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Dcc. dr :\!ichal W,1rnwicz cale S\\·oje pracowitc zycie poswi<;cil pracy w a1·cm
wach. Wa:i:nym etapem i röwnoczesnie bardzo owocnym, chociaz krcitkim w po
cöwnaniu z c�1lym okresem czynnym zawodowo, byla d:dalalndc na D:)::1ym S1c1-
�ku. Nalezy jej poswif;cic nieco wiecei -..i„rngi pr;,:,- nak:·c,;leniu ,1istorii zycia i p:· .. -
cy tego wybitnego archiwisty. 

Urod;..i, sir.: we wsi Urzejowice kolo Przewor,ka w ba,·d0
•• �1icznej rodzinic chlop

skiej. W 1917 r. po ukoncze:liu szkoly pow�zeci�nej podj�l r1auki: w Panstwowym 
Gimnazjum Realnym w Lancucie, ktore ukonczyl w 1925 r., uzyskuj.ic swiadectwo 
dojrzalosci. W latach 1925-1929 studiowa! na Uniwersytecie im. Jana Ka:dmierza 
w Lwow1e. -vv·owczas tez uksztaltowa!y �ir.: ti·walc zainteresowania pr".>blematykq 
historii spoleczno-gospodarczej i ir6dlami archiwalnymi. Uczestniczyl w semina
rium kierowanym przez prnf. F. Bujaka. Pocl kicrunkiem tego wybitnego uczonego 
nap.isal rozprawi: pt. Kontrakty iwowskie w latach 1676-1685, na podstawie ktörej 
w J 932 r. u.:.yskal doktorat. 

W okresie nauki w s:;;kole sredniej o:·a:;; \\' cza:;ie stuctiöw nie tylko bardzo 
intensywnie ksztalcH siQ, lecz taki.e prowadzil prace jako korepetytor, aby uzyskac 
�rodki na uzupclnien.ie utrzymuah1. $mici·c ojcn zadecydowala o wczesnicjsz.ym 
poji:ciu pracy zawodowej. Nastqpilo to w 1929 r., kiedy uzyskal pracQ w Archiwum 
Panstwowym we Lwowie. Od tej chwili bQdzie lqczyl pracE) zawodowq arc!1i,visty 
z badaniömi naukowymi. Kolejno przygotowuje wspomnian4 uprzednio rozprawi: 
doktorsk4. Do 1939 r. opublikowal „kilka artykulöw z dziedziny geografii histo
rycznej i archiwoznawstwa". W 1935 r. zlozyl taki.e egzamin specjalistyczny przed 
komisjq m.i.nisterialnq z zakresu archiwistyki. 

W latach 1939-1941 pracowal w Archiwum Panstwowym, kolejno jako pra
cownik naukowy i starszy pracownik naukowy. Bral wowczas „czynny udzial w :i:y
ciu naukowym i spolecznym". 

,v okresie okupacji hitlerowskiej pozostal w Archiwum Pai'1stwowym na niz
szym stanowisku. Pod konicc wojny uczcstniczyl w cwakuacji akt ze Lwo,va do 
Tyl'1ca pod Krakowem, gdzie strzegl ich od polowy marca 1944 r. do lutego 1945 r., 
�zn. do czasu przej�cia akt przez ArmiQ Czerwonq. W czasic pobytu w Tyncu 
uczestniczyl w tajnym nauczaniu. 

Po wyzwoleniu pracowal kr6tko w Krakowie w tamtejszym Archiwum Pan
stwowym od Iutego 1945 r. do lipca 1946 r. na stanowisku adiunkta ar�hiwalnego. 
Pierw.sze zetknii:cie M. W;:isowicza z Wroclawiem nastc1pilo w lipcu 1945 r. Jeszcze 
pracui<Jc w Krakowie wyje:i:di.al w czasie swojego urlopu do Wroclawia, gdzie zna
lazl ruiny bylego Archiwum Panstwowego. Tutaj szukal kontakt6w z archiwistami 
oraz informacji o wywiezionych oraz rozproszonych materialach a,rchiwalnych. 
Dwadziescia lat po tym spotkaniu z Wroclawiem tak pisal we wspomnieniach 
„odpowiednie sprawozdanie z mego pobytu we Wroclawiu przeslalem po powrocie 
do Krakowa wraz z wnioskami na ri:ce dyr. W. Suchodolskiego, szefa organizujqcej 
sir.: panstwowej slu:i:by archiwalnej" (M. Wqsowicz, Moje wrociawskie wspomnienia,
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Sobötka, R. XX, 1965, nr Ia, sleqd wszystkie cytaty). Je.:;zczc rok przcbywal w Kra
kowic, ale w dalszym cic1gu interesowal siQ problcmatykq archiwöw sl:tskich. 

W lipcu 1946 r. obj[!l stanowisko kierownika tworzc.1ccgo sie: Archiwum Pan
stwowego we Wroclawiu. Dr M. Wc'lsowicz przejmowal tworzqce siQ Archiwum od 
dra J. Stojanowskiego, ktory jako Pelnomocnik Ministra Os\vialy do Spraw Ar
chiwalnych na Dolny Slcjsk od miesi<;_cy letnich 1945 r. prowadzi! z przerwami prace 
wc Wroclawiu. Dr Stojanowski „zdolal przygotowac dosc mocnc podstawy przy
szlego Archiwum Pai\stwowcgo". W tym pierwszym okresie uzyskano hudynki na 
cele archiwalne, gl6wny przy -ul. Pomorskiej 2 oraz pomocniczy w dawnym wiQ
zieniu miejskim przy ul. WiQziennej. W pierwszym z wymienionych miesci sie da 

chwili obecnej Archiwum Panstwowc; drugi zajmujcj obccnie placöwki Oddzialu 
PAN. Po dokonaniu niezbqdnych remontöw w budynkach tych gromadzono roz
proszone na terenie Dolncgo Sic1ska archiwalia. Byli jui pierwsi pracownicy -
p6:iniejszy dlugolctni dyrektor Archiwum, wöwczas mgr Andrzej Deren oraz kilka 
innych osöb. Byl to okres wyjc1tkowo trudny zaröwno dla kierownika organizowanej 
wlasciwie od podstaw placowki, jak i dla nielicznych pracowniköw. Zachowana 
dokumentacja z tamtego okrcsu wskazuje, iz nalei.a!o bronic posiadanych budyn
k6w przed zamiarami innych instytucji, ktöre chcialy je przejcjc, pozy,kiwac pra
cowniköw, a przede wszystkim poszukiwac, zabezpieczac i gromadzic akta, bez 
wlasnych srodköw transportu, przy bardzo niklych srodkach finansowych. DziQki 
duzej ofiarnosci calego zespolu prace tc jednak wyraznic poste;powaly. Zadania 
jednak nara.staly niemal w tcmpie lawinowyrn. Tworzqcc sie; srodowiska naukowe 
oczekiwaly na udostqpnicnie zgromadzonych akt, kt6re przedtem nale:i:alo upo-
rz11dkowac i opracowywac dla nich pomoce naukowe itp. 

Drowi M. Wllsowiczowi przypadl w udziale zaszczyt rozpoczqcia oficjalnej pra
cy Archiwum Pat'istwowego. Nastqpilo to na mocy decyzji Ministra Oswiaty w dniu 
19 XII 1946 r. Utworzcnic pod-;taw dzialalnosci pa11stwowcj �luzby archiwalnej 
na Dolnym Slc}sku l;:iczylo siq z tworzeniem nowej sieci archiwalncj obejmujcjccj 
Dolny Sl;:isk w dosc rozlcglych granicach. tzn. h1cznie z Brze�icm nacl Odr<1. Po
clejmowal taki.e jui. od listopada 1946 r. dalsze wysilki zmicrzaj;:icc do powolania 
Archiwum Akt Dawnych miasta Wroclawia. W dniu 19 VI 1947 r. dr M. Wc1sowicz 
uzasadnil potrzebe; powolan.ia takiego archiwum na posieclzeniu Komi;;ji Kultury 
Miejskiej Rady Narodowej Wroc!awia. Proponowal wyjqtkowo bogate akta miasta 
Wroclawia, zabezpieczone juz w6wczas w Archiwum Pai'istv.·owym, W!'clzielic do 
archiwum miejskiego, ktöre zajn1owaloby Ratusz Wrocla wski. Rownocwsnic miasto 
mialo w mysl tcj koncepcji zatrudnic dodatkowo pracowniköw tegoz archiwum. 
Wskazywal, ze Archiwum Panstwowe dysponujc bardzo S:lczupl<1 kadrq pracowni
k6w fachowych przy niezwykle wiclkich zadaniach. KonccpcjQ te; poparli przecl
stawiciele Uniwersytetu. W wyniku tych staran. w dnitt 8 V 1048 r. rnzpocz�lo 
dzialalnosc Archiwum Akt Dawnych miasta Wroclawia, kt6rc wchodzilo w ,,sklacl 
Resortu Spolecznego Wydliaht Kultury i Sztuki" Zarz;.1du Miasta Wro::!awia. We 
wrzesniu 1948 r. pracowalo w nich trzech archiwistöw, jak okreslano dodatkowo, 
pracowniköw naukowych, i jeden pracownik pomocniczy. Miasto oplacalo pracow
niköw oraz miejsce przcchowywania akt w budynku Archiwum Panslwowego. 

Wprawdzie ta konccpcja M. W<1sowicza nie zostala wbudowana na trwale 
w rozwöj archiwöw na Dolnym SI<1sku, alc nie pozostala bez wplywu na problemy 
archiwalne. Po wprowacl:lcniu w zycie dekretu o archiwach w 1951 r. utworzono 
jednolit<1 siec archiwaln,J, w ktör,J wl<1czn110 archi\'la miejskie, w tym t::ikzc Archi
wum Akt Dawnych miasta Wroclawia. Ten jednak krötki okrc� utrzymywania 
archiwum przez mia5lo pozwoli! Z\'l,i�kszyc kadr� archiwistow, a takz� wykonac 
dodatkowo szereg prac nad opracowaniem tego wielkiego zasobu miej;kiego, aby 
w najblii.szym juz czasie udost�1mic archiwaüa do bada11. 

R6wnolegle z tym M. W.:isowicz podejmowal dalsze starania o pozyskanie miej-
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�c..1 na archhn, ,,· i11t1ych mia.,tach :1a D,,Inym S!<j.,ku. Na tym grunc:ie po 1951 r. 
powstaj;1 a!·chiwa pnwialowc lub ocldzialy \\' Brzegu. Jeleniej G61·zl'. Klodzku,
\\',1lbrzychu i Zgorzdcu. Poclejmownno takzc .,tarania o utwonenie takicj placowki 

w Lcgnicy. eo nastiJpi!o w 1954 r. Zo,taly wiqc na tym odc:inku rÖ\',111ici. pn:ygoto
wane podstawy clo clzialal11osci sicci archiwow pa11stwowych na Dolnym SI<1sku. 

Stalym przedmiolcm tro,ki by!o pozyskiwanic prncownikow do arclliwum. 
Obok malcj grnpy o,ob n pcwnych kwalifikacjach fachowych z<1trudnia110 okresowo 

studcnt6w. zwla,zcza z seminarium prof. S. lnglota. nraz pracownikow mlocbzych. 

Ka :\1. W,Joowicza i jl'go wsp6lpraco\\'11ik6w ,padal r6wniez obowüvek ,zkolcnia 

tych osöb, wdrazania ich du pracy \\' zawoclzie. Wiclu z lcgo grona pracownik6w 
pomocniczych podjr;lo nastqpnie pra:::t; n,1ukow,1 lub ;m,ta!o w sluzbie archiwalnej, 
uqskuj.ic wysokie kwalifikacje. 

Pracuj/)c jui. w Warszawie na poc·tqtlrn Jat szescclzicsi<Jtych dr Wqsowicz tak 

podsumowywar swoj,1 prac0, we Wrnda\\·iu w latach Hl4G-1933: ,.Zorganizowalem 
Archiwum i wyszkolilcm pracow:likow. ktörzy od dzis stano\\'iq trzon o!:J;ady per

sonalncj plac6wki we Wrnclmviu. W ciqgu z gor<) 7-let:iicj pracy wc Wroclawiu 
uctalo si0, zabezpicczyc, przywicic clo Archiwum i udoslc;pnic do badai1 naukowych 
ponacl 15 tys. mb arc.:hiw,tli6w". Spoglqclaj,1c na tc clokon:rnia z dalszl!j perspek
tywy nie widzi sie; w tym ujqciu zadnej przcsady, odpowiadaly onr. st'lnowi fak
tyczncmu. 

l\Io:i:na wskazac tylko. i.e ocl poczqUrn pracy 1.,· Archiwum M. W:isowicz byl 
wyraziciclcm scblcj w,p6lpn1cy z UniwC'rsytctem. Pil'rwsz,J czynnosciq bylo udo
.,tc;pnienic, chocia:i: po w,tc�Jmym oprnL:owaniu. akt historykom, kt6rzy odkrywali 
nieznan,1 przc.,zlusc S!;Jska .. Juz w 1946 r. byly 4 osoby korzystajqce z akt Archi
wum. W nnst,:pnyL:h Jata('h ta lkzbn li:irclzo powa:i:nie ro.sla. \V cl'lu ulatwienia 
clo,tc:pu korzystajqcym z akt publikow:d na l::unach .. Sob6tki ., iniormacjc o pracy
Archiwum i jcgo zasobi,•. M. W,Jsowicz uczcstniczyl czynnic w praca�·h gremi6w 
naukowych. np. przy opracowaniu do wydania wybnniw zr6dcl clo dzicjow Slc1ska. 

:\1. W;Jsowicl stan,1! tak:i:e na rz..:k zcspolu przygolDwujqcego m:ilcrialy na 
Wy,tawc; Ziem Odzyskanych, kt6ra zoslala wrganizowa11a w 1948 r. ·., c \Vrocla
wiu. Po raz picrwszy ukazano nieznanc dokumenty z c.lziej6\v .Slqska, .stanowiqce 
clowocly zwi<Jzköw z Pnlsl«t w r6znych okrcsach historycznych i walki z naporem 
gcrma11skim. Obok t0.j wystawy zorganizowano clrug:J, zc znacznie wic;ks;:,1 JiczbcJ 
clokumcnt6w ilustrnj,1cych ,v formic pogl</bionej tcn problem. Za tym szly dalsze 
inicjatywy w zakrcsie popularyz,1cji wicdzy o przc;zlosci. eo mialo szczcg6lnc zna
czcnic w tym okre,ic dla ,;tabilizacji :i:ycia na tych zicmiach. 

Wyruzcm uznania dla trudu 6,vczesncgo doktora l\I. Wqsowicrn za c.1losc pracy 

i Jego inicjatywq bylo pneniesienie sluz.bowe do Wmswwy, gdzie obj,1! w 1954 r. 
kicrownit:lwo Archiwum Glöwncgo Akt Dawnych. Zoshnvi! Archiwum wroclawskie 
z obsaclq. Moglo otH) w nastc;pnych latach kontynuowac clzielo rozpoc:>:c;tc w 1946 r. 
Wydaje ,iq. i:i: przyloczona garsC:: fakt6w ,tanowi ilu,;trac:jq do wa:i.nego w zyc;iu 
cloc. dra :\Iichala W,isowicza okrc.�u wroclm\·skiego. maj,1cego istotny wplyw na 

clzialalnosC:: archiwaln,1 i naukow,1 Dollwgo $Jqska. 

Jerzy Pabisz 



IDR BRONISLAW TURON! 
28 VIII 1923-13 VII 198-1 

W clniu 13 VII 1984 r. zmarl nagle wc Wroclawiu dr Broni;;!aw Turo11, adiunkt
Instytutu Hislorycznego Uniwersytetu Wroclawskicgo. Jego niespoclzicwa:1c oclcjscie 
pozbawilo sroclowbko historycznc wytrawnego nauc7.yciela akademickiego, ktory 

wyniki swych o,iqgnir.c naukowo-baclawc:tych o:·a7. clos\'v"iadczenic zawr.dowe rca-
1izowal z wiclkq umicjr.tnoki,1 w pracach z m!odzicz<J. sluz,1c z röwnym talentem 
popularyzacji historii na roznych plaszczyznach. 

Dr Bronisla w Turoü urodzony 28 VIII 1923 r. w Chybiu w pow. bielskim 
uczQszczal do szkoly pow1,;zechnej w r6imych michcowosciach zicmi cicszynskiej. 

k011czqc naukc; na lym szczeblu w szkolc w Biebku. Tam tcz uko11czyl w 19:Hl r. 
trzeciq klas� gimnazjum. Podczas wojny pracowal jako robolnik w cegi�lni w Cze
chowicach. 

W 1946 r., po ukoi'1czc11iu LicQum Humanistyczncgo dla Doroslycli, zapisal siQ 
na studia hi;;torycznc na Wydzialc Humanistycznym Uniwcrsytetu Wroclawskiego, 
uzyskuj;ic w c7.crwcu J 9.'i2 r. dyplom magi,tra. Röwnoczdnic z rozpoc�c;ciem stu
di6w pocljql pracc; w Polskim Zwi:1zku Zachodnim, gcLde w latach 1946-1951 pcl
nil funkcji: sekrctarza Zarzqdu Wojewödzkicgo. W lalach !9.51-1960 pracowal we 
wroclawskim Archiwum Wojew6cL,kim jako kiero\\'nik jedncgo z odclzialöw, a na
st�pnic kierO\\'!lik Ai-chiwum PO\datowegn. 

W koncu 1960 r. objq! stanowhko slarszego usyste:1ta w Katcdrzc Nauk Po
moc1Jiczych Historii na Uniwersytecie Wroclaw5kim. a na�tc;pnic. po uzyskaniu 
w 1966 r. doktoratu. zostul mianowany acliunktem w przeksztalconym z tej katedry 
Zakladzie Nauk Pomocniczych Hi,torii i Archi\vistyki. pelnü1c od 1981 r. obowüizki 
jej kierownika. 

Praca za\vodowa, zainteresowania naukowe o:·az dzialalnosc dydaklyczna i po
pularyzatorska dra Turonia ukladajq ,iE; ,,. szczeg6Jnie harmonijnq calosc. Jest to 
widocznc poprzcz tematykQ problcm6\',· bad,nvczych. uwidaczniajqcych ,i� w szcregu 
rozpruw, artyku!öw i rcccnzji zamieszczonych w literaturw naukowc.i. jak tez 
dzi<;ki o:i:ywionej akcji, majqcej na cclu upow,zechnienic zainteresowa11 historiq. 

Glowny nurt bacla11 - dzicjc Slqska - wyksztalcil siG i dojrzal p:idcza, stu
di6w, na seminariach odbywanych pod kicrunkiem prof. Karola Maleczynskiego 
i prof. Stefana Inglota. Rezultatcm ich byla clrukowana praca magisicrska Sto
sunki spolec:np i 11arodowosciowe w Kqtac/1 Wroclawskich w XVII i XVIII wieku, 
napisana na �eminarium prof. Maleczy1'tskiego. Owocowaly one trnstc;pnie takimi 
ltytulami. jak np. Prz11czynki c/o dziej6w wsi .fü;skiej w .�wietle mtawodawstwa 
'biskupiego w XVII wiektt czy Wielko.�c gospoc!arstw kmiecych i zagrodniczych 
w clobrach biskupstwa wroclau:skiego u: lcttach osiemclzwsiq!ych XVII wieku.

Praca w archiwum inspiruje rozszcrt.enie zak1·(•,u bacl,111 na dyplo•natyk<:, ze 
zwröccniem szczcgolnej uwagi na sprawy zwi:1zanc z dzialalno:;ciq kancelarii. 
'Efektcm tego s,J m. in. artykuly: Ncijclciwnii.:js.:11 kopiar.: miasta Wroclowia, Z clzie

j6w kancelarii bisktt]Jow wroclawskich w Nysie w latacll 1601-l'iO'J, a przede 
wszystkim powstala pod opiekq naukow,1 prof. l\Taleczyiukiego praca doktorska 
'Kopiarze biskuvstw polsldch XV wieku. Jcj drukowanc poklosie to rozprawki: 
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Li.ber Antiquus - kopiarz biskiipstwa krokowskiego, Li.ber Niger - kopiarz bi
·skupstwa wroclawskiego i l{opiarz biskupstwa poznaAskicgo - Liber Privilegio
rum B.

ZglQbianiu lrudnego i wymagaj,1ccgo ,vielkicj crudycji i subtelnosd badawczej 
problemu formuly ,.datum per mauus" poswü;cil dr Turm'! ostatnic !atc1, przygoto

wujqc na tcn tcnrnt rozpra\V!/ habilit.icyjnq. 
Rezultatem zmudnych kwerend archiw,ilnych i prezcntaci,1 umiejc,:tnosci cdy

torskich byl wsp6ludzial ,v publikacji Regestow slqskich wychodzqcych pod redak

cjq prof. Waclawa Korty. 

Zwhganq z powyzej sygnalizowanymi sfcrcJ pelletracji badawczej byla regio

na1istyka. Wynikicm jej bylo m. in. opracowanie tematu: OkresLenie rnzwoju hi

storycznego osied[i wiejskich w strefie ag[omeracji Wroclawia, przeznaczonc dla 
Pracowni Bada11 Regionalnych Uniwersytetu Wroclawskiego, oraz pan� publikacji 
o charakterze popularnonaukowym, jak Olesnica i Ziemia Olesnicka. Rys histo

ryczny czy Dzieje Swiebodzic, wreszcie stojc1ca na styku tych zainteresowan i dy
p1omatyki rozprawka Rola kultural na sredniowiecznej kancelarii mi przykladzie
Brzegu.

Przejsciu do pracy na Uniwcrsytecie towarzyszyla konicc:mosc urnpelnienia 
i pogh;bienia zainteresowa11 w zwiqzku z powstah1 przy katedrze specjali.mcjq 

archiwalnq. Prowadz;,ic zaj�cia z nauk pomocniczych historii i proseminarium hi
storyczne, bardzo aktywnie uczestniczyl dr Turon w okreslaniu cel6w dydaktycz
nych nowej specjalizacji, biorqc nynny udz.ial w szczeg6lowym oprncowywaniu 
program6w. Do konca tez byl ich niestrudzonym realizatorem, wkladajqcym w te 
pracochlonne i wymagajqce duzej wszechstronnosci zajc:cia cale swoje wieloletnie 

closwiadczenie zawodowe i osobistc1 inwencjc:. 

Dydaktyk� pojmowal dr Turo11 szeroko, nie ograniczajqc jej jeclynic do kon
taktöw ze studentami podczas obowinzujc)cych zaj<;c. Wyrazcm tego byl jego czc:sty 
udzial w organizowaniu wycieczek i oboz6w naukowych, organizowanie i opieka 
nad praktykami studenckirni. R6wniez z potrzeby przyjscia studentom na pomoc 
powstal pomysl i wspöludzial w opracowaniu skryptu Encyldopedia nauk pomoc
niczych historii nowo:i:ytnej i najnowszej. 

W zakresie prac popularyzatorskich lc1czyl tlr Turon doswiadczcnie wytraw
ncgo badacza ze zrozumieniem koniccznosci przyst�pncgo upowszechniania proble
rnatyki i rezultat6w poszukiwan. naukowych. Z pewnosciq duzq pomoc,1 w wypo
srodkowaniu tych pozornic sprzecznych ze sobq tendencji byl jego czynny udzial 
w pracach srodowisk, kt6rych zadaniem jest upowszechnianic szeroko rozumianej 
kultury. 

Poczynajqc od czynnego ucze,tnictwa w pracach wroclawskiego oddzialu Pol

skiego Towarzystwa Historycznego - Wroclawskiego Towarzystwa ;vrnosnik6w 
Historii (przez wielc lat jako czlonck Zarzc1du), popn:ez czlonkostwo Tnwarzystwa 
MHosnik6w Wroclawia, zwiqzany byl dr Turot'l z r6inymi towarzystwami i insty
tucjami maj;:icymi na celu inspirowanie srodowisk do wejscia w szersze kr�gi zain
teresowan intelektualnych i zyciowych. Przcz wiele lat byl czlonkiem wladz wo
jew6dzkich i centralnych PTTK i instruktorem ksztalcenia kadr Zaruldu Gl6wnego, 
pclnil tei; jakis czas funkcjc; przewodniczqccgo Spolecznej Rady Programowej Klu
bu Muzyki i Literutury, a takze byl prezesem zarzqdu otldzialu wojewödzkiego 

Polskiego Zwic)zku Esperantyst6w. Wsp6lpraca z tymi instytucjami uwidaczniala 
siQ nie tylko na p!aszczyinie organizacyjnej, lecz owocowala szeregiem artykul6w 
popularyzujqcych przede wszystkim histori�, oglaszanych w prasie, oraz dziesiqt
kami odczyt6w i prelekcji. 

W uznaniu dla wszechstronncj d1.ialalnosci wielokrotnic byl wyr6zniany na
grodami i honorowany r6znymi odznaczeniami, azeby tylko wy:nieni(; przykladowo 

liczne nagrody rcktor:;kie, Zloty Krzyz Zaslugi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 



Nckrologi 

OdznakQ Budowniczy Wroclawia. Zlut,1 Honorow,J Otlznak<; PTTK, Zlot;i Honorow,1 
OclznakQ TnlW. 

Zaclna jeduak r.: tych zcwm;trznych rn:nak cloccniania jcgo clzialalno ;c.:i nie jc,t 
w stanic ocl1.wiercicdlic \\'iclkicgo .tlttoryktu, ,1.acunku i przy jazni, j·cilq cicszyl 
tdQ wsröd kolcgöw i iJudenlüw. 

Dlatego tr•i. ta wyrwa sprnvoclow;111a .Jego r,dcj,ci l:lll znh'1\\·i,p:lljl� 11 tt· t.ylko d„ 
pamic;ci o .Jego O,obie, c1le ruwniez zach0,c;.i do naslaclowa,lia. 

1lnna Skowronska 




