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W dniu 1 kwietnia zmarł we Wrocławiu doc. dr Adolf Nasz, kierownik Katedry 

Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Ludoznawczego, prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzy

stwa Ludoznawczego. 
Docent Adolf Nasz urodził się 6 VIII l!H6 r. w Ustroniu Sląskim. Tam też uczę

szczał do szkoły podstawowej, a następnie do gimnazjum klasycznego im. A. Os
suchowskiego w Cieszynie, które ukończył w 1934 r. W latach 1934-1939 studiował 
archeologię i etnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magi
sterską pt. Prehistoryczne żarna na ziemiach polskich złożył w 1939 r., jednakże 

wybuch II wojny światowej uniemożliwił Mu zdanie egzaminu dyplomowego, który 
zdał dopiero w 1945 r. W czasie okupacji ze względu na gr-0żące Mu aresztowanie 

doc. Adolf Nasz opuścił Kraków i przez 3 !lata przebywał w Tarnowie, gdzie był 
zatrudniony w kawiarni J. Kudelskiego jako pracownik fizyczny. W sierpniu 1943 r. 
powrócił do Krakowa i tutaj aż do wyzwolenia uczęszczał na wykłady konspira
cyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przygotowywał pracę doktorską. Bezpo
średnio po wyzwoleniu Krakowa w 1945 r. został zaangażowany jako asystent do 
Muzeum Archeologicznego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Równocze
śnie pracował jako asystent w Katedrze Archeologii Przedhistorycznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

W styazniu 1946 r. doc. Adolf Nasz przeniósł się do Wrocławia i objął stano
wisko starszego asystenta w Zakładzie Prehistorii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
asystenta, a następnie kustosza w Muzeum Prehistorycznym we Wrocławiu. W ma
ju 1946 r. doktoryzował się u prof. K. Moszyńskiego na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie pracy z pogranicza arche
ologii i etnografii pt. Metoda rekonstrukcji paleoetnologicznej w archeologii na 
przykładzie rozwoju przedhistorycznych ża1·en. 

W Zakładzie Prehist-Orli Uniwersytetu Wrocławskiego doc. Adolf Nasz pracował 
do września 1950 r. W tym okresie Jego zainteresowania badawcze dotyczyły głównie 
archeologii Sląska oraz zagadnień metodycznych z zakresu analizy problemów o cha
ralcterze genetyczno-historycznym w etnologii. Wyniki prowadzonych w pierwszych 
latach po wojnie badań archeologicznych na Sląsku opublikował w kilku artykułach 
(Wyniki polskich badań archeologicznych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, 
1947; Opole, 1948; Nowo odkryty kościół roma11ski w Sobótce, 1949). Wysoką ocenę 
zarówno u etnografów, jak i archeologów zyskały prace doc. Adolfa Nasza z pogra
nicza etnografii i archeologii poświęcone zagadnieniom metodologicznym (Etnogra
ficzne aspekty badań archeologicznych w Polsce, 1949; żarna wczesnodziejowe, 
1950; Wenedowie u Tacyta i Ptolomeusza. Problem starszeństwa źródeł, 1948). 
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Od 1950 r. doc. Adolf Nasz związał się już na stałe z etnografią, przechodząc 

z Zakładu Prehistorii do Zakładu Etnologii, przeltsztalconego w 1952 r. w Katedrę 
Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnił tam początkowo funkcję adiunkta, 
a następnie, od 1951 r., zastępcy profesora i kierownika Katedry. W 1954 r. został 

mianowany docentem. Po reorganizacji etnografii wrocławskiej w 1960 r. i utworze
niu dwóch katedr etnografii w Uniwersytecie Wrocławskim doc. Adolf Nasz został 

kierownikiem Katedry Etnografii Polski i pełnił tę funkcję do 1969 r., tj. do po

nownego połączenia obu l{atedr w Katedrę Etnografii. Powtórnie kierownictwo 

Katedry Etnografii objął doc. Adolf Nasz 1 X 1972 r. 

Po objęciu Zakładu Etnologii (1950 r.) a następnie Katedry Etnografii Uniwer
sytetu Wrocławskiego prace naukowo-badawcze doc. Adolfa Nasza skoncentrowały 

się przede wszystkim na etnografii Śląska. Już w 1950 r. zorganizował pierwsze, 

na szerszą skalę zakrojone etnograficzne badania terenowe na Dolnym śląsku i Opol

szczyzme, które były systematycznie kontynuowane. Badania te dotyczyły dwóch 

głównych problemów, a mianowicie: tradycyjnej kultury ludowej śląska oraz me

chanizmu przemian kulturowo-społecznych zachodzących we wsi Sląskiej. Badania 
nad tradycyjną kulturą ludową Sląska ,podyktowane były koniecznością szybkiej 

rejestracji i dokumentacji wielu zanikających zjawisk kulturowych, na które przed

wojenna etnografia niemiecka często nie zwracała uwagi ze względów natury poli

tycznej (ich polski bądź ogólnosłowiański charakter). W badaniach tych doc. Adolf 
Nasz zwrócił szczególną uwagę na śląsko-łużyckie pogranicze etniczne (Wpływ ślą

sko-łużyckiej rubieży �eśnej na dynamikę procesów etnograficznych, 1958), trady
cyjny strój i sztukę ludową (Dawny dolnośląski strój ludowy, 1958; Z badań nad 

dolnośląską sztuką ludową, 1960) oraz na budownictwo wiejskie. Co się tyczy badań 
nad budownictwem, to pod kierunkiem doc. Adolfa Nasza został zgromadzony cen
ny zbiór materiałów inwentaryzacyjnych stanowiących pełną dokumentację Jtilku
dziesięciu nie istniejących już zabytkowych obiektów. Próbę ogólnej charakterystyki 

tradycyjnej kultury przedstawił doc. Adolf Nasz w szkicu pt. Tradycyjna kultura 
wsi powiatu opolskiego i jej współczesne relikty (1969). Z badaniami nad trady

cyjną kulturą ludową Opolszczyzny wiąże się również i ostatnio oddana do druku 

praca doc. Adolfa Nasza poświęcona rosyjskiemu słowianoznawcy, badaczowi Opol

szczyzny w pierwszej połowie XIX w., nosząca tytuł Realia etnograficzne w relacji 
I. Sriezniewskiego o Sląsku.

Dalsze zainteresowania naukowo-badawcze doc. Adolfa Nasza skupiały się nad
problematyką przemian kulturowo-społecznych zachodzącyh we wsi śląskiej. Zwró

cił tutaj szczególną uwagę na procesy adaptacji i integracji kulturowo-społecznej 
imigrantów oraz na konsekwencje tycl}.że zjawisk w poszczególnych dziedzinach 

kultury wsi śląskiej. Ogłosił drukiem kilka artykułów na ten temat: Les migrations 
de populations et leurs consequences culturelles, 1964; Z badań nad procesem 
adaptacji i integracji społeczno-kulturowej imigrantów na Opolszczyźnie, 1965; 

Współczesne przemiany kulturowo-społeczne we wsi opolskiej oraz perspektywy ich 

dalszych badań, 1969; Przemiany kulturowo-społeczne we wsi dolnośląskiej po dru

giej wojnie światowej, 1970. W 1970 r. ukazało się pod redakcją 111aukową doc. Adol

fa Nasza opracowanie zbiorowe pt. Wieś dolnośląska, zawierające wyniki Jego wła
snych badań oraz prace badawcze niektórych wychowanków i współpracowników 

prowadzone pod Jego kierunkiem. 

Na odrębną wzmiankę zasługuje udział doc. Adolfa Nasza w pracach Polskiego 

Atlas1,1 Etnograficznego IHKM PAN we Wrocławiu (w latach 1953-1956 był rów
nież pracownikiem tego Zakładu). Uczestniczył On w opracowaniu kilku map wy-
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drukowanych w poszczególnych zeszytach Polskiego atlasu etnograficznego oraz 
opublikował syntetyczny szkic pt. Narzędzia żniwne w Polsce, 1960. 

Duże osiągnięcia posiadał doc. Adolf Nasz w redakcji prac naukowych z za
kresu etnografii. Był redaktorem niektórych tomów takich serii, jak: ,,Archiwum 
Etnograficzne", ,,Biblioteka Etnografii Polskiej", ,,Studia Societatis Scientiarum To
runensis", ,,Prace i Materiały Etnograficzne". 

Doc. Adolf Nasz był wybitnym pedagogiem, wychowawcą i przyjacielem mło
dzieży. Mając na uwadze zaspokojenie najbardziej palących potrzeb w zakresie 
przygotowania i właściwego zatrudnienia młodej kadry etnografów na terenie Slą
ska, poświęcał wiele starań pracy dydaktycznej. Już w 11950 r. z Jego inicjatywy 
zostają wznowione (po krótkiej przerwie) studia etnograficzne w Uniwersytecie 
Wrocławskim, gdzie do ostatnich chwil swego życia prowadził wykłady i seminaria. 
W latach 1957-1'969 wykładał również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. 
Ogółem w Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem doc. Adolfa Nasza przygoto
wały prace magisterskie 42 osoby, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu zaś 
ponad 30 osób. Na szczególne podkreślenie zasługuje wyjątkowo duży wkład pracy 
i poważne osiągnięcia doc. Adolfa Nasza w dziedzinie kształcenia młodej kadry na
ukowej. Służyły temu celowi liczne konsultacje i dyskusje naukowe, które organizo
wał dla doktorantów oraz młodych pracowników Katedry, jak również i angażowa
nie ich w badania terenowe na Dolnym Sląsku i Opolszczyźnie, którymi kierował 
osobiście. Uzyskiwane w trakcie powyższych badań materiały umożliwiały młodym 
pracownikom naukowym przygotowywanie rozpraw naukowych oraz prac doktor
skich (studentom prac magisterskich). Zainteresowania badawcze swych wycho
wanków koncentrował doc. Adolf Nasz przede wszystkim na etnografii Sląska, aby 
ich zbliżyć do aktualnej problematyki etnologiczno-socjologicznej regionu, w którym 
większość z nich znalazła zatrudnienie, zajmując niejednokrotnie odpowiedzialne 
stanowiska. W latach 1960-1973 doc. Adolf Nasz promował 7 doktorów. Będąc już 
ciężko chory do ostatnich dni żywo interesował się postępami pozostałych prac do
ktorskich i udzielał doktorantom konsultacji. Smierć nie pozwoliła Mu doprowadzić 
do końca kilku prac doktorskich. Za osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej doc. 
Adolf Nasz uzyskał w 1972 r. nagrodę Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 
II stopnia. 

Doc. Adolf Nasz rozwijał również żywą działalność naukowo-społeczną poza 
uczelnią. Szczególnie serdecznie zaangażowany był w prace Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego. Z Jego inicjatywy założono we Wrocławiu w 1950 r. oddział wro
cławski PTL. W 1953 r. doc. Adolf Nasz jako prezes Oddziału zorganizował we Wro
cławiu XXVIII Walne Zgromadzenie członków PTL, na którym On i Jego współ
pracownicy wygłosili referaty naukowe przedstawiające pierwsze wyniki etnogra
ficznych badań terenowych prowadzonych na Dolnym Sląsku. Również i Jego 
zasługą było przeniesienie do Wrocławia w 1953 r. siedziby Zarządu Głównego Pol
skiego Towarzystwa Ludoznawczego wraz z dużym księgozbiorem tegoż Towarzys
twa. Księgozbiór ten jest wykorzystywany w szerokim zakresie przez wrocławskie 
środowisko naukowe do prac naukowych i dydaktycznych. Doc. Adolf Nasz pełnił 
w Zarządzie Głównym PTL odpowiedzialne funkcje, tj. sekretarza generalnego 
i wiceprezesa. Współpracował też aktywnie z wieloma innymi instytucjami nauko
wymi, szczególnie na terenie Sląska. Wyjątkowym zaś zainteresowaniem darzył, 
służąc pomocą oraz udzielając licznych konsultacji, śląskie placówki muzealne, 
w których pracowało wielu Jego wychowanków. Żywe kontakty naukowe wiązały 
doc. Adolfa Nasza z Instytutem Sląskim w Opolu, z którego ramienia kierował 
etnograficznymi badaniami terenowymi na obszarze Sląska Opolskiego. W wydaw-
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nictwach naukowych tego-ż instytutu ukazało się pod Jego redakcją kilka prac nau
kowych. Doc. Adolf Nasz był �akże postacią znaną w kręgu śląskich działaczy 
regionalistów, z którymi wielokrotnie współpracował w zakresie szkolenia i instruk-
tażu etnograficznego, znajdując zawsze dla nich czas na liczne lrnnsultacje. , 

Przewlekła choroba i przedwczesna śmierć uniemożliwiły doc. Adolfowi Naszo
wi zrealizowanie szeroko planowanych przez Niego prac naukowo-badawczych, 
dotyczących przede wszystkim terenu Śląska, z którym na trwale związał się od 
pierwszych powojennych lat. Jak to bowiem sam formułował, towarzyszyło Mu 
,,stale przeświadczenie o naukowej i politycznej racji działalności Katedry Etno
grafii Polski w p o l s k i m  Wrocławiu". 

Etnografia polska, jak również wrocławskie środowisko naukowe poniosły 
z odejściem doc. Adolfa Nasza dotkliwą stratę. Zachowała się po Nim serdeczna 
pamięć i głęboki żal wśród tych, którzy znali Go bliżej. 

Henryka Wesołowska 



1 Adam Siemek 

I 31 I 1946 - luty 1973 

W lutym 1973 r. opuścił na zawsze grono pracowników Instytutu Nauk Poli

tycznych mgr Adam Siemek. Instytut stracił ambitnego i utalentowanego pracow
nika, zespól naukowo-dydaktyczny Instytutu wzorowego Kolegę, 

Mgr Adam Siemek urodził się 31 I 1946 r. w Kluczborku w rodzinie robotniczej. 
W rodzinnym mieście ukończył szkolę podstawową i liceum ogólnokształcące. W la
tach 1964-1969 studiował historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako student 
interesował się szczególnie dziejami polskiej myśli politycznej w XVI i XVII w. 
Pod kierunkiem prof. dra W. Czaplińskiego napisał pracę magisterską n:1 temat 
stosunku szlachty i mieszczan w Rzeczypospolitej do konfederacji wojskowych 

w latach 1612-'1614. Dyplom magistra historii uzyskał 20 VI 1969 r. W tym samym 
roku został stażystą, a w rok później asystentem w Instytucie Nauk Politycznych 
U,:tiwersytetu Wrocławskiego. W 1971 r. wraz z zespołem pracowników Instytutu 
opublikował pracę naukową pt. Stosunek organizacji ziomkowskich w NRF do po

lityki koalicji Brandta-Scheela wobec Polski - od powstania malej koalicji do 

pierwszej rundy rokowań (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 155, Politica, nr 1, 
197,J.). Następnie wydal kilka prac popularnonaukowych oraz przygotował do druku 
trzy artykuły o tematyce, której dotychczas nie podejmowała nauka historyczna: 

1. z badań nad pepesowskimi koncepcjami rozwoju gospodarczego Polski (Uwa-

gi i postulaty), 
2. Socjaldemokratyczne koncepc;e rozwo;u gospodarczego (na przt1k1adzie SPD), 

3. Geneza pepesowskich koncepcji rozwoju gospodarczego.

Biorąc pod uwagę dorobek naukowy mgra A. Siemka, Jego zainteresowania
badawcze oraz wyniki kwerendy naukowej na temat proponowanej pracy doktor
skiej, Rada Naukowa Instytutu Nauk Politycznych w dniu 7 1972 r. wydała decy
zję o otwarciu przewodu doktorskiego mgra A. Siemka i zatwierdziła temat Jego 
pracy (Pepesowskie koncepcje programowe rozwoju gospodarczego w latach 1944-

1948). Na promotora powołała doc. dra hab. B. Olszewskiego. 
Pracując na stanowisku asystenta, później starszego asystenta, mgr A. Siemek 

wykazywał zapal i zaangażowanie w pracy dydaktycznej. Poświęcał wiele wysiłku 
dla metodycznego doskonalenia zajęć. Posiadał godną podkreślenia umiejętność łą
czenia zainteresowań naukowych z dziedziną dydaktyki Instytutu Nauk Poli
tycznych. 

W _pamięci kolegów i przełożony.eh pozostał skromnym, a równocześnie odzna
czającym się poczuciem godI1,ości własnej młodym pracownikiem naukowym. Ambi
cja, zapal, chęć i umiejętność współpracy z zespołem kolegów jednały mu ogólną 
sympatię. Odszedł w pełni sil. Zdążył zaledwie ujawnić swoje zdolności pracownika 
naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu. Tragiczna śmierć przekreśliła Jego plany 
naukowe i osobiste. Grono pracowników Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego straciło wzorowego Kolegę i serdecznego Przyjaciela. 

Stanisław Dąbrowski 




