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W 1968 r. polska nauka historyczna poniosla szczeg6lnie dotkliwe i bolesne 
straty. Szeregi jej bowiem opuScilo na zawsze ltilku bardzo wybitnych uczonych, 
kt6rzy m. in. wnieSli niezwykle ,powaimy wklad w ro'Ziw6j Shiskoznawczych badar'i 
historycznych. Jednym z nich byl nieodZalowanej pami�ci dr Kazimierz Piwarski, 
profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagielloiiskiego, kierownik Katedry Historii Po
wszechnej NowoZytnej i Najnowszej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym tegoZ 
Uniwersytetu, czlonek rzeczywisty PAN, sekretarz naukowy Oddzialu Krakowskiego 
PAN i czlonek Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

Prof. Kazimierz Piwarski urodzil siE: w dniu 19 II 1903 r. w Krakowie w rodzi
nie inteligenckiej. Po ukollczeniu posiadajqcego bogate tradycje gimnazjum Sw. 
Anny zapisal si� w 1921 r. na Wydzial Humanistyczny Uniwersytetu Jagiellollskie
go, na kt6rym studiowal histori�. Jednocze.Snie ucz�szczal da Szkoly Nauk Poli
tycznych przy Wydziale Prawa. Studia ukori.czyl w 1925 r. JuZ w rok p6iniej uzy
skal jako uczeli. prof. Waclawa Sobieskiego doktorat filozofii, a nastE:pnie w 1931 r. 
habilitowal si� w zakresie historii Polski nowoZytnej, rozszerzajqc ten zakres 
w 1945 r. r6wnieZ na histori� powszechnq. Przed wybuchem drugiej wojny Swiato
wej kariera uniwersytecka Kazimierza Piwarskiego nie przebiegala do.SC szybko. 
Wprawdzie juZ w 1924 r. zostal asystentem na Uniwersytecie Jagiellori.skim, ale do
piero w 1937 r. uzy.skal On nomimacjE: na adiunkta w tamtejszym seminarium histo
rycznym. Obok pracy dydaktycznej, gl6wnie Cwiczeri. z zakresu metody historycznej 
i ir6del do historii Polski nowoZytnej oraz po habilitacji wyklad6w monograficz
nych rozpoczql Kazimierz Piwarski w tym okresie intensywnc1 pracE: badawcz& 
opartc1 na niezwykle sumiennych, wnikliwych studiach archiwalnych. NiezaleZnie 
ad zasob6w bibliotek i archiw6w ikrajowych wyzyskiwal on przebogate zbiory ir6-
del francuskich (ParyZ), niemieckich (Berlin, Drezno, Monachium), austriackich 
(Wiedell), czechoslowackich (Praga), duri.skich (Kopenhaga), lotewskich (Ryga) 
i estollskich (Tartu). Rezultatem tych poszuklwall badawczych bylo ogloszenie dru
klem do 1939 r. kilkudziesi�ciu prac, gl6wnie z zakresu historii politycznej Polski 
ostatniej Cwierci XVII w. W okresie przedwojennym Kazimierz Piwarski wzlql 
r6wnieZ udzial w kilku konferencjach i zjazdach mi�dzynarodowych, np. w 1938 r. 
w Zurychu. 

Okupacja niemiecka przyniosla radykalnc1 zmian� w Zyciu mlodego uczonego. 
W dniu 6 XI 1939 r. zostal wraz z grupij profesor6w i innych pracownik6w Uni
wersytetu Jagielloii.skiego aresztowany i przewieziony do hitlerowskiego obozu kon
centracyjnego najpierw w Sachsenhausen, a nastt:-pnie w Dachau. Tw6rczoSC nau
kowa Kazimierza Piwarskiego poSWiE:Cona w znacznym stopniu zwic1zkom Prus 
Wschodnich i Slqska z Rzeczqpospolitc\ w XVII-XVIII w. oraz prawom Polski do 
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utraconych ziem zachodnich i p6lnocnych Scic;1gn�la nall. specjalnie dotkliwe represje 
ze strony hitlerowc6w, czego wyrazem m. in. bylo zatrzymanie Go najdlu:iej z ca

lego grona krakowskiego w obozie, gdyZ aZ do paidziernika 1941 r. Wypuszczony 
na wolnoSC wr6cil Kazimierz Piwarski do Krakowa, gdzie niemal natychmiast 
przystqpil do oZywionej dzialalnoSci naukowej, a potem i dydaktycznej. Powstalo 
wtedy szereg Jego prac, kt6re bqdi zostaly opublikowane po wyzwoleniu, jak zary
sy dziej6w Prus Wschodnich, Slqska i Gdailska, bqdi pozostaly do dziS w r�opi
sach, jak biografie Michala Korybuta WiSniowieckiego, Jana III Sobieskiego, Augu
sta II Sasa i Jerzego Ossolil1.skiego oraz historia wielkiej wojny p6lnocnej. Prace 
te powstawaly w dui:ej mierze z inspiracji konspiracyjnych 0Srodk6w naukowych. 
W 1943 r. Kazimierz Piwarski przystc1pil do pracy dydaktycznej na tajnym Uni
-wersytecie Jagiellollskim i kontynuowal jc1 do chwili wyzwolenia. Na ten okres 
przypadajc1 taki:e poczqtki Jego p6Zniejszej oi:ywionej dzialalnoSci politycznej zwü\
zane ze Stronnictwem Pracy. 

Pierwsze lata po wyzwoleniu sq okresem wzmoi:onej aktywnoSci naukowej, dy
daktycznej i politycznej Kazimierza Piwarskiego. Dzi�ki niej pic1l siE: teraz szybko 
po szczeblach kariery naukowej. W 1946 r. uzyskal nominacjE: na profesora nad
zwyczajnego Uniwersytetu JagielloJl.skiego, w rok p6Zniej - profesora zwyczajnego, 
nastE:pnie zostal czlonkiem rzeczywistym PAU. Byl kolejno kierownikiem Katedry 
Historii Nowoi:ytnej Slowiallszczyzny Zachodniej i Kraj6w Baltyckich oraz Katedry 
Historii Nowoi:ytnej Powszechnej. W latach 1948-1950 pelnil funkcjE: dziekana Wy
dzialu Humanistycznego. Prowadzil r6wniei: Wyklady w Wyi:szej Szkole Pedago
gicznej w Krakowie, sprawujqc w niej nawet przez pewien czas godnoSC rektora. 
W 1945 r. z"'Yiqzal siE: z ruchem robotniczym, wstE:pujc1c w szeregi PPS, a po jego 
zjednoczeniu zostal czlonkiem PZPR. 

W 1950 r. karjera prof. Kazimierza Piwarskiego ulegla zahamowaniu. Zostal 
on przeniesiony a: Uniwersytet.u Jagielloii.skiego do Poznania, gdzie do 1956 r. byl 
profesorem tamtejszego Uniwersyitetu. Mimo ogromny,ch 1lrudn0Sci w przystosowa
niu siE: do ,nowych warunk6w wrodzona energia i chE:C dziala.nia nie pozwolily Mu 
pozostaC biernym w nowym Srodowisku. W Po:maniu prof. Kazimierz Piwarski 
wlficzyl siE: czynnie do .prac Instytutu Zachodniego, sprawujc1c w nirn .gzereg god
noSci.. kolejno wicekuratora, dyrektora (1956----1958) i klllI'atora, dzif;ki czemu mögt 
ksztaltowaC jego zasadnicze kierunki badawcze. ·Z chwilq powolania do Zycia In
stytutu Historii PAN w 1953 r. stat ·siE: jego etatowym pracowni'kiem. W latach 
p6Zllliejszych kierowal w lnstytucie Historii PAN ,pracq szeregu zespol6w, m. Ln. 
zakladu historii stosunk6w miE:dzynarod-owych. 

Po paidzierniku 1956 r. prof. Kazimierz Piwarski m6gl powr6ciC na Uniwersy
tet JagieNoJl.siki. Jego kariera znowu ipotoczyla siE: s·zyb:ko napnz6d. W il.956 II'. izostal 
czlonKiem korespondentem PAN, a nastE:pnie czlonkiem rzeczywistym. Od 1960 r. 
pelnil funkcj� sekretarza naukowego Oddzialu Krakowskiego PAN, przewodniczij
cego Komisji Historyc�nej tego Oddzialu oraz dyrektora Biblioteki. W 1959 r. zostal 
wybrany prorektorem do spraw nauki na Uniwersytecie Jagiellollskim, ale god
noSci tej nie m6gl jui: objqC na skutek choroby oczu. W okresie powojennym prof. 
Kazimierz Piwarski pelnil jeszcze szereg innych funkcji. Byl przewodniczqcym Ko
misji Historycznej Polsko-Czechoslowackiej i Polsko-Niemieckiej. Na tym stano
wisku zdobyl sobie uznanie i szacunek koleg6w czechoslowackich i niemieckich, 

czego wyrazem byl druk szeregu Jego prac w periodykach i wydawnictwach zwar
tych publikowanych w Czechoslowacji i Niemieckiej Republice Demokratycznej. 
WystE:powal r6wnieZ z referatami na og6Inopolskich i mit:dzynarodowych zjazdach 
historyk6w oraz na konferencjach organizowanych przez PAN, np. Slqskiej, pomor-
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skiej i mickiewiczowskiej. Uczestniczyl wreszcie aktywnie w pracach redakcyjnych. 
Byl m. in. czlonkiem kolegium redakcyjnego „Kwartalnik.a Historycznego" i „Slq
skiego Kwartalnika Historycznego Sob6tka". 

I w okresie p6Zniejszym prof. Kazimierz Piwarski podejmowal i realizowal 
szereg temat6w badawczych, przede wszystkim z dziedziny stosunk6w mii:dzynaro
dowych w dobie pomonachijskiej. Wielu zamierzell tw6rczych nie zdolal jednak 
zrealizowaC. Na przeszkodzie stani:la cii:Zka, trwajqca kilka lat choroba zakollczona 
zgonem. Ale i te prace, kt6re prof. Kazimierz Piwarski pozostawil po sobie, za
pewnily Mu miejsce w czol6wce histozyk6w polskich ostatniego p6lwiecza. 

W bogatym i wszechstronnym dorobku badawczym prof. Kazimierza Piwar
skiego dominowaly .zdecydowanie zagadnienia historii dyplomacji i stosunk6w mi�
dzynarodowych. Wyr6ZniC w nim moZna 3 wzgl�dnie 4 podstawowe nurty. Pierw
szy z nich stanowila historia polityczna Polski mniej wi�cej w ostatniej Cwierci 
XVII w., iprzede wszystkim drugiej polowy, powiedeflskiego okresu panowania Jana 
III Sobieskiego oraz bezkr6lewia po jego Smierci. Okires ten bowiem byl dot�d trak
towany po macoszemu przez historyk6w. Og61ne spojrzenie na czasy panowania Ja
na III i poczqtki rzQd6w Augusta II Mocnego dala pierwsza monografia Zmarlego 
pt. HieTonim Lubomirski, hetman wielki koronny (1929). W Slad za niQ poszly stu
dia szczeg6lowe dotyczqce powiedellskiej polityki Sobieskiego. WSr6d �ich na 
szczeg6lnQ uwag� zasluguje monografia pt. Mifdzy Francjq a Austriq. Z d.ziej6w po

Jityki Jana III Sobieskiego w latach 1687-1690 (1933) oraz obszerne artykuly po
Swit:eone stosunkom polsko-francuskim po bitwie wiedellskiej (1933), problemowi 
po.Srednictwa tatarskiego w konflikcie polsko-tureckim (1957) oraz zagadnieniom 
baltyckim w polityce Jana III, jak studia pt. Polityka baltycka Jana III w latach 

1675-1679 (1932), Jan III Sobieski wobec spraw baltyckich w latach 1693-

1694 (1933). Nast�pnie prof. Kazimierz PiwarskJ. rozszerzyl swe zainteresowa
nia na okres bezkr61ewia po Smierci Jana III oraz poczijtkii panowania Augusta 
Mocnego, opracowujQc m. in. kwesti� sytuacji mi�zynarodowej Rzeczypospolitej 
w czasach tego bezkr6lewia (1962) oraz tak waimych dla utrzymania si� na tronie 
polskim pierwszych kontakt6w Augusta Mocnego z kuriQ rzymskQ (1937). Mniej na
tomiast interesowal si� On problemami polityki wewn�trznej w omawianym okre
sie, ac,z;kolwiek i w tej dziedzinie mo:Zna odnotowaC kilka Jego interesujQcych, 
a nawet nowatorskich studi6w, np. na temat kwestii litewskich, a zwlaszcza roli 
obozu sapieZyllskiego (1930), pr6b reform pallstwa polskiego podejmowanych w cza
sach Jana III (1938) oraz dyplomacji �olskiej tego okresu (1933). Bardziej margi
nesowe znaczenie posiadaly prace prof. Kazimierza Piwarskiego poSwi�cone stosun · 
kowi dyplomacji francuskiej, austriackiej i brandenburskiej do spraw pölskich 
w okresie najazdu szwedzkiego z lat 1655-1660 (1957) czy niedoszlej wyprawie tzw. 
radoszkowickiej Zygmunta Augusta na Moskw� (1927-1928). Swe doSwiadczenia 
badawcze nad historiQ dyplomacji i stosunk6w mi�dzynarodowych w drugiej polo
wie XVII w. zawarl Zmarly w referacie ,na temat oslabienia mi�dzynarodowego 
znaczenia Rzeczypospolitej w tej dobie (1957, 1958). 

Sporo miejsca w dorobku naukowym prof. Kazimierza Piwarskiego zajmowala 
sprawa ziem zachodnich i p6lnocnych. Pasjonowala Go kwestia zwiqzk6w Prus 
K.siijZ�ych i Slijska z RzeczQpospolitq oraz pr6b ich odzyskania w czasach panowa
nia Jana III Sobieskiego. Problematyce tej poSwi�cal specjalne studia, jak wspom
niany wyZej artykul o polityce baltyckiej Jana III lub Sprawa pruska za Jana III 

Sobieskiego 1688-1689 (1929) czy Pomysly odzyskania Slqska za Jana III Sobieskie

go (1938). Spod Jego pi6ra wyszla takZe monografia pt. Kr6lewicz Jakub Sobieski 

10 - Sobötka XXIV, z. 4 



604 Nekrologi 

w Olawie (1939) omawiajqca szczeg6lowo ipozyskanie w zastaw przez ln-61ewicza 
Jakuba "pallstwa" olawskiego oraz jego Tzqdy na tym terenie. 

Om6wione wyiej nUrty badawcze dominowaly zdecydowanie w przedwojen
nym i okupacyjnym okresie Zycia prof. Kazimierza Piwarskiego. W okresie powo
jennym moina u Niego obserwowaC wyra:Zny zwrot ku czasom nowszym i naj
now.szym. I w tej dziedzinie podejmowal On CZE:Sto pionierskie w Polsee zadania, 
a ich rezultatem bylo kilka monografii, kt6re do dziS zachowaly dui,:\ wartoSC nau
kowq. Naleiy do nich monograficzne opracowanie stosunku kurii rzymskiej do pol
skiego ruchu narodowowyzwolellczego w latach 1794-1863 (1955), ukladu monachij
skiego (1948, 1950), polityki par'istw europejskich .po Monachium (1960), stosunku 
Watykanu do faszyzmu (1958) oraz zagadnienia powrotu Polski na ziemie zachod
nie i p6lnocne (1963). 

Prof. Kazimierz Piwarski ,pozostawil po sobie znaczm\ iloSC uj�C syntetycznych, 
stanowicicych niejako czwarty nurt Jego bogatego dorobku naukowego. Znajdujq siE: 
wSr6d nich powaZne, naukowe syntezy historii Polski i powszechnej, syntetyczne 
opracowania popularnonaukowe oraz prace podr�cznikowe. Znaczna ich czE:SC do
tyczy ziem zachodnich i p6lnocnych. W ramach Wielkiej Historii Powszechnej 

opracowal prof. Kazimierz Piwarski okres wojen religijnych, tj. mniej WiE:cej dru
gq polowc;; XVI i rpierwszq XVII w. Jest On r6wniei: w.sp6lautorem drugiej cz�Sci I 
tomu Historii Polski PAN (1957 i dalsze wydania). Bral tak.i:e udzial w przygoto
wywaniu w ramach tej syntezy tomu po.Swi�conego okresowi mi�zywojennemu. 
Jeszcze przed wojm1 wydal Dzieje polityczne Prus Wschodnich w czasach nowo

Zytnych 1621-1772 (1938), wznowione i poszerzone zaraz po wojnie (1947). Opraco
wal tei: Dzieje Gda1iska w zarysie (1946). Spod jego pi6ra wyszla wreszcie pierw
sza w naszej historiografii calo.Sciowa Historia Slqska w zarysie (1947), a taki:e 
cz�SC Historii Slqska PAN obejmuj&ca dzieje polityczne tej prowincji od kor'ica 
XVI w. do 1740 r. (1963). Na podkre.Slenie zasluguje tei: trud wloi:ony przez prof. 
Kazimierza Pi warskiego w opracowywanie podrc;;cznik6w szkolnych zar6wno w za
kresie historii Polski, jak i powszechnej. 

W osobie rprof. Kazimierza Piwarskiego spoleczer'istwo polskie stracilo wybitne
go uczonego, wzorowego obywatela, gor&cego patriot�, znakomitego organizatora 
Zycia naukowego i inicjatora uZytecznych spolecznie badaii. historycznych, oddanego 
mlodzieZy nauczyciela, Zyczliwego dla mlodych adept6w nauk.i mistrza. CzeSC Jego 
pamic;;ci. 

J6zef Leszczyiiski 



1 KAZIMIERZ TYMIENIECKI 1 10 XII 1887 - 13 X 1968 
W dniu 13 X 1968 r. zmarl w Poznaniu w 81 roku Zycia najwybitniejszy z wsp6lczesnych mediewist6w polskich, czlonek rzeczywisty PAU, a p6iniej PAN, emerytowany profesor zwyczajny i kiero:Vnik Katedry Historii Sredniowiecznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Kazimierz Tymieniecki. Urodzony w Kielcach 10 XII 1887 r., tarn sp�dzil dziecil'lstwo i wczesrni mlodoSC, jednakowoZ z gimnazjum kieleckiego zostal usuni�ty za udzial w strajku szkolnym. Udalo mu si� niemniej ukoOczyC szkolE; Sredniq w Warszawie. Nast�pnie podjt4l studia na Uniwersytecie Jagielloiiskim w Krakowie, gdzie jego kierownikiem naukowym i inspiratorem byl w pierwszej linii Stanislaw Krzyi:anowski. W latach 1912-1913 studiowal w Lipsku i Paryi.u. Po powrocie do kraju osiadl w Warszawie, pracujc1c w Archiwum Gl6wnych Aikt Dawnych oraz wykladajc1c na Wolnej Wszechnicy Polskiej a po wznowieniu w r. 1915 Uniwersytetu Warszawskiego na tymie Uniwersytecie. Po wybuchu wojny w 1939 r. zostal internowany przez wladze hitlerowskie. Po zwolnieniu r obozu osiadl na wsi kieleckiej, a od jesieni 1942 r . 

. przebywal w Milan6wku pod Warszawc1, skijd dojei:di.al na tajne wyklady w Uniwersytecie Warszawskim i na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Po wyzwoleniu zwic1.zal si� trwale z Poznaniem, wykazujqc obok rozleglej i na najwyZszym .poziomie stojc1cej tw6rcz0Sci naukowej ogromm\ aktywnoSC naukowo-organizacyjnq. Srodowisko poznailskie zawdzi�cza mu pod tym wzgl�dem wiele. Czy jako redaktor ,,Rocznik6w Historycznych" ad chwili ich zaloZenia, czy jako dlugoletni przewodniczqcy Poznari.skiego Oddzialu PTH, czy jako prezes Poznari.skiego Towarzystwa Naukowego byl istotnym sprawcc1 tego, ie Srodowisko poznari.skie wysun�lo si� na pierwsze miejsce w mediewistyce polskiej. Wlasnq dzialalnoSC naukowc\ scharakteryzowal prof. Tymieniecki sam we wst�pie do wydanych w r. 1956 Pism wybranych „Tw6rczoSC naukowa operuje zawsze skladnikami realnymi. Zawsze teZ jako najwaZniejszy cel ma dqZenie do prawdy. Tym si� r6Zni tw6rczoSC naukowa od artystycznej, r6wnieZ literackiej. Ta jeSli nawet szuka prawdy, nie jest to nigdy jej wylqcznym celem. W Zyciu naukowca dziala r6wnieZ uczucie i wola, ale wlaSciwym sterem jest tylko intelekt. Uczonego moZna por6wnaC z pionierem odkrywcq. Nie zrai.ajqc si� trudnoSciami, kroczy wciqZ w poszukiwaniu nowego Swiata". Zgodnie z tym sformulowaniem dwie cechy dominujq w pracach prof. Tymienieckiego. Jest to po pierwsze dogl�bnoSC kwerendy ir6dlowej, ciqgle poszerzanej i nie cofajqcej si� przed materialem rozleglym i pracochlonnym, po drugie dc1Zn0SC do szerokiej i wcic1Z pogl�bianej syntezy. Zasluguje tu na silne podkreSlenie, i:e tak cz�sto podejmowane przez prof. Tymienieckiego tematy szczeg6lowe, 
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regionalne czy lokalne sq zawsze ,podporzqdkowane owej syntezie i jej sluZq, sta
nowiqc doskonalq legitymacj� do rangi wlaSciwie pojE:tych badall regionalnych. 

B,Yl prof. Tymieniecki badaczem przede wszystkim zagadniell. spolecznych. Wra
Zliwy na kaZdy metodologiczny impuls nowatorski nie wszed.1 nigdy na drogE: lat
wego konfor(Tiizmu, czy na drogi:: syntezy szybkiej i uproszczonej. Krok za krokiem, 
monografia za monografiq, artykul za artykulem zmierzal do wczeSnie marzonej 
planowej syntezy dziej6w polskiego spoleczefistwa Sredniowiecznego. ZalqZki tej 
syntezy si�gajq okresu mi�zywojennego, spalenie si� szeregu r�kopis6w zlo:ionych 
jako depozyt w Bibliotece Raczyllskich w Poznaniu bylo tu wielkim ciosem, ale 
nie odwr6cilo badacza ad obranej drogi. W 1951 r. okazalo sit: wielkie, funda
mentalne opracowanie Ziemie polskie w staro:iytnoSci; w latach 1965-1966 dwa to
my historii chlop6w polskich; w 1961 r. kr6tka, og61na, ale jaki:e wartoSciowa 
synteza Polska w Sredniowieczu. Nie jest to oczywiScie wszystko, eo prof. Tymie
niecki w zakresie .gyntezy zamierzal i planowal, ale i tak znalazl si� w tym szcz-:
Sliwym poloi:eniu, Ze cz-:Sciowo bodaj zdolal dokonaC podsumowania Zyciowego 
wysilku. 

OczywiScie nie tu miejsce na szczeg6lowq charakterystyk-: calego olbrzymiego 
dorobku naukowego Kazimierza Tymienieckiego. Nie mniej w „Sob6tce" wlaSnie 
nale.Zy zwr6ciC uwag� na jego szczeg6lnie silnq wi�i ze ir6dlami Slqskimi i pro
blematykq sl_qSkq. 

Warto podkreSliC, Ze prof. Tymieniecki byl jednym z pierwszych, kt6rzy 
w przededniu drugiej niepodlegloSci zwr6cili uwag-: na Slqsk 1. Zgodnie z zasad
niczym swym zainteresowaniem kilkakrotnie powracal do problem6w spolecznych 
zwiqzanych z dokumentami trzebniokimi czy ksi-:gq henrykowskq 2. 

Kiedy w polowie lat trzydziestych zarysowalo si� wyrainie niebezpieczer\stwo 
ze strony Niemiec, polska nauka historyczna zwr6cila uwag� na wiele zaniedba
nych odcink6w w r6Znych epokach. Prof. Tymieniecki wl.1czyl si«:: szeroko i jak:ie 
wartoSciowo w 6w nurt badawczy 3• 

Po wojnie prof. Tymieniecki byl zn6w jednym z pierwszych badaczy, kt6rzy. 
dostrzegli potrzeb� caloSciowego traktowania stosunk6w polsko-niemieckich na tle 
proces6w zachodzqcych w spoleczeitstwie niemieckim 4. 

Z drugiej strony coraz cz�Sciej rzucal problematyk� Slqskq (o kt6rq potrqcal 
szerzej lub kr6cej w prawie ka.Zdej ze swych ,prac) na tlo niejednokrotnie podej
mowanej przez siebie problematyki rozwoju spoleczno-politycznego zachodniej Slo-

1 K. T y m i e n i e  c k i, Znaczenie Slqska w dziejach Polski, Warszawa 1919. 
2 K. T y m i e n i e c k  i, Prawo niemieckie w rozwoju spolecznym wsi pol.skiej 

(Kwart. Hi.tSt. R. XXXVII, 1923); t e n Z e, Z dziej6w za.niku drobnej wlasnpSci na 
Slqsku w XIII w. (Ksi�ga ku czci 0. Balzera, Lw6w 1925), t e n Z e, Spoleczen-Stwo 
polskie na podstawie dokument6w trzebnickich z lat 1203, 1204, 1208, (Studia po&wi�
cone L. Krzywickiemu, Warszawa 1926); t e n Z e, Z dziej6w rozwoju wielkiej wla
snoSci na Slqsku w XIII w. (Prace Korn. Hist. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, ·t. VI, Poznali 
1926); t e n Z e, Najdawniejsza polska ustawa dworska (Studia poSw. Fr. Bujakowi, 
Lw6w 1931); t e n z e, O interpretacji dokument6w trzebnickich (Roczn. Hist. 
R. XXV, 1959). 

3 K. T y m i e n i e c k i, Naplyw Niemc6w na ziemie polskie i znaczenie prawa 
niemieckiego w wiekach Srednich w Polsee (Roczn. Hist. R. X, 1934); t e n Z e, 
Niemcy w Polsee (Roczn. Hist. R. XII, 1936); t e n Z e, Kolonizacja a germanizacja 
Slqska w wiekach Srednich, Katowice 1937; t e n Z e, Polszczenie si� Niemc6w w mia
stach wielkopolskich XV w. (Roczm. Hist. R. XIV, 1938). 

' K. T y m i e n i e c k i, Dzieje Niemiec do poczqtku ery nowoiytnej, Pozna1i 
1948. 
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wiallszczyzny. W 1956 r. dal tei wnikliwq charakterystykt:: dotychczasowych prac 
badawczych nad Sl4skiem 5• 

Kazimierza Tymienieckiego wreszcie zaslugq bylo, Ze w rt!dagowanym pnez 
nie,o pomnikowym wydaw,nictwie Poczq.tki pa1istwa polskiego znalazly si� a:i dwa 
artykuly po.Swi�cone sprawom Slqskim •. 

Obok innych wyraz6w uznania wladz pallstwowych i 0Srodk6w naukowych 
w 1967 r. Uniwersytet Wroclawski ofiarowal nestorowi badaczy Slqskich najwy:isuti 
godnoSC, jakq rozporU:1dzal, tytul doktora honoris causa. Promocji dokonal stojqcy 
sam juZ u schylku Zycia badacz i organizator badall Slqskoznawczych we Wroclawiu 
prof. Karol Maleczyriski. 

Ewa Maleczyri.ska 

s K. T y m i e n i e c k i, Zagadnienia ,;iqskie dob11 dawniejszej w historii i histo
rlografli (Roczn. Hist. R. XXI, 1953-1954, druk 1956). 

• K. M a 1 e c z y J1 s k i, Najstarsza zachodnia granica Polski na podstawie .ir6del 
X w. (Pocz�tki paD.stwa Polskiegq, t. I, PoznaiJ. 1962); t e n Z e, Trwanie lqcznoSci 
Slq1ka z Polskq do pocz. XVI w. (!amze, t. II, Poznan 1962). 



\ANTON! JACEK KORASZEWSK!l 13 VIII 1908 - 27 III 1969 

W dniu 27 III 1969 r. zmarl przedwczeSnie doc. dr Jacek Koraszewski, dyrektor 
Biblioteki Slc1skiej w Katowicach, posel na Sejm PRL. Urodzony 13 VIII 1908 r. 
w Opolu, byl synem Bronislawa i Franciszki, czolowych dzialaczy polskich na 
Slc:1sku Opolskim. Do szk6l ucz�szczal w Opolu, Trzemesznie i Katowicach, gdzie 
teZ w 1926 r. uzyskal Swiadectwo dojrzaloSci. Studia uniwersyteckie odbyl w Kra
kowie, poSwi�cajqc si� gl6wnie filologii polskiej pod kierunkiem znakomitego uczo
nego i pisarza Ignacego Chrzanowskiego. Ukorlczyl je w 1930 r., powr6cil na Sic:1sk 
i rozpocz<1l prac� w dzisiejszej Bibliotece Slqskiej, z kt6rq odta.d, z przerwt;\ wojen
Ilc\, byl zwic1zany do Smierci. W 1937 r. objc:11 funkcjt:: wicedyrektora, a w 1956 r. po 
odejSciu prof. Pawla Rybickiego na katedrt:: do Kirakowa - dyrektora Biblioteki 
$lqskiej. Zar6wno na stanowisku wicedyrektora, jak dyrektora przyczynil sit:: wy
datnie do pomnoZenia jej zbior6w. Szczeg6lm\ troskq otaczal najcenniejszq czt::SC tych 
zbior6w - silesiaca. PomnoZyl ich zasoby dzif;ki swoim rozleglym i bliskim kontak
tom z dawnymi dzialaczami ,polskimi na Slqsku, wSr6d kt6rych byl spory zastf;p 
zamilowanych bibliofil6w. GI6wnie dzif;ki zabiegom Jacka Koraszewskiego znaczna 
czf;SC cennej biblioteki Konstantego Prusa, jednego z najwybitniejszych bibliof.i.16w 
polskich, wzbogacila zbiory BibHoteki Slqskiej. 

Po agresji niemieckiej na Polskf; ·w 1939 r. znalazl sif; na Zachodzie, gdzie 
wstqpil ochotniczo do oddzial6w armii polskiej. W czasie dzialall wojennych we 
Francji w 1940 r. zostal ciE�Zko ranny w bibwie frontowej w Alzacji i przez 3 lata 
przebywal w szpitalach wojskowych, czf;Sciowo w niewoli niemieckiej. Po odzyska
niu sil podjql ucieczkf; z niewoli i w drodze do oddzial6w polskich w Afryce P61-
nocnej zostal aresztowany w His2Jpanii i osadzony w wif;zieniu. Po zakoiiczeniu 
wojny byl czynny w akcji repatriowania do kraju Polak6w z amerykaiiskiej strefy 
okupacyjnej w Niemczech, wsp6lpracujqc w tym wzgli;:dzie z Polskq Misjq Wojsko
wq we Frankfurcie n. Menem oraz z Paiistwowym Urzi:ctem Repatriacyjnym. 
W ramach tej akcji wsp61pracowal r6wnieZ z UNRA w zakresie zaopatrywania 
repatriant6w w niezbf;dne przydzialy ZywnoSciowe. Po ukoiiczeniu akcji repatria
cyjnej powr6cil do pracy zawodowej i naukowej. W 1948 r. zostal mianowany kusto
szem Biblioteki Narodowej w Warszawie i delegowany do pracy w Bibliotece 
Slijskiej. 

Pracf; naukowo-badawczq rozpoczql Jacek Koraszewski w okresie mif;dzywojen
nym i prowad2'lil jq gl6wnie w dw6ch kierurikach: w kierunku bibliograHi i histo
rii literatury, SciSlej m6wiqc historii kultury polskiej. Od 1934 r. do wybuchu wojny 
redagowal kwartalnik bibliograficzmy pt. ,,Wykaz Literatury Biei:qcej o Slqsku", 
stanowiqcy wydawnictwo 6wczesnej Slqskiej Biblioteki Publicznej oraz Instytutu 
$lqskiego w Katowicach. Wznowil to wydawnictwo w latach szeSCdziesiqtych 
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w o wiele bogatszej i okazalszej formie jako wydawnictwo Biblioteki Slc:iskiej 

i Slqskiego Instytutu Naukowego. Powolanie do Zycia „Bibliografii Slc:iskiej" jako 

bibliografii bie:Zqcej, wydawnictwa niezbE;dnego dla kaZdego pracownika nauki zaj

mujc:icego si� problematykq Slc:iskq, stanowi powa:inq zaslug� Jacka Koraszewskiego. 
Nad „Bibliografiq Slqskc:i" pracuje fachowy zesp61 w Bibliotece Slqskiej, powolany 

przez Koraszewskiego. 

W ostatnich latach przed wybuchem wojny podjql Koraszewski prac� nad dyser

tacjq doktorska., ale uwieii.czyC jij pelnym sukcesem m6gl dopiero po wojnie, bo 

w 1951 r. pod kierunkiem zmarlego niedawno profesora Stanislawa Pigonia, uzysku
jqc stopieli. doktorski. W pi�C lat p6Zniej zostal docentem. W okresie powojennym 
gl6wny przedmiot zainteresowali. i pracy badawczej Jacka Koraszewskiego stanowily 

historia kultury polskiej na Sl.:tsku oraz kontakty kulturalne Slqska z Polskq z XIX 
i XX w. Wiedzi:: w tym wzgl�zie posiadal rzetelnq, byl tu jednym z najlepszych 

specjalist6w. Do tego teZ zakresu nale:iq jego g16wne prace wydane po wojnie 1• 

Z zamierzonych prac szczeg61nie zaslugujq na wzmianki::: 1. Wplyw tw6rcz0Sci 
J. Slowackiego na ruch narodowy i wyzwoleri.czy na Slqsku, 2. Slqzacy na Uniwersy

tecie Jagiellor'l.skim w latach mii::dzywojennych. Prace nad tymi tematami mial po
wai:nie zaawansowane i s�koda dla nauki powai:na, Ze nie zdolal ich doprowadziC 

do koli.ca. 
Badaczem Koraszewski byl bardzo znamiennym. Szczeg6lnq uwagi:: zwracal na 

metodologiczm1 i dokumentacyjnq stroni:: kaidej 1pracy. Recenzentem byl wymaga
jqcym, ale ,sprawiedliwym. Niekt6re jego recenzje, przewaZnie niepublikowane, to 
cenne przyczynki naukowe w odniesieniu do danego zagadnienia. Autorzy prac re

cenzowanych przez Jacka Koraszewskiego wiele korzystali z jego wskaz6wek biblio
graficznych, uwag dotyczqcych merytorycznej strony zagadnienia oraz inofrmacji 
uzupelniajqcych. Z zamilowania uprawial tak:ie biografistyki::, wsp6lpracujqc z Pol

skim slownikiem biograficznym oraz ze Slownikiem biograficznym pracownik6w 

ksiqZki polskiej. 

Znacznq roli:: odegra1 Koraszewski w dziedzinie organizacji Zycia naukowego 

wojew6dztwa katowickiego. Nalei:al do gl6wnych zalo:iycieli Slqskiego Instytutu 

Naukowego w Katowicach i od 1957 r. przez 10 lat byl jego dyrektorem, p6iniej 
wiceprzewodniczqcym Kuratorium Instytutu. Przez wiele lat naleZal do Komitetu 

Organizacyjnego Uiniwersytetu Slqskiego i byl gorqcym rzecznikiem idei Uniwersy

tetu. Reprezentowal r6wnieZ region katowicki w Radzie Naukowej TRZZ w lnsty
tucie Zachodnim w Poznaniu, w Instytucie Slqskim w Opolu, we Wroclawskim 

Towarzystwie Naukowym i w Rad2Jie Towarzystwa La.cznoSci z Poloniq Zagra
nicznq. 

W ostatnich dw6ch kadencjach byl poslem do Sejmu PRL. Obowiclzki poselskie 
traktowal powai:nie i sumiennie. Utrzymywal staly kontakt z wyborcami, zwlaszcza 
w okri::gu gli,wickim, z kt6rego zostal wybrany. Interesowal sii:: nie tylko og6lniej

szymi sprawami swojego okn;gu wyborczego, ale r6wnieZ osobistymi sprawami i po
trzebami wyborc6w. W miari:: swoich moZliwoSci nigdy nie odmawial im swojej 

pomocy. Jako posel byl r6wnieZ czlonkiem, a ostatnio sekretarzem polskiej grupy 
Unii Mii::dzyparlamentarnej. Wladajcic biegle trzema ji::zykami obcymi, byl na tym 
wai;nym odcinku pracy szczeg6lnie ui:ytec2Jny. 

Alojzy Targ 

1 Z dziej6w kultu Mickiewicza na Slqsku (Slqsk Literacki 1956, nr 16); Czym 
byl Mickiewicz dla Slqska, Katowice 1956; Rola tw6rcz0Sci Adama Mickiewicza 
w rozbudzaniu i utrzymaniu polskoSci na Slqsku, Poznan 1957; U Zr6del kultu 
Slowackiego na Slqsku (Zaranie S1qskie 1959, nr 3); Poczqtki popularnoSCi Slowac
kiego na Slqsku (Zaranie Slqskie 1959, nr 4). 




