
PROFESOR DR KAROL MALECZYNSKI 

W dniu 20 VII 1968 r. Wroclawskie Towarzystwo Milosnik6w Historii ponioslo 
bardzo bolesmi strat�. Odszedl od nas nasz wieloletni zasluzony prezes i zalozyciel 
Towarzystwa prof. dr Karol Maleczynski. Zgon profesora Karola Maleczynskiego 
jest tez ciosem dla calego wroclawskiego srodowiska naukowego, kt6re utracil:o 
w Nim jednego ze swoich najwi�kszych uczonych, niestrudzonego badacza historii 
Slc1ska, wychowawc� mlodych kadr i energicznego organizatora nauki. 

Prof. dr Karol Maleczynski urodzil si� 28 X 1897 r. z ojca Stefana urz�dnika 
K6lek Rolniczych i matki J6zefy z Podlewskich w Gr�bowie pow. Tarnobrzeg. 
Ucz�szczal do gimnazjum w Stanislawowie i we Lwowie w la_tach 1907-1915. Po 
skonczeniu gimnazjum zapisal si� w 1915 r. na Uniwersytet we Lwowie, lecz zostal 
wkr6tce zmobilizowany. Sluzyl w armii austriackiej, a nast�pnie w Wojsku Pol
skim. Jesienic1 1920 r. zostal zdemobilizowany i w listopadzie tegoz roku podjql 
na nowo studia na Uniwersytecie Lwowskim. W czasie studi6w historycznych byl 
uczestnikiem seminari6w: prof. dra St. Zakrzewskiego, prof. dra 0. Balzera i prof. 
dra J. Ptasnika. Studia ukonczyl w marcu 1924 r., uzyskujc1c na podstawie roz
prawy PoLska a Rus w czasie zabieg6w DanieLa HaLickiego o uni� stopien doktora 
filozofii. �...., . .!;,� 

W latach 1924-1925 dr K. Maleczynski byl starszym asystentem w kierowanej 
przez prof. dra St. Zakrzewskiego Katedrze Historii Polski Uniwersytetu Lwow
skiego. W 1924 r. zawarl zwic1zek malzei:tski z dr Ewc1 Szwejger, z kt6rego w 1925 r. 
urodzila mu si� c6rka Kazimiera. W 1925 r. przeszedl z Uniwersytetu do pracy 
w Archiwum Panstwowym we Lwowie. W 1929 r. zostal habilitowany, uzyskujc1c 
na podstawie rozprawy o kancelariach Wladyslawa Laskonogiego i Wladyslawa 
Odonica stopien docenta w zakresie nauk pomocniczych historii. W latach 1929-
1939 byl prywatnym docentem Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. 
W 1939 r. zostal tytularnym profesorem tegoz uniwersytetu. Swe wyksztalcenie 
krajowe uzupelnial dluzszymi studiami za granicc1: w Archiwum Watykai:tskim 
(1928) i w :Ecole de chartes (1932). 

Wielostronna tw6rczosc naukowa rychlo zapewnila doc. drowi K. Maleczyn
skiemu powaznc1 pozycj� w polskiej nauce historycznej okresu mi�dzywojennego. 
Wkr6tce po uzyskaniu stopnia doktora zwr6cil na siebie uwag� opublikowanc1 
w 1926 r. pionierskq pracc1 Najstarsze targi w Polsee i ich stosunek do miast przed 

koLonizacjq na prawie niemieckim. Praca ta stanowila przelom w poglc1dach na 
genez� miast polskich, dowodzc1c ich rodzimego pochodzenia i obalajc1c teorie 
przypisujc1ce poczc1tki naszych miast kolonistom niemieckim. Stojc1ca na wysokim 
poziomie erudycyjnym, smiala w koncepcji ksic1zka o targach zyskala powszechne 
uznanie w recenzjach drukowanych w Polsee, Niemczech i Francji oraz zostala 
przelozona na j�zyk niemiecki. W zakresie tematyki politycznej zajmowal si� histo
riq wczesnego sredi:iiowiecza, eo znalazlo wyraz m. in. w ksic1zce Dzieje Ryksy,
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corki Wladyslawa Wygnanca slqskiego (1933), stosunkami polsko-dunskimi, posw1E:
cajqc im artykul Przymierze Kazimierza Wielkiego z Daniq w r. 1350 (1934), 
i litewskimi w artykule Sprawa chrztu i apostazji Mendoga w swietie krytyki do

kumentow (1935). 
WiE:kszosc swych wysilk6w badawczych Vv tym czasie poswiE:cal jednak nau

kom pomocniczym historii, a w szczeg6lnosci dyplomatyce. Jego prace: Studia nad 
dyplomami i kancelariq Odonica i Laskonogiego (1928), O kanderzach polskich

XII w. (1928), Stanowisko dokumentu w polskim prawie prywatnym i przewodzie

sqdowym do polowy XIII w. (1935), wysunE:lY go na czolo dyplomatyk6w polskich. 
W zwiqzku z tym wybrano go na jednego z reprezentant6w polskiej nauki histo
rycznej na miE)dzynarodowy kongres historyczny w Zurychu w 1938 r. 

Interesowal siEJ r6wniez dziejami historiografii, publikujqc z tej dziedziny 
rozprawEJ Ze studiow nad kronikq GaHa Anonima (1934). Wreszcie pracowal czyn
nie w dziedzinie bibliografii, wydajqc roczne przeglqdy bibliografii historii Polski 
i przygotowujqc do druku uzupelnionq przez siebie reedycjEJ pierwszego tomu 
Bibiiografii historii Polski L. Finkla wydanq w 1937 r. 

Drugq wojnEJ swiatowq przezyl prof. dr K. Maleczynski we Lwowie. Do marca 
1940 r. byl zatrudniony w archiwum, a nastE)pnie przez przeciqg roku zarabial 
na zycie pracq fizycznq jako robotnik w ogrodach miejskich i magazynach zbo
zowych. Od marca do czerwca 1941 r. byl bibliotekarzem w Bibliotece Instytutu 
Historri Ukrainskiej Akademii Nauk. Podczas okupacji Lwowa przez Niemc6w pra
cowal jako bibliotekarz w Ossolineum. Na stanowisku tym pozostal nadal po 
wyzwoleniu Lwowa przez ArmiEJ Radziecki;i az do kwietnia 1945 r. W kwietniu 
1945 r. opuscil wraz z rodzinq w ramach akcji repatriacyjnej Lw6w, osadzajqc 
rodzinEJ na przejsciowy okres czasu w Krakowie. 

W maju 1945 r. prof. dr K. Maleczynski przybyl do Wroclawia, rozpoczynajqc 
nowy etap swego zycia poswiE)cony tworzeniu i rozbudowie polskiej nauki histo
rycznej na Dolnym Slqsku. Etap ten zapoczqtkowal praci;i w grupie pionier6w 
w kierowanej przez prof. dra St. Kulczynskiego Delegaturze Ministra Oswiaty, 
zabezpieczajqc mienie dla przyszlego Instytutu Historii i przygotowujqc organi
zacj,EJ polskiego szkolnictwa wyzszego we Wroclawiu. W pazdzierniku 1945 r. 
otrzymal nominacjEJ na profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wroclawskiego. Wtedy 
tez objql kier6wnictwo Instytutu Historii Uniwersytetu Wroclawskiego. BEJdqc 
przez szereg lat kierownikiem tej plac6wki wni6sl duzy wklad w stworzenie stu
dium historycznego, kt6re wyksztalcilo setki zwiqzanych ze Slqskiem historyk6w: 
nauczycieli, naukowc6w i dzialaczy kultury. W czasie swej pracy na Uniwersytecie 
Wroclawskim kierowal tez kolejno: Katedrq Historii Slqska i Slowianszczyzny Za
chodniej, Katedrq Historii Polski, Katedrq Historii Polski i Powszechnej do XV w., 
Katedrq Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. 

Na okres wroclawski przypada najpelniejszy rozw6j tw6rczosci naukowej prof. 
dra K. Maleczynskiego, w kt6rej obok dawnych zainteresowan wysunql siE) na 
czolo .nowy nurt slqskoznawczy. W okresie tym opublikowal on og6lem pon�d 
70 prac dotyczqcych tematyki slqskiej. Jako najbardziej reprezentatywne sposr6d 
nich nalezy wymienic: Dzieje Wroclawia, cz. I (1948 i poszerzone wznowkmie 
z kontynuacjq innych autor6w w 1958 r.), wielkie partie Historii Slqska PAN, t. I 
(1960-1964), Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, t. I-Il'I (1951-1964), 
Bibliografii: historii Slqska za lata 1939-1946 (1954), Bibliografii: historii Slqska 

za lata 1948-1955 (1961). Poza wymienionymi wyzej odrE)bnymi pozycjami ksiqz
kowymi napisal wiele rozpraw analitycznych i syntetycznych przedstawiajqcych 
po1stawowe problemy dziej6w Slqska, takich jak: Herb miasta Wroclawia (1946), 
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Wi�z polityczna Slqska z Polskq (1948), Z dziejow wsi slqskiej w okresie przed 
kolonizacjq na prawie niemieckim (1953), Ksztaltowanie si� narodowosci i narodu 
polskiego na Slqsku (1953), Rola mas ludowych w dziejach Slqska w epoce feu

dalnej (1954), Rozwoj Ziemi Slqskiej w epoce Odrodzenia (1955), Slqsk mi�dzy 

Polskq, Czechami i Niemcami w X w. (1961), Trwanie lqcznosci Slqska z Polskq 

od polowy XIV do poczqtku XVI w. (1962). 
Niezaleznie od studi6w slqskich, jakie uczynily z Niego jednego z najwybit

niejszych znawc6w dziej6w Slqska w skali calego kraju, pracowal nadal inten
sywnie w innych dziedzinach wiedzy historycznej publikujqc prace z zakresu 
historii politycznej z monografiq Boleslaw Krzywousty (1946) na czele oraz z dy
plomatyki, w kt6rej uwienczyl swe dlugoletnie studia Zarysem dyplomatyki pol

skiej wiekow srednich (1951). Przygotowal tez do druku niezwykle staranne i wy
soce cenione wydanie kroniki Galla Anonima (1952). Dzi�ki zapalowi tw6rczemu 
i niespozytej energii pomnozyl sw6j dorobek badawczy do ok. 200 publikacji nau
kowych (zob. Bibliografia prac prof. dra Karola Maleczynskiego za lata 1923-196.3, 

,,Sl. Kw. Hist. Sob6tka", XIX, 1964, nr 1-2, s. 211-224). 
Z wlasnq pracq naukowq prof. dra K. Maleczynskiego lqCZq si� Jego zaslugi 

organizacyjno-naukowe jako kierownika badan zespolowych, inicjatora i redaktora 
wydawnictw zbiorowych oraz organizatora srodowiska naukowego. On byl organi
zatorem Wroclawskiego Towarzystwa Milosnik6w Historii i jego wieloletnim preze
sem od chwili zalozenia w 1946 r. az do swego zgonu. Na stanowisku tym pracowal 
z niezwyklym poswi�ceniem, zalatwiajqc z pelnym oddaniem i wzruszajqCq troskli
wosci::i az do ostatnich dni przed smierci::i sprawy Towarzystwa. Dzi�ki niemu 
Towarzystwo wnioslo powazny wklad w ozywienie zycia kulturalnego Wroclawia 
i Dolnego Slqska, wsp6lpracuj::ic z r6znymi organizacjami spolecznymi i politycz
nymi, z Frontem Jednosci Narodu, Towarzystwem Rozwoju Ziem Zachodnich, To
warzystwem Wiedzy Powszechnej. On dolozyl wiele staran, by zapewnic mfmo 
wielu trudnosci regularne ukazywanie si� organu Towarzystwa „Sl::iskiego Kwar
talnika Historycznego Sob6tka". Z jego inicjatywy wydawano popularnq seri� B 
tego czasopisma przeznaczon::i dla szerszych warstw spoleczenstwa sl::iskiego. On 
tez zainicjowal jako prezes Towarzystwa wydawanie przez Ossolineum antyre
wizjonistycznej serii „Documenta Silesiae", majqcej za zadanie dowodzenie poza 

granicami naszego kraju polskich praw do Sl::iska. On tez zapocz::itkowal zbieranie 
przez Towarzystwo wspomnien Polak6w wroclawskich. 

Powazm1 zaslug::i prof. dra K. Maleczynskiego b:x:Jo jednoczenie wi�kszych ze
spol6w historyk6w do wsp6lnych przedsi�wzi�c naukowych o powaznym znaczeniu 
w skali og6lnopolskiej, a nawet mi�dzynarodowej. On byl inicjatorem napisania 
wielkiej zespolowej historii 8lqska od czas6w najdawniejszych az po dzien d?,isiej
szy, kt6r::i opracowuje liczny zesp6l uczonych wroclawskich i pozawroclawskich. 
Pod jego redakcjq wyszedl zlozony z czterech cz�sci pierwszy tom tego dziela 

obejmuj::icy okres do polowy XVIII w. Prof. dr K. Maleczynski kierowal groma
dzeniem material6w do planowanego niezwykle potrzebnego wydawnictwa Regesty 

Slqskie oraz do Slownika geograficzno-historycznego Slqska. Troszczyl si� tez 

o regularn::i publikacj� zapoczqtkowanej przez siebie biez::icej bibliografii historii 
Sl::iska sluzqc w tym wzgl�dzie rad::i i wszechstronnq pomoc::i kontynuuj::icym t!l 
prac� mlodszym historykom. 

Prof. dr K. Maleczynski byl niestrudzonym popularyzatorem polskich tradycji 
Ziem Zachodnich. Napisal wiele prac popularnych na ten temat. Organizowal po
pularne wydawnictwa zbiorowe oraz opracowywane zespolowo cykle wyklad6w, 
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artykul6w w prasie i audycji radiowych. Wyglaszal osobiscie odczyty publiczne 

oraz pogadanki radiowe i telewizyjne. 

Za zaslugi dla organizacji nauki polskiej na Slqsku otrzymal prof. dr K. Ma

leczyii.ski w 1947 r. Zloty Krzyz Zaslugi. W uznaniu dla caloksztaltu Jego pracy 

naukowej nadano Mu w 1962 r. Krzyz. Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Byl 

tez odznaczony Odznakq Zasluzonego dla Dolnego Slqska i Odznakq Budowniczego 

Wroclawia. Miasto Wroclaw wyr6znilo Go dwukrotnie w 1948 i w 1960 r. nagro

dami za wybitny wklad w zycie naukowe i spoleczne stolicy Dolnego Slqska. 

Sposr6d wielu innych odznak, jakie posiadal, cenil sobie najwyzej Odznak� Pio

niera, z kt6rq si� nie rozstawal i kt6rq zabral ze sobq do grobu. 

Pelna zapalu i poswi�cenia dzialalnosc prof. dra K. Maleczyii.skiego w dziedzinie 

wlasnych badaii. historycznych, tw6rcze pobudzanie zespolowych przedsi�wzi�c sro

dowiska wroclawskiego, wreszcie troska o to, by wyniki pracy naukowej docieraly 

w formie popularnej do mas i sluzyly potrzebom politycznym naszego narodu, 

zapewnily Mu szacunek w swiecie naukowym i wdzi�cznosc spoleczeii.stwa dolno

slqskiego. Czesc Jego pami�ci. 

Roman Heck 




