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W dniu 28 I 1973 r. zmarł we Wrocławiu zasłużony historyk, organizator życia 
naukowego Polski zachodniej i działacz społeczny doc. dr Roman Lutman. R. Lut
man urodził się w rodzinie rzemieślniczej we Lwowie. Uczęszczając w latach ll907-
1915 do IV Gimnazjum lwowskiego, działał w skautingu i niepodległościowej orga
nizacji Zarzewie. W latach ];915-1920 studiował historię i geografię na Uniwersytecie 
Lwowskim pod kierunkiem profesorów: O. Balzera, L. Finkla i E. Romera. W gru
dniu 1921 r. zdobył stopień doktora filozofii. Jako student był czynny również w Za
rzewiu i w uczelnianym Zarządzie Bratniej Pomocy. W listopadzie 19'18 r. uczestni
czył w walkach we Lwowie, w czasie których został ranny. Szczególnie chlubną 
kartę Jego życiorysu stanowi udział w akcji plebiscytowej i powstańczej na Śląsku. 
Od maja 1920 do kwietnia 1921 r. pracował w Wyd,ziale Prasowym Polskiego Komi
sariatu Plebiscytowego w Bytomiu, a w okresie trzeciego powstania był referentem 
prasowym przy dowództwie grupy Wschód i jednym z redaktorów czasopisma „Po
wstaniec". 

W czasach międzywojennych rozwijał ożywioną działalność organizacyjną, nau
kową i społeczną. Dó 192'3 r. zajmował stanowisko archiwisty w Archiwum Ziem
skim we Lwowie. W latach 1923-1926 jako komisarz Komisariatu Generalnego 
Rzeczypospolitej w Gdańsku reprezentował interesy polskie przy przc:.prowadzaniu 

podziału zasobów tamtejszego Archiwum Państwowego. Przez kill{a miesięcy 19124 r. 
redagował dziennik „Nowiny Codzienne" w Opolu. Następnie był redaktorem naczel:. 
nym „Dziennika Lwowskiego" (1926-1927), dyrektorem Biblioteki Sejmu Sląskiego 

w Katowicach (1928-1930) i wicedyrektorem Instytutu Bałtyckiego w Toruniu (1931-
1934). Niewątpliwie najpoważniejszym Jego osiągnięciem owych czasów było stwo
rzenie Instytutu śląskiego w Katowicach, który zorganizował i którym kierował 
w latach .1934-1939 jako dyrektor. Wielkie zastugi naukowe i polityczne tej pla
cówki stanowią w znacznym stopniu dzieło R. Lutmana. W okresie międzywojennym 
działał aktywnie społecznie w Związku Obrony Kresów .zachodnich, a następnie 
w Polskim Związku Zachodnim. Współpracował z szeregiem czasopism: ,,Gazetą 
Gdańską", ,,Baltische Presse", ,,Dziennikiem Berlińskim" i „Polską Zachodnią". 

Jako naukowiec interesował się z jednej strony problematyką metodologii historii, 
z drugiej zaś tematyką zachodnią, dziejami Pomorza, Śląska i kwestiami niemco
znawczymi. Z ówczesnych Jego prac metodologicznych wysuwają się na czoło: arty
kuł Zagadnienie prawdy w historii, opublikowany w księdze ku czci Oswalda Bal
zera, i referat wygłoszony na IV Zjeździe Historyków Polskich w Poznaniu pt. 
Zagadnienia filozoficzne historii. Wśród prac pomorzoznawczych do najważniejszych 
należały syntetyczne ujęcie dziejów Gdańska i jego związków z Polską w dobie 
nowożytnej oraz studia nad osadnictwem niemieckim na Pomorzu. Między pozy
cjami śląskimi na pierwszym miejscu można wymienić artykuły dotyczące powstań 
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śląskich i plebiscytu oraz kwestii niemieckiej na Śląsku. Godna podkreślenia jest 
Jego praca koncepcyjna, redakcyjna i autorska przy wydaniu znanej szeroko książki 
Stan i potrzeby nauki polłkiej o Sląsku. Zajmował się też mniejszością niemiecką 
w Polsce. Wreszcie napisał również zarys dziejów nowożytnych Lwowa. 

Po wybuchu II wojny światowej, obawiając się represji niemieckich, opuścił 
Śląsk, udając się do Lwowa, gdzie do czerwca 1941 r. pracował w Filii Biblioteki 
Ukraińskiej Akademii Nauk. Następnie poszukiwany przez Gestapo wyjechał ze Lwo
wa do Warszawy. Tu zorganizował w 1942 r. tajny Instytut Śląski, którym pod 
zmienionym nazwiskiem kierował aż do czasu powstania warszawskiego. 

Po wyzwoleniu R. Lutman powrócił do Katowic, aby odbudować Instytut śląski. 
Kierował nim do czasu połączenia go w 194..8 r. z Instytutem Zachodnim. Jedno
cześnie rozwinął żywą działalność społeczną. Był w latach 1945-Hl.48 członkiem 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, przewodniczącym Wojewódzkiej Rady 
Kultury, prezesem tamtejszego Zarządu Oddziału Polskiego Związku Zachodniego 
i prezesem śląsko-Dąbrowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 19'48�1949 
kierował Instytutem Śląskim we Wrocławiu, stanowiącym oddział Instytutu Za
chodniego. Wreszcie w 1950 r. przeszedł na stanowisko pracownika naukowego do 
Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, gdzie był począt
kowo kustoszem, a następnie docentem po otrzymaniu w H}50 r. tego tytułu nau
kowego. Nie przerywając pracy w Ossolineum podjął się zorganizowania Instytutu 
śląskiego w Opolu, którego był pierwszym dyrektorem (1957-1963). Z dniem 1- I 
1968 został przeniesiony w stan spoczynku. Aż do ostatnich dni życia sprawował 
funkcję przewodniczącego Komisji dla Spraw Instytutów Regionalnych i Regional
nych Ośrodków Naukowych przy Wydziale I PAN. Był aktywistą Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Zachodnich, członkiem honorowym Instytutu Zachodniego w Pozna
niu, Instytutu Sląskiego w Opolu i Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku oraz Gdań
skiego Towarzystwa Naukowego. 

Mimo zaabsorbowania pracami organizacyjnymi, społecznymi i stopniowego ubyt-
, ku sił pomnażał nadal swój dorobek naukowy zarówno w dziedzinie metodologii, 

przygotowując m. in. referat Podstawy metodologiczne historiografii na VII Zjazd 
Historyków Polskich we Wrocławiu, jak i w zakresie problematyki śląskoznawczej. 
Zestawienie Jego głównych publikacji można znaleźć w poświęconym Mu artykule
S. Rosponda 40 lat w służbie dla Sląska w „Kwartalniku Opols�m (R. XI, 1965,
nr 4).

Za swe wybitne zasługi dla sprawy ziem zachodnich został Roman Lutman 
odznaczony: Medalem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawaler
skim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy 
II klasy, śląskim Krzyżem Powstańczym, odznaką Budowniczy Wrocławia i odznaką 
Zasłużony Działacz TRZZ. Za szerzenie zamiłowania do literatury i kultury polskiej 
otrzymał w okresie międzywojennym Srebrny Wawrzyn PAU. W zmarłym straci
liśmy jednego z budowniczych polskiej nauki historycznej na śląsku. 

Roman Heck 



LEOKADIA MATUSIK 

(15 xn 1924-3 II 1973) 

W dniu 3 II 1973 r., w wyniku tragicznego wypadku, zmarła we Wrocławiu 
dr Leokadia Matusik, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego. Odejście Jej, tak bardzo 
niespodziewane, dokonało się w momencie, gdy jeden z zasadniczych celów Jej 
życia i zarazem ogromna pasja - praca naukowo-badawcza znajdowała się w naj
większym rozkwicie i owocowała coraz bogaciej i pełniej. Realizacja zamierzeń 
naukowych była wynikiem nie tylko wielkiej żarliwości umysłu, lecz również świa
dectwem dążenia do sprawdzania samej siebie w „dziele swojego życia", które 
wykazywało niezwykłą konsekwencję w usiłowaniu ujawnienia prawdy o mądrości 
ludzkiego rozumu i dobroci ludzkiego serca. świadczą o tym zarówno Jej prace 
naukowe, działalność wychowawczo-dydaktyczna, jak i całokształt Jej stosunków 
z ludźmi. 

Urodzona w dniu 15 XII 1924 r. w Sosnowcu, w rodzinie górniczej, z · ojca 
Wojciecha i matki Marii z UL·bańskich, ukończyła -w 1938 r. szkolę powszechną 
i następnie uczęszczała do Gimnazjum Handlowego w rodzinnym mieście. Naukę 
przerwaną okresem wojny kontynuowała po jej zakończeniu w tymże gimnazjum, 
równocześnie pracując zarobkowo. Po uzyskaniu w 0047 r. malej matury podjęła 
pracę rachmistrza w kopalni Sosnowiec i na lym stanowisku pozostała do 1949 r., 
kiedy to przeniosła się do Wrocławia. Tutaj pracowała w charakterze księgowej, 
a następnie starszej księgowej w Zarządzie Technicznej Obsługi Rolnictwa, a po 
likwidacji tego przedsiębiorstwa we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Aptek. W 1951 r. 
uzyskała jako ekstern świadectwo dojrzałości i nie ppzerywając pracy rozpoczęła 
zgodnie z zamiłowaniami studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, kończąc 
je z tyt�łem magistra w 1\955 r. W tym samym roku podjęła pracę w Katedrze Hi
storii Polski na stanowisku asystenta, następnie starszego asystenta, a po uzyskaniu 
w 1964 r. stopnia doktora - adiunkta w Katedrze Historii Polski i Powszechnej 
do końca XV w. Na tym stanowisku pozostała do końca. 

Główny nurt Jej zainteresowań naukowych stanowiły dzieje kultury późnego 
średniowiecza. Skonkretyzowały się one przede wszystkim w badaniach nad ośrod
kami klasztornymi kanoników regularnych reguły św. Augustyna, a znalazły wyraz 
w tematyce pracy doktorskiej, poświęconej dziejom klasztoru kanoników regular
nych w Klodzj{u, oraz w szeregu rozpraw i artykułów dotyczących różnych ośrodków 
klasztornych tego zgromadzenia zakonnego, jak np. Kontakty kanoników regular

nych w Kłodzku z klasztorem św. Doroty w Wiedniu w XV w., Wpływ kultury 

czeskiej w świetle rękopisów średniowiecznych kanoników regularnych na Sląsku 
w XIV i XV w., Związki z Polską wrocławskich kanoników regularnych. Biblio
grafia Jej prac obejmuje kilkadziesiąt pozycji zawierających rozprawy, artykuły 
oraz wiele recenzji i omówień prac dotyczących dziejów kultury polskiej i europej-
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sk.iej. Nagle odejście nie pozwoliło Jej ukończyć daleko już zaawansowanej pracy 
habilitacyjnej, poświęconej środowisku kanoników regularnych na śląsku. Praca ta 
miała być podsumowaniem wnikliwych poszukiwań i badań prowadzonych z iście 
benedyktyńską pracowitością przez wiele lat oraz własnych, ciekawych przemyśleń. 

Wrocławskie środowisko naukowe wiele zawdzięcza właściwościom Jej umysłu 
i serca. Odznaczając się ogromną sumiennością, wymagając wiele od siebie, wyma
gała również wiele od innych, ucząc rzetelności i prawdziwości postępowania. Te Jej 
zalety zaznaczyły się szczególnie w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Indywi
dualność Jej silnie promieniowała w kontaktach koleżeńskich. Dlatego też bolejąc 
nad tym trudnym do przyjęcia odejściem, nie sposób oprzeć się myśli, że Jej pełna 
życzliwości dla ludzi i osobistego uroku postać jest wciąż z nami. 

Anna Skowrońska 




