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KS. BISKUP WINCENTY URBAN (1911-1983) 

Dnia 13 XII Hl8:l r. zmarl ,ve Wroc!awiu ks. biskup prof. dr hab. Winccnty 
U,·ban, wybitny bacbcz i znawca dziej6w Kosciola katolickiego na S19sku, dlugo
ldni kicrownik Archiwum i Muzeum Diecezjalnego oraz Biblioteki Kapitulnej wc 
Vhoclawiu, cz!owiek, kt6ry polozyl nieocenione zaslugi w uratowaniu wielu za
bytk6w sztuki sakralnej, starodruk6w i ksiqzek w pierwszych, pionierskich latach 
po po\':rncic Slqska do l\facierzy, wychowa\vca wielu historyk6w dziej6w Koscio1n 
i ksi(;zy z Wroclawicgo i Opolskiego Seminarium Duchownego, czlonek Wrocla,v
skic:go To,varzystwu Fceukowcgo, Wroclawskic,go Towarzystwa Milosnik6w Historii 
i -.,·:ciL; innych tow,ir-�ystw naukowych. 

Ks. p,·of. cl:· \V. Urban urodzil si� 13 II 1911 r. ,v Grodzisku k. Przeworska. 
C'jciec .Jegu, Antoni, byl robotnikiem. Szkol� elementarn9 ukonczyl w 1923 r. 
,v Chalupkach. Dalsz�'l naukq kontynuowal w gimnazjum w Lezajsku. W szkole 
tcj 29 V 1931 r. uzyskal s\\·iadectwo maturalne . .Jesieniq tegoi. roku podj4l studia 
na \Vydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 

Na III rnku studi6w zostal asystentem biblioteki Zakl:ad6w Teologicznych 
UJK. W trakcie studi6w ucz�szczal na semin,wium „Historii Kosciola w Polsee 
i na Rusi", kt6re prowadzil wybitny znawca dziej6w powszechnych Kosciol:a 
i histm·ii Kosciola katolickiego w Polsee ks. prnf. J. Uminski. Na nim przygotowal 
prac� magistersk,1 pt. Mysl unijna w Polsee w drugiej polowie XVI w. Ju:i; potl 
ko11iE:c studi6w poczql gromadzic materialy do rozprawy doktorskiej. W centrum 
Jcgo zaintercsowania, moze za sugestiq Mistrza, znalaz!a siG postac i;yjqcego 
w XVII w. arcybiskupa I\Telecjusza Smotrzyskiego. 

Korüynuowanic pracy badawczej po otrzymaniu swiElcen kaplan.skich (28 VI 

193G) nie bylo rzeczq latw<1, choc ks. Urban uzyskal stosowne zezwolenie od ks. 
arcybiskupa B. Twardowskiego, ale pod warunkiem „niezaniedbywania pracy 
cluszpasterskicj". Zyczliwosc zwierzchnik6w znalazla jednak wyraz w skierowaniu 
do podmiejskiej parafii w Sokolnikach, a p6iniej w Bike Szlacheckiej i Kamionce 

Strumilowej, miejscowosciach niezbyt odleglych od Lwowa. Umoi.liwialo to ks. W. Ur
banowi SPGdzanie kazdej wolnej chwili, po wywiqzaniu sü; ze swych obowü1zk6w 
wikarego i katechety, a takze swej spolecznej pracy wsr6d mlodziezy wiejskiej, 
w czytelniach bibliotek i archiw6w lwowskich. W efekcie ju:i; w czerwcu 1939 r. 
m6gl On wrqczyc swojemu promotorowi, ks. prof. Uminskiemu, prac� pt. Prymat 

papieski w pismach i dzialalnosci MeLecjusza Smotrzyskiego. Obronie przeszkodzil 
jednak wybuch wojny. Wydaje si�, ze w tych ci�i.kich czasach ks. Urban skoncen

trowal si� na pracy w swojej parafii Bi!ce Szlacheckiej, ktörej proboszczem zostal 

w 1940 r. Nie trzeba podkreslac, w jak trudnych odbywafa si� ona warunkach. 
Opr6cz normalnych poslug duchownych dochodzila jeszcze praca na tajnych kom
pletach, gdyz na tych terenach nie wolno bylo oficjalnie uczyc religii. Moze tylko 
wieczorami znajdowal czas na lektur�. 

Po zakonczonej wojnie razem ze swoimi parafianami przyjechal na $lqsk. 
W 1945 r. zostal proboszczem w Greczu (obecnie Grodzisk) na Opolszczyznie. 
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W rok pozmeJ powierzono Mu funkcje kierownika Archiwum i Muzeum Diece
zjalnego i Biblioteki Kapitulnej we Wroclawiu. W 1947 r. powolany zostal na 
wykladowce historii Kosciola w Seminarium Duchownym we Wroclawiu, a w dwa 
lata p6zniej podj.:il tez wyklady z tego przedmiotu w Seminarium w Opolu. 

Bezposrednio po wojnie ropoczql ks. W. Urban starania o otwarcie przewodu 
doktorskiego na Uniwersytecie Jagiellonskim. Ze wzglt;du na brak specjalist6w z za
kresu tematyki rozpraw, a takze jej drazliwosc, musial j4 przedlozyc w Warszawie. 
Z tych powod6w obrona odbyla si� dopiero w 1947 r. na Wydziale Teologicznym 
uw. 

W dniu 26 II 1953 r. ks. dr Urban habilitowal siena Wydziale Teologicznym UJ 
na podstawie pracy pt. Leopold Sed!nicki, ksiqz� biskup wrodawski 1836-1840 i jego 
odst�pstwo, na tie dziej6w Kosciola katolickiego na Slqsku w pierwszej po!owie 
XIX wieku. I tu, podobnie jak przy doktoracie, nie wszystko potoczylo sie bez 
przeszk6d. Przypuszczalnie gl6wnie ze wzgledu na zblizaj4cq sie likwidacje Wy
dzialu Teologicznego i niedopelnienie obowic1zku druku pracy nie doszlo do za
twierdzenia habilitacji. W trakcie wspomnianej reorganizacji zaginela cala doku
mentacja, w tym trzy recenzje pracy. Wszystkie formalnosci dopelnione zostaly 
dopiero w r. 1972. W tym tez roku zgodzil sie podjqc wyklady na Akademii Teo
logii Katolickiej w Warszawie. Tytul profesora nadzwyczajnego otrzymal w r. 1975, 
a zwyczajnego dopiero pod koniec swego zycia w 1982 r. Na tych wszystkich, 
wyraznie sp6znionych, nominacjach opr6cz losu wyraznie zaciqzyly wzgledy poza
naukowe. Gdy bowiem w r. 1971, juz jako biskup sufragan wroclawski (nominacjic: 
otrzymal 25 X 1959 r., a konsekrowany zostal 7 II 1960 w Katedrze wrodawskiej 
przez ks. kardynala S. Wyszynskiego w towarzystwie ks. arcybiskupa E. Baziaka 
i ks. biskupa B. Korninka) obchodzil jubileusz 25-lecia pracy na Slqsku, dorobek 
Jego zamykal sie liczbq prawie 250 publikacji. Mimo rozlicznych obowiqzk6w 
nastepne lata byly tak.ze bardzo owocne. Dzis bibliografia Jego prac siega prawie 
500 pozycji (4.67 wydanych, szereg prac w druku i wiele r�kopis6w przygotowanych 
do wydania). 

Spr6bujmy blizej scharakteryzowac ten nurt dzialalnosci sp. Biskupa W. Ur
bana, choc zdaj� sobie sprawG, ze jest to zadanie wcale nielatwe i wymagajqce 
obszernego studium. 

W sv,ym pisarshvie historycznym nie ograniczal siG do jednej epoki. RozpiG
to�c czasov.;a Jego prac jest niezwykle rozlegla - od wiek6w srednich, poprzez 
czasy nowozytne, wiek XIX, az po wsp6lczesnosc. Juz ta jedna cecha Jego tw6r
czosci naukowej pokazuje nam, jak bardzo dobrze opanowany mial warsztat 
badawczy, iz swobodnie m6gl si� poruszac wsr6d r6znego rodzaju zr6del, od nie
licznych, bardzo lakonicznych, wymagajqcych wrt:cz benedykty11skiej cierpliwosci 
i wielkich umiejGtnosci interpretacyjnych, po masowe, gdy najwazniejszq sprawq 
stawala siG ich selekcja i wyb6r najwazniejszych. Przy tej okazji trudno nie zau
wazyc, :i:e przyczyna tej wedr6wki przez epoki tkwila nie tylko w szerokich 
zainteresowaniach ks. Urbana, ale takze w wielkim zapotrzebowaniu na tego typu 
prace. Ten gl6d ksic1zki i slowa ks. Biskup Urban znal najlepiej i czesto sam lub 
przy pomocy swoich uczni6w staral siG mu sprostac. Rozeznanie zawdzieczal licznym 
kontaktom z duchowienstwem i wiernymi; podajmy przykladowo, ze w ciqgu prawie 
24 lat zwizytowal 68 dekanat6w, udzielil sakramentu bierzmowania ok. 300 tys. 
osobom, wyglosil ok. 23 tys. kaza11, a kontakty z duchowienstwem trudno jest 
obliczyc (ok. 50 tys.). 

Sposr6d wszystkich epok najblizsze bylo Mu jednak XVII stulecie. Nie sc1dze, 
aby bylo to przypadkiem. Tak jak wielu historyk6w swieckich wybral:o ten okres, 

by poznac genez� 6wczesnych trudnosci Rzeczypospolitej, tak te:i ks. Urban szukal 
klucza do poznania zar6wno przyczyn 6wczesnych slabosci Kosciola katolickiego, 
jak i drogi, na kt6rq w6wczas wkroczyl, drogi wewnGtrznego odrodzenia. Intere-
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sowalo Go zas to, eo bylo sednem przemian, polozenie nacisku na ksztalcenie du
chowienstwa i na jego zaangazowanie w pracy duszpasterskiej. 

W tym kreslonym obrazie 6wczesnej rzeczywistosci byl niezwykle rzetelny, 
nie unikal problem6w trudnych, nazywa! je po imieniu, ale szukal r6wnoczesnie 
przyczyn tego stanu rzeczy. Dostrzegal je m. in. w slabosci kadr Kosciola. Tak 
odczytuj� m.in. Jego prac� o S. I. Rostocku (Sebastian Ignacy Rostock. Biskup 
wroclawski (1664-1671) jako zasluzony bib[iofil, ,,Nasza Przeszlosc", XLV, 1976, 
s. 73-189).

Chociaz tw6rczosc naukowa ks. Biskupa skoncentrowana byla wok6l problema
tyki dziej6w Kosciola w rejonach pogranicznych, jej waga jest znacznie wi�ksza. 
Nie mozna sobie dzisiaj wyobrazic pr6by odtworzenia dziej6w tych terytori6w bez 
Jego prac. Staral si� bowiem wydobyc w nich r6wniez ich przeszlosc, a takze 
wszelkie zwi::izki z Polskq i polskim kr�giem kulturowym. 

Przy calym swym gl�bokim patriotyzmie jakze daleki byl On jednak w tym 
swoim spojrzeniu na przeszlosc od jednostronnosci, charakterystycznej dla ludzi 
ulegajqcych tendcncjom nacjonalistycznym, widuicych tylko sprawy wlasnego na
rodu. W jednej ze swoich prac slqskoznawczych zamiescil On wezwanie prof. L. Pe
try'ego, kt6re warto w tym miejscu przytoczyc, gdyz znacznie wczesniej podpo
rz.:idkowal haslu w nim zawartemu caly sw6j tw6rczy wysilek. Wyrazil w nim 
mianowicie Profesor zyczenie, ,,aby Sl.:isk stal si� w nowym sensie pomostem 
i krajem spotkan dla badaczy swiadomych swej odpowiedzialnosci, a przez nich 
byl osrodkiem dla dalszych wiElz6w miEldzy Polakami, Czechami i Niemcami jako 
trzema narodami sqsiednimi" (Sebastian Ignacy Rostock ... , s. 74). 

Gdy jestesmy przy og6lnych rozwazaniach o pracach ks. Biskupa, trzeba zau
wazyc, ze spod Jego pi6ra wyszlo szereg syntez, monografii, wiele obszernych 
studi6w, prac fr6dloznawczych, do kt6rych szczeg6lnie czrc;sto si�gac �de! historycy, 
katalog6w, regest6w, miscellane6w zr6dlowych, artykul6w i prac popularnonauko
wych i wreszcie recenzji. Nie bylo na dobrq sprawEl gatunku, kt6ry nie bylby 
reprezentowany w jego pisarstwie. Moze jedynie rzadziej uczestniczyl w polemikach. 
Nie byla to zapewne tylko sprawa temperamentu, ale umiejEltnosci doceniania 
argument6w drugiej strony; tylko w6wczas zabieral ponownie glos, gdy spraWEl 
uwazal za powazniejsz.:i. 

W calym dorobku naukowym ks. Biskupa Urbana wyr6znic mozemy kilka 
nurt6w. Pierwotne zainteresowania badawcze obejmowaly wschodnie kresy Rze
-czypospolitej, z kt6rymi zwiiizal siEl przez studia i sw.:i pierwszq prac� duszpasterskq. 
W nim znajdowala siEl praca magisterska i doktorska (jej obszerne fragmenty zo
staly wydrukowane, z r6znych zapewne przyczyn, dopiero, po latach: Konwersja 

Melancjusza Smotrzyskiego, polemisty i dyzunickiego arcybiskupa polockiego w la

tach 1620-1627. Przyczynek do dziejaw polemiki religijnej, ,,Nasza Przeszlosc", 
t. 5, 1957, s. 133-216). Jeszcze b�dqc studentem nawi.:izal stalq wspölpracf) z wycho
dzqcym w Lucku „Zyciem Katolickim" i kontynuowal: jq, gdy podj<jl praccc:. Na
jego l:amach zamieszczal: artykuly popularnonaukowe o historii poszczeg6lnych
miejscowosci (np. Z przeszlosci Beresteczka, 1933 nr 50/51; Z przeszlosci Horochowa,

1934, nr 24) i o dziejach Kosciola na tych terenach (np. Ksiqdz Piotr Skarga 

a Kosci6l wschodni, 1936, nr 34; Stefan Batory a katolicyzm na wschodzie, 1936,
nr 47, czy W setnq rocznic� tragedii unit6w, 1839-1939, nr 29).

Po wojnie do tego nurtu nawiqzal dopiero na poczqtku lat szescdziesiqtych. 
Przede wszystkim staral si� ks. Biskup przypomniec w6wczas dzieje miejscowosci, 
z kt6rymi bylo mocno zwiqzany: Sokolnik i Bilki Szlacheckiej (Z dziej6w sokol

nickiej kr6lewszczyzny, Rzym 1964, ss. 25, i Szkice z dziej6w rzymskokatolickiej 
parafii w Bilce Sztacheckiej i jej duszpasterstwa, Rzym 1964, ss. 96). Odnosi siQ 
wrazenie, jakby tymi pracami jeszcze raz chcial zaakcentowac pamiElc o swych 
pierwszych parafianach i chE!c utrwalenia wiedzy o ich rodzinnych okolicach. Z nich 
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chcialbym szczeg6lm-1 uwagE; zwr6cic na pracE; o Bike Szlacheckiej, i to nie tylko 
ze wzgl<;:du na jej bogatq podstawi:; zr6dlow&, ale dlatego, iz pomaga ona zrozu
miec niezwykle skomplikowanq sytuacji:;, ktöra istniala na tych kresach, zwlaszcza 
w czasach najnowszych, i na tym tle uzmyslowic sobie roll;), jak& odgrywal Kosciöl 
i jego duchowienstwo. 

Moze jeszcze wiE;kszy nacisk polozyl na ludzi, ktörzy tam :i:yli i cale lub 
-czqstkE; swego zycia zwüizali z tymi terenami. Na czolo wysuwa siE; tu kilka prac
o arcybiskupie Bilczewskim (np. Sluga Bozy J6zef Bilczewski, arcybiskup lwowski
(1860-1923), ,,Ateneum Kaplanskie", 58 (1966), s. 167-171; Bilczewski J6zef {1860-
1923), [w:] Hagiografia polska. S!ownik bibliograficzny, t. 1, Poznan 1971, s. 133-

139 i inne), o kt6rego dzialalnosci pamiE;6 nie zaginE;la do dnia dzisiejszego, o czym
m. in. moze swiadczyc troska, jakq otoczony jest grob, a takze o ks. Prof. Sz. Szy
delskim (Rzym 1969, ss. 29), ks. M. Turkowskim (Rzym 1972), a przede wszystkim

zas o calej rzeszy kaplan6w ze wschodu, ktörych los rzucil po II wojnie swiatowej
na Ziemie Zachodnie, gdzie wniesli sw6j wklad w przywr6cenie ich do zycia
(Dorobek naukowy ksi�zy repatriant6w w Polsee w iatach 1945-1970, ,,Homo
Dei", R. 39 (1970), nr 3, s. 232-237; Duszpasterski wklad ksiqzy repatriant6w
w archidiecezji wroclawskiej w latach 1945-1970, Wroclaw 1970, ss. 195; Duszpaster
ska siejba kapcan6w repatriant6w na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1970, 

Wroclaw 1972, ss. 142).
I w ten spos6b stykamy siG z drugim, na pewno najbogatszym, nurtem w dzia

lalnosci badawczej ks. Urbana, a zwützanym z dziejami Sl;;iska. 
Wydaje siE;, ze w nim najblizsze sercu byly Mu prace z zakresu szeroko 

pojGtej wiedzy o ksiqice. Dal tym uczuciom wyraz, gdy ,ve wst<;:pie do jednej z nich 
przypomnial opiniE; Stanislawa Brzozowskiego: ,,milosc do rzeczy starych i gh)
bokich, daleko w przeszlosc i przyszlosc idqcych daje spokojnq wiarE; i wytrwalosc". 
To emocjonalne zaangazowanie i zrod:wna z niego pasja badawcza korzeniami 
swymi tkwila jeszcze w latach studenckich, ale pogl1:biona zostala, gdy wlasnymi 
rGkoma tworzyl na nowo Archiwum, Muzeum i Biblitekq Kapituln:i, we Wroclawiu. 
Pisa! wiE;c CZE;sto sprawozdania o pracy tych instytucji, ktöre zamieszczane byly na 
lamach „Sob6tki" R. 2 (1947), s. 456-458; R. 3 (1948), s. 581-582; za Iata 1949-
1959 - R. 15 (1960) nr 2, s. 265-267; za lata 1945-1970 - R. 30 (1975), nr 3, 
s. 397-399), a tak:i;e w innych czasopismach. Pierwszym sygnalem zainteresowaii.
dawnymi ksiE;gozbiorami i -ich tw6rcami byl komunikat o nyskim bibliofilu z XVII w. 
J. F. Padewitzu (Spr. WTN R. 10 (1955) s. 24-25), ogloszonym p6zniej w formie
artykulu (Rocz. teol. kanon. 3 (1957) z. 2, s. 241-269). W slad za tym poszly na
stE;pne prace o ksi�gozbiorach: ks. J. Schleupnera (tamze, 7 (1960), s. 103-117),
kanonik6w katedralnych we Wroclawiu (Call. Salut. 7 (1975), s. 149�214), S. I. Ros
tocka, A. Kirchera a Lilekirch (tam:ie, 8 (1976), s. 55-76), P. Gebauera (tamze,
9 (1977), s. 61-73), J. Sh. Printza Buchowa (Rocz. Bibl. 21 (1977) z. 1/2, s. 197-217),
J. W. Budeusa a Lohr (Arch. Bibi. Muz. Kose. 1981, s. 5-95), S. F. Schaffgotscha
(Coll. Salut. 13 (1981), s. 41-152) i J. Leuderoda (Wroclaw 1981, ss. 95). To suche
zestawienie najlepiej pokazuje ogrom wysilku, a zarazem jego scisle zaplanowa
nie. Przypuszczac mozna, ze wienczyc go miala rozprawa syntetyczna o wroclaw
skich ksi�gozbiorach i bibliofilach.

Nie mnieisze znaczenie dla dalszych badan mialy prace nad wydaniem katalogu 
rQkopisöw (Arch. Bibl. i Muz. Kose., t. 10-16, Lublin 1965-1968), dokumentöw 
(Rzym 1970) oraz wykazu regestöw dokumentöw z Archiwum Archidiecezjalnego 
we Wroclawiu (Warszawa 1970 i Rzym 1970). Tego typu prace nie zawsze Sq 
doceniane, choc sq owocem duzego trudu. 

Prawie r6wnolegle publikowal ks. Urban wiele miscellane6w ir6dlowych, wy

dobyvvajqc zwl:aszcza wszelkiego rodzaju polonika (np. Nieznane poLskie tekstv 
religijne z T<?kopisu Bibiioteki Sw. Jakuba w Nysie w XVI w. (Ruch bibl. litur. 
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R. 9 (1956) nr 1/3, s. 106-124). Z zakresu tej problematyki publikowal tez duzo
artykul6w popu1arnonaukowych, a wsr6d nich i takie, kt6re rozbudzic mialy
trosk� o archiwalia parafialne.

W ,·amach prac :fü1skoznawczych wyr6znic mozemy studia nad dziejami Kosciola 
katolickiego i jego duszpasterstwa. Te badania wyraznie konccntrowaly si� wok6! 
dw6ch okrcs6w: schylku sredniowiecza i XIX w. W pierwszym wypadku ukoro
nowaniem ich byly: Studia nad dziejami wroc!awskiej diecezji w pierwszej polowie 

XV w. (Wroclaw 1959), a w drugim wspomniana praca habilitacyjna. Po tych 
pracach przyszla kolej na syntez�: Zcirys dziejöw diecezji wroc!awskiej (Wroclaw 
1962). Nie zamkn�la ona cyklu badan. Powr6cil don. Autor w Szkicach z dziej6w 

diecezji wroc!awskiej, opublikowanych w 3 cz�sciach (Studia teol. vars. 1965, 

1966, 1967). W tym tez nurcie mieszczq si� opracowania o charakterze wybitnie 
matcrialowym, oparte gl6wnic na rclacjach z wizytacji i sprawozdaniach wysy
lanych przez biskup6w wroclawskich do Rzymu, ale za to o bardzo duzym znaczc
niu dla dalszych badan nad zasit;giem polszczyzny na Slqsku (Z dziejöw dus;;
pasterstwa w archidiakonacie wroclawskim w czasach nowozytnych, Warsz,nva 
1971, ... legnickim, Wroclaw 1973, ... opolskim, Warszawa 1975, i ... glogowskim, 
Warszawa 1975). I te zagadnienia staral sie; r6wnoczesnie popularyzowac. W tym 
wypadku jednak zasiGg podnoszonej problematyki byl mac:mie szerszy: od przy
pominania sylwetek swi�tych, kt6rych kult byl bardzo rozpowszechniony na Sl<jsku 
(np. sw. Jadwigi, bl. Czeslawa), poprzez ciekawsze postacie z dalekiej przeszlosci 
(np. bp. Nankiera, J. Schefflera, ks. W. Krainskiego) i czas6w nam wsp6lczesnych 
(np. kar<lynala B. Korninka), dzieje katedry i innych swi.:ityn, po artykuly pod
krdlajc1ce rol� Kosciola na Sl.:isku po II wojnie swiatowej, a c�sto bElch1ce odpo
wiedzia, na podejmowane pr6by jej przemilczania czy ponmiejszania. 

Nie spos6b wreszcie nie wydoby(; opracowan z zakresu dziej6w powszechnych 
Kosciola i historii Kosciola w Polsee. Tu punktem wyjscia byl zapewne trud 
wlozony w przygotowanie do druku kolejnego wydania Historii Koiciola swcgo 
mistrza, prof. J. Uminskiego (Opale 1959-1960), a r6wnocze�nie koniccznosc do
starczenia dobrych podr�cznik6w. Byl autorem 7 skrypt6w (w tym 1 z patrologii), 
wielu hasel do Encyklopedii Katolickiej i syntetycznie napisanych najnowszych 
dziej6w Kosciola w Polsee (Ostatni etap dziej6w Ko§ciola. w Polsee przed nowym 

tysiqdeciem (1815-1965), Rzym 1966, ss. 555). 
Znaczna, CZElSC dorobku stanowi<} tez recenzje. One najlepiej swiadcz<} o rm:

leglych zainteresowaniach Autora, od literatury typowo religijnej i filozoficzncj 
do opracowai1 historycznych z wszystkich bez mala epok. CzElsto stawaly siEl one 
tez inspiracjq do napisania artyku16w o przyczynk.arskim charakterze. 

O wadze dorobku naukowego dowodzi odzew w literaturze historycznej. W wy
padku pisarstwa ks. Biskupa Urbana nie byl on maly. Jego ksiqzki i studia byly 
CZElSto odnotowywane i recenzowane w czasopismach krajowych i zagranicznych. 
Ks. Biskup Urban, gdyby zyl dzisiaj, na pewno nie zyczylby sobie, by pomim1c 
fakt, iz spotykaly si� te± z krytykq. Zarzucano Mu m. in., ze uprawia historiEl 
personalistyczn<i, w pewnym sensie tradycyjm\, ale byla to odpowiedz na dlugo
trwaly okres w dziejach naszej powojennej historiografii, gdy pr6bowano nasiq 
przeszlosc odpersonifokowac. Jednoczesnie podkreslmy za niei:yj;icym juz wybitnym 
historykiem J6zefem Leszczynskim, ii prace ks. Urbana cechowal duzy obiektywizm 
w przedstawianiu stosunk6w rniEldzywyznaniowych, a takze w docenianiu np. 
osiqgnit;c protestant6w „we wprowadzaniu j�zyka polskiego do liturgii i w publi
kowaniu wydawnictw religijnych dla polskiej ludnosci'' na Sl.:isku. 

Caly zas dorobek badawczy ks. Biskupa Urbana jest na pewno wielkim 
wkladem w poznanie nie tylko historii Kosciola na Slqsku i w Polsee, ale takze 
w nasze narodowe dzieje. 
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Trudno jest wreszcie w kilku zdaniach okreslic, jakim czlowiekiem byl ks. Bis

kup Wi.ncenty Urban. Napiszq na pewno na ten temat Jego uczniowie i ludzie 

blisko z Nim zwiqzani. Mog� tylko uwypuklic t� Jego cech�, kt6rq mozna bylo 

zaobserwowac pracujqc w Archiwum Archidiecezjalnym. Kazdemu, kt6ry korzystal 

ze zgromadzonych tarn materia16w, staral sü; przyjsc z pomocq. Chociaz byl juz 

biskupem, niejeden raz przynosH teczki archiwalne, pornagal w kwercndzie 

i cz�sto dzielil si� wiedzq. T<1 wlasnie swojc1 skromnosciq i uczynnosci& zjednywal 

sobie wiele sympatii i gl�bokiego szacunku. Wsr6d historyk6w wrodawskich mial 

wielu przyjaci6l, kt6rzy przyjazn t� wielce sobie cenili. Niekt6rych z nich odpro

wadzil w ich ostatniej drodze. Ci, kt6rzy pozostali, szczeg6lnie mocno odczuli 

J cgo odejscie. Zdajq sobie bowiem spraw�, ie zabraklo nie tylko niestrudzonego 

badacza, ale takze czlowieka wielkiego formatu. 

Krystyn Matwijou;ski 

9 - Sobötka 3/64 




