poświęcić więcej czasu 

na dyskusję. 

W pierwszym półroczu na Dolnym Śląsku poczęto organizować sesje popularno
naukowe poświęcone czasom panowania Jana III Sobieskiego. Jedną z pierwszych 
przygotował Zarząd TWP w środzie Śląskiej oraz TPN w Legnicy. Referentami 
na niej byli płk doc. R. Majewski i doc. K. Matwijowski. 




