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W 1983 r. na calym swiecie obchodzono 500 rocznic� urodzin dra 
Marcina Lutra. Swiqtowal to wydarzenie caly chrzcscijanski swiat. Ruch 
ekumeniczny sprawH, ze coraz czqsciej chrz.cscijanie przechodzq do po
rzc1dku dziennego nad tym, co ich dzieli, a na czolo . wysuwajq to 
wszystko, co ich lqczy. Dzit:�ki temu po raz pierwszy obchody mialy inny 
charakter niz chocby przed 100 laty. 

Ludzie swieccy z kolei eksponowali rol� dra Marcina Lutra m. in. 
w przelamaniu epoki sredniowiecza, we wprowadzeniu ludzkosci w czasy 
nowozytne, w rozbudzeniu ruch6w spolecznych czy tez dla rozwoju nau
ki i oswiaty. 

Szczcg6lnie uroczyscie czczono t� rocznic� w ojczyznie t-.v6rcy re
formacji: Niemieckiej Republice Demokratycznej i Republice Federalnej 
Niemiec oraz innych krajach niemieckiego obszaru j�zykowego. 

I w naszym kraju obchody odbywaly si<c: pod auspicjami wladz pan
stwowych. Do nich tez wlc1czy1: si� Instytut Historii Uniwersytetu Wro
clawskiego. Z inicjatywy Zakladu Historii Polski i Powszechnej XVI
XVIII w. IH UWr w dniu 3 XII 1983 r. zorganizowana zostala przy wsp6l
udziale Komisji Nauk Humanistycznych Oddzialu Wroclawskiego PAN 
konf erencja Z dziej6u; protestantyzrnu na Slqsku. 

Organizatorzy konferencji wychodzili z zaloienia, ze jest to swietna 
okazja, by z jednej strony pokazac wklad polskich badaczy w poznanie 
przeszlosci protestantyzmu na Slqsku, a z drugiej jeszcze raz unaocznic, 
jak wielkie Sq nasze zaniedbania w tym obszarze badawczyrn, chocby 
tylko w zestawieniu z osiqgni�ciami sprzed lat i w dniu dzisiejszym 
historyk6w niemieckich, i przy tej okazji unaocznic, He pozosta1o jeszcze 
do zrobienia. Jest to tym wazniejsze, jak wskazywali to w swych pierw
szych powojennych pracach W. Czaplinski, A. Galos, J. Gierowski, 
J. Leszczynski, E. i K. Maleczynscy, T. Wyslouch i wielu innych bada
czy, ze wlasnie protestanci przyczynili si� znacznie do utrzymania pol
skosci tej prastarej, piastowskiej ziemi.



48-1 Slowo wstc,:pne 

W przedlozonym tomie publikujemy referaty i komunikaty, kt6re za
prezentowano na wspomnianej konferencji. Dolc}czylisrny do tego zeszytu. 

takze material dra Stanislawa Zahradnika z Trzynca, kt6ry wiqze si� 

z nim tematycznie. 
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