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SPRAWOZDANIE Z VIII KATOWICKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
PT. „W 40-LECIE POWSTANIA UNIWERSYTETU ŒL¥SKIEGO

– SZKOLNICTWO I NAUKA NA GÓRNYM ŒL¥SKU”, KATOWICE, 17–19 IX 2008 R.

Tegoroczna, ósma ju¿ katowicka konferencja mia³a charakter uroczysty i zwi¹zana by³a z ob-
chodami 40-lecia istnienia Uniwersytetu Œl¹skiego. Trzydniowa, tym razem, sesja naukowa zosta³a
zorganizowana przy wspó³pracy w³adz uczelni, Muzeum Historii Katowic, Komisji Historycznej PAN
Oddzia³ w Katowicach oraz PTH Oddzia³ w Katowicach. Honorowy patronat nad ni¹ objêli JM Rektor
Uniwersytetu Œl¹skiego prof. dr hab. Janusz Janeczek, Rektor Elekt Uniwersytetu Œl¹skiego prof.
dr hab. Wies³aw Banyœ oraz Prezydent Miasta Katowic Piotr Uszok. Zgodnie z za³o¿eniami organi-
zatorów konferencja zosta³a podzielona na trzy czêœci tematyczne: pierwsza dotyczy³a dziejów Uni-
wersytetu Œl¹skiego, druga szkolnictwa na Górnym Œl¹sku, ostatnia zaœ historii oœwiaty w Katowi-
cach.

Sesjê uroczyœcie otworzy³ Rektor Uniwersytetu Œl¹skiego prof. Wies³aw Banyœ, który przywita³
licznie zebranych goœci, referentów i publicznoœæ. Pierwszy referat zosta³ wyg³oszony przez prof.
Henryka Samsonowicza (Warszawa) i dotyczy³ idei uniwersytetu w Europie epoki œredniowiecza
i nowo¿ytnoœci. Prof. Maciej Salamon (Kraków) przedstawi³ okolicznoœci powstania Uniwersytetu
Œl¹skiego. Autor podkreœli³, i¿ prace nad projektem powo³ania tej placówki naukowej trwa³y od okresu
miêdzywojennego, szybszego zaœ tempa nabra³y dopiero w drugiej po³owie lat 60. Nastêpnie g³os
zabra³ prof. Rudolf žáèek (Opawa), który omówi³ nowe zadania i wyzwania, przed którymi stanê³y
dwa uniwersytety œl¹skie – w Katowicach i Opawie – w obliczu integracji europejskiej. Referent
wspomnia³ o wielu podobieñstwach w dziejach obydwu uczelni. Kolejnym referentem by³ prof. Ta-
deusz S³awek (Katowice), który w swoim wyst¹pieniu mówi³ o miejscu Uniwersytetu Œl¹skiego
w przestrzeni miejskiej. Okreœli³ uczelniê jako powiernika miejsca, w którym siê znajduje. Referat
prof. Ewy Chojeckiej (Bielsko-Bia³a) dotyczy³ kwestii atmosfery istniej¹cej wokó³ œrodowiska nau-
kowego Uniwersytetu Œl¹skiego. Ze wzglêdu na czasy, w których uczelnia ta powsta³a, zdaniem re-
ferentki uwa¿ana jest wci¹¿ za „czerwon¹”. Nastêpnym referentem by³ prof. Milan Myška (Ostra-
wa), który zaprezentowa³ wspó³pracê Uniwersytetu Œl¹skiego z ostrawsk¹ Wy¿sz¹ Szko³¹
Pedagogiczn¹ przemianowan¹ nastêpnie w Uniwersytet Ostrawski. Referent pokrótce nakreœli³ hi-
storiê oœrodka ostrawskiego i wymieni³ najwa¿niejsze, wspólne projekty badawcze obydwu uczelni.
Ostatnim referentem w pierwszym dniu obrad by³ prof. Marek Szczepañski (Katowice), który przed-
stawi³ tezy odnosz¹ce siê do misji i celów spo³ecznych Uniwersytetu Œl¹skiego we wspó³czesnych
czasach.

Drugi dzieñ obrad rozpocz¹³ referat prof. Zbigniewa Hermana (Katowice). Dotyczy³ on historii
Oddzia³u Katowickiego PAN. Referent podkreœla³ podstawowe cele PAN na Górnym Œl¹sku. Refe-
rat wyg³oszony przez prof. Edwarda Potkowskiego (Warszawa) dotyczy³ kwestii rozwoju szkolnic-
twa w wiekach œrednich i wczesnonowo¿ytnych. Referent scharakteryzowa³ oœrodki szkolne tam-
tych epok, wymieni³ ich najwa¿niejsze cechy. Nastêpnym referentem by³ prof. Stanis³aw Grzybowski
(Kraków). Jego wyst¹pienie mia³o charakter wspomnieñ dotycz¹cych wielkich badaczy, takich jak
np. Karol Estreicher. Autor podkreœla³, i¿ wszyscy oni wymagali od swoich uczniów samodzielnego
i krytycznego spojrzenia. Kolejne wyst¹pienie zosta³o przygotowane przez prof. Roœcis³awa ¯ereli-
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ka (Wroc³aw) i dotyczy³o znaczenia szkolnictwa wroc³awskiego w kszta³ceniu elit intelektualnych
Górnego Œl¹ska. Ks. bp prof. Jan Kopiec (Opole) poruszy³ kwestie dotycz¹ce studiów teologicznych
osób pochodz¹cych z Górnego Œl¹ska we Wroc³awiu od XVI do pocz¹tków XX w. Prof. Antoni Bar-
ciak (Katowice) przedstawi³ problem pocz¹tków szkolnictwa na Górnym Œl¹sku, podkreœlaj¹c bar-
dzo sk¹pe podstawy Ÿród³owe do tej problematyki. Dr Bogumi³a Burda (Zielona Góra) przybli¿y³a
sylwetkê reformatora szkolnictwa elementarnego na Œl¹sku Jana Ignacego Felbigera, dziêki którego
staraniom w 1765 r. zosta³a wprowadzona reforma dziel¹ca szkolnictwo elementarne na wiejskie
i miejskie, opracowano podrêczniki dla uczniów i przewodniki metodyczne dla nauczycieli. Referat
dr. hab. Sylwestra Fretacza (Katowice) dotyczy³ pocz¹tku procesu powstawania szkolnictwa wy¿szego
na Górnym Œl¹sku. Autor omówi³ pierwsze górnoœl¹skie szko³y wy¿sze, które powsta³y jeszcze
w koñcu XIX w., oraz te powsta³e w autonomicznym województwie œl¹skim. Nastêpny referat zo-
sta³ wyg³oszony przez dr hab. Barbarê Szczypkê-Gwiazdê (Katowice) i dotyczy³ architektury po-
wsta³ych w latach 60. i 70. XX w. budynków Uniwersytetu Œl¹skiego. Referat wyg³oszony przez dr
hab. Irmê Kozinê (Katowice) przybli¿y³ s³uchaczom kwestie zwi¹zane z zasadami tzw. inteligent-
nego budownictwa, maj¹cymi zastosowanie w nowych gmachach Uniwersytetu Œl¹skiego. Referentka
wyliczy³a liczne ich zalety, takie jak: funkcjonalnoœæ, oszczêdnoœæ materia³ów i energii. Dr Jerzy
Gorzelik (Katowice) omówi³ kwestie zwi¹zane z zastosowaniem tzw. stylu ok. 1800 w architekturze
budynków uniwersyteckich w Katowicach. Na przyk³adzie gmachu Wydzia³u Chemii i Fizyki przy
ul. Szkolnej i Wydzia³u Biologii i Ochrony Œrodowiska przy ul. Jagielloñskiej omówione zosta³y
najwa¿niejsze cechy tego nurtu. Kolejny referent dr Ryszard Nakonieczny (Gliwice) na przyk³adzie
gmachu Akademii Muzycznej w Katowicach ukaza³ mo¿liwoœci harmonijnego wspó³istnienia archi-
tektury dawnej ze wspó³czesn¹. Referent przy u¿yciu prezentacji multimedialnej pokaza³ model neo-
gotyckiego budynku szko³y wraz z jej postmodernistyczn¹ dobudówk¹.

Trzeci dzieñ obrad otwar³ referat prof. Jerzego Wyrozumskiego (Kraków), który przedstawi³ sta-
nowisko Polskiej Akademii Umiejêtnoœci wobec Œl¹ska w okresie miêdzywojennym. Dr Jacek Sie-
bel (Katowice) omówi³ znaczenie urzêdu rektora w ¿yciu spo³ecznym parafii bogucickiej w XVII
i XVIII w. w œwietle przekazów ksi¹g parafialnych. Nastêpny referat zosta³ wyg³oszony przez dr
Halinê Duda³ê (Katowice) i dotyczy³ dziejów szkolnictwa ¿ydowskiego w drugiej po³owie XIX w.
Referat dr Joanny Lusek (Bytom) dotyczy³ zagadnienia szkolnictwa wyznaniowego na terenie Ka-
towic od czasów powstania pierwszej szko³y w 1827 r. do 1939 r. Autorka podkreœli³a, i¿ rozwój
szkó³ wyznaniowych zosta³ wyraŸnie zachwiany w okresie Kulturkampfu, kiedy to zaczêto zastêpo-
waæ je szko³ami wielowyznaniowymi. Dr Janusz Go³aszewski (Wroc³aw) w swoim wyst¹pieniu
omówi³ kwestiê dziejów gimnazjum realnego w Katowicach od pocz¹tku istnienia szko³y a¿ do
1922 r., które to gimnazjum by³o jedn¹ z najwiêkszych i najnowoczeœniejszych szkó³ w okolicy. Ko-
lejnym referentem by³ dr Zdzis³aw Jedynak (Katowice), który przedstawi³ dzieje wielowyznanio-
wego gimnazjum klasycznego w Katowicach od pocz¹tku istnienia a¿ do 1922 r. Powsta³o ono
w 1871 r. z inicjatywy Richarda Holtzego. Z uwagi na wysokie czesne jego uczniami mog³y byæ
tylko osoby dobrze sytuowane finansowo. Nastêpnym referentem by³a dr Julia Dziwoki (Katowi-
ce), która przedstawi³a tematykê zwi¹zan¹ ze stowarzyszeniami nauczycieli w Katowicach w okre-
sie miêdzywojennym. Stowarzyszenia te ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ najczêœciej pod wzglêdem wyzna-
niowym i politycznym, a do najwa¿niejszych z nich nale¿a³y: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego,
Stowarzyszenie Chrzeœcijañsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkó³ Powszechnych, Towarzystwo Na-
uczycieli Szkó³ Œrednich i Wy¿szych. Referat dr hab. Anny Nadgórskiej-Glimos (Katowice) doty-
czy³ szkolnictwa œl¹skiego na tle ogólnopolskim w okresie miêdzywojennym. Na terenie autono-
micznego województwa œl¹skiego zapisy konwencji genewskiej gwarantowa³y rozwój szkolnictwa
wyznaniowego i mniejszoœciowego. Referentka podkreœli³a wyraŸn¹ niechêæ Œl¹zaków do nauczy-
cieli pochodz¹cych z innych rejonów Polski. Dr Andrzej Drogoñ (Katowice) wymieni³ w swoim wy-
st¹pieniu spo³eczne i polityczne czynniki, które mia³y udzia³ w procesie powstawania szkolnictwa
wy¿szego w Katowicach w okresie miêdzywojennym i po II wojnie œwiatowej.

Kolejny referat zosta³ wyg³oszony przez dr. hab. Zygmunta WoŸniczkê (Katowice) i dotyczy³
indoktrynacji ideologicznej szkolnictwa katowickiego w latach 50. ubieg³ego wieku. Do g³ównych
przejawów tego zjawiska referent zaliczy³: niszczenie polskich struktur szkolnictwa miêdzywojen-
nego, wymiany kadr dyrektorów, zmuszanie nauczycieli do wstêpowania w szeregi partyjne, orga-
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nizowanie kó³ek samokszta³ceniowych na wzór radziecki. Kwestiê ideologizacji szkolnictwa œrednie-
go w Katowicach w okresie stalinowskim podj¹³ w swoim referacie dr Maciej Fic (Katowice). Za
g³ówne przejawy ich sowietyzacji uwa¿a on: likwidacjê niezale¿nych organizacji, tworzenie nowych
na wzór radzieckich, reformy programowe, apele poranne oraz czyny spo³eczne. Nastêpnym refe-
rentem by³a dr Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Katowice), która ukaza³a powojenne dzieje harcer-
stwa polskiego na terenie Katowic. W latach 70. i 80. XX w. organizacja ta sta³a siê g³ównym
narzêdziem ideologizacji m³odzie¿y. Dr Beata Urbanowicz (Czêstochowa) w swoim referacie za-
prezentowa³a kwestiê obecnoœci problematyki Katowic w podrêcznikach szkolnych od czasów dwu-
dziestolecia miêdzywojennego a¿ do 1989 r. W podrêcznikach przedwojennych problematyka œl¹-
ska pojawia siê bardzo rzadko. W okresie Polski Ludowej temat Katowic pojawia siê w kontekœcie
powstañ œl¹skich i przemian gospodarczych doby Edwarda Gierka. Sesjê zamkn¹³ referat wyg³oszo-
ny przez dr. Tomasza Kurpierza (Katowice), który dotyczy³ wyst¹pieñ studenckich na uczelniach
katowickich w latach 80. XX w.

Referatom jak co roku towarzyszy³a o¿ywiona dyskusja. Najwiêcej kontrowersji wzbudzi³y kwe-
stie wychowania na Górnym Œl¹sku w aspekcie wielokulturowoœci i zró¿nicowania religijnego re-
gionu. Podczas dyskusji podkreœlano równie¿ procesy ideologizacji w dobie Polski Ludowej i ich
wp³ywy na œwiadomoœæ mieszkañców. Referaty zostan¹ opublikowane w corocznym wydawnictwie
pokonferencyjnym.
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ ZORGANIZOWANEJ
Z OKAZJI JUBILEUSZU 750-LECIA PRZYBYCIA ZAKONU
BRACI MNIEJSZYCH DO BYTOMIA, BYTOM, 2 X 2008 R.

Konferencja pt. „Bracia mniejsi w Bytomiu na przestrzeni wieków 1258–2008” odby³a siê
w gmachu Muzeum Górnoœl¹skiego w Bytomiu. Zosta³a ona zorganizowana przy wspó³pracy tego¿
Muzeum z klasztorem braci mniejszych w Bytomiu z okazji 750-lecia przybycia zakonników do tego
miasta. Honorowy patronat nad konferencj¹ objêli biskup ordynariusz diecezji gliwickiej Jan Wie-
czorek, o. minister prowincjalny Ezdrasz Biesok oraz Prezydent Miasta Bytomia Piotr Koj.

Sesjê otworzy³ gwardian bytomskiego klasztoru o. Rafa³ Kogut OFM, który przywita³ referen-
tów i zgromadzon¹ na sali publicznoœæ. Nastêpnie g³os zabra³ wspó³organizator konferencji prof.
Antoni Barciak, który w krótkim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na rolê zakonu braci mniejszych w hi-
storii miasta. Na konferencji wyg³oszono piêæ referatów.

Pierwszym referentem by³ o. prof. Sebastian Jasiñski OFM (Opole), który przedstawi³ pocz¹tki
ruchu franciszkañskiego, przybli¿aj¹c przy tym sylwetkê œw. Franciszka. Wskaza³ równie¿ na czyn-
niki i wydarzenia z ¿ycia przysz³ego œwiêtego, które zadecydowa³y o jego powo³aniu.

Prof. Jan Drabina (Kraków) ukaza³ miasto w czasie przybycia do niego franciszkanów, jak rów-
nie¿ dokona³ przegl¹du jego dziejów w okresie œredniowiecza, formu³uj¹c przy tym szereg pytañ
badawczych.

Nastêpny referat, wyg³oszony przez ks. bp. prof. Jana Kopca (Opole), przyniós³ dodatkowy kwe-
stionariusz pytañ badawczych odnosz¹cych siê do najstarszych dziejów Bytomia. W wyst¹pieniu
referent stara³ siê ukazaæ dzia³alnoœæ bytomskich franciszkanów a¿ do pocz¹tków XVI w.

Z kolei prof. Antoni Barciak (Katowice) przybli¿y³ ksiêgê brack¹ powsta³¹ w miejscowym za-
konie franciszkanów, której pocz¹tki siêgaj¹ koñca XVII w. Referent podda³ szczegó³owej analizie
zawartoœæ tego niezwykle cennego Ÿród³a historycznego, na podstawie którego stara³ siê ukazaæ rolê
i oddzia³ywanie klasztoru.

Dr Zbigniew Jedynak (Katowice) zaprezentowa³ nieznane dot¹d Ÿród³a przechowywane w Ar-
chiwum Pañstwowym w Katowicach odnosz¹ce siê do dziejów bytomskiego klasztoru. S¹ to g³ów-
nie Ÿród³a powsta³e w czasach nowo¿ytnych. W sposób zasadniczy wzbogacaj¹ one nasz¹ wiedzê
o przesz³oœci bytomskiego klasztoru.
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Konferencji towarzyszy³a o¿ywiona dyskusja, podczas której poruszono wiele fundamentalnych
kwestii zwi¹zanych z histori¹ zarówno zakonu franciszkañskiego, jak i samego miasta. Zabieraj¹cy
g³os podkreœlali koniecznoœæ badañ nad wci¹¿ jeszcze ma³o rozpoznanymi dziejami klasztoru by-
tomskiego oraz miasta. Zwrócono uwagê na deficyt Ÿróde³ historycznych odnosz¹cych siê do tej pro-
blematyki. Wskazano na szczególnie dotkliwe luki w wiedzy o przesz³oœci miasta i klasztoru, a tak-
¿e s³abe jak dot¹d wykorzystanie istniej¹cych Ÿróde³ (np. przechowywanych w archiwach koœcielnych
Krakowa), które mog³yby wzbogaciæ nasz¹ wiedzê o dziejach miasta i klasztoru.

Sesja osi¹gnê³a swój cel, zwracaj¹c uwagê badaczy na wiele fundamentalnych, lecz nie bêd¹-
cych jeszcze obiektem badañ kwestii dotycz¹cych dziejów Bytomia i klasztoru braci mniejszych.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie zosta³y wyg³oszone wszystkie zapowiedziane referaty. Mia³y one dotyczyæ
problemu reformy bernardyñskiej na Górnym Œl¹sku oraz pocz¹tków fundacji franciszkañskiej
w Bytomiu. Mamy jednak nadziejê, i¿ znajd¹ siê one w wydawnictwie pokonferencyjnym. Organi-
zatorzy zapewnili bowiem, i¿ wszystkie umieszczone w programie referaty zostan¹ opublikowane.

Tomasz  Szuber t

MIÊDZYNARODOWA SESJA NAUKOWA „ROK 1918 – M£ODA EUROPA”
ZORGANIZOWANA W TARNOWIE W 90. ROCZNICÊ

ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI, 9 X 2008 R.

Niewiele jest miejscowoœci w Polsce, które maj¹ tak prê¿ne centrum, jak Muzeum Okrêgowe
w Tarnowie. Nie przypadkiem dyrektor Adam Bartosz, uznany w Polsce i za granic¹ badacz Ro-
mów, zorganizowa³ wspólnie z Prezydentem Miasta Tarnowa Ryszardem Œciga³¹ miêdzynarodow¹
sesjê naukow¹. Mia³a ona do spe³nienia kilka celów. Najwa¿niejszym by³o uœwiadomienie, ¿e Tar-
nów przed 90 laty jako pierwszy odzyska³ niepodleg³oœæ w odradzaj¹cej siê Polsce; innym by³o uka-
zanie Tarnowa jako miasta otwartego na najnowsze zdobycze nauki.

Goœci przywita³ A. Bartosz, gdy¿ to g³ównie dziêki jego staraniom przyjechali historycy z kilku
pañstw. Z kolei prezydent miasta nie potrafi³ ukryæ dumy z pierwszeñstwa Tarnowa w 1918 r. Me-
rytorycznie o fakcie tym upewni³ s³uchaczy pierwszy prelegent, tarnowianin Kazimierz Bañburski.

Drugi mówca, wiceprzewodnicz¹cy PTH, Andrzej Chwalba, zastanawia³ siê, czy dualistyczna
monarchia musia³a upaœæ. Jak udowadnia³, gdyby nie Wielka Wojna, pañstwo ck mia³o szanse prze-
trwaæ. W jakiej formie? – trudno powiedzieæ. Prelegent wykaza³ 10 „powa¿nych powodów”, dla
których monarchia mog³a przed czerwcem 1914 r. spokojnie zasypiaæ, a których po wojnie zabrak³o.

Kolejnym mówc¹ by³ wybitny historyk i literat wêgierski, specjalista spraw polsko-wêgierskich
XIX w. i zarazem wielki mi³oœnik Polski, István Kovács. Objaœni³ on s³uchaczom, ¿e w tytule jego
referatu: „Kraj, który sam ze sob¹ graniczy”, chodzi o Wêgry, które ze swoich historycznych granic
po I wojnie œwiatowej skurczy³y siê do 1/3. Kovács, ukazuj¹c ogrom przegranej wêgierskiego naro-
du, nie omieszka³ nawi¹zaæ do jednej z najwiêkszych postaci swojej nacji, Lajosza Kossutha, który
w 1867 r. w tzw. liœcie Cassandry pisa³ do Ferenca Deáka o ryzyku pogrzebania Wêgier pod ruinami
Austrii.

Rektor uniwersytetu w Opawie (Slezská Univerzita), Rudolf žáèek, przeprowadzi³ dog³êbn¹ ana-
lizê sytuacji Czechów w momencie upadku dualistycznej monarchii. Oœ mowy stanowi³y dwie wy-
powiedzi Františka Palackiego: „Gdyby nie by³o Austrii, musielibyœmy j¹ powo³aæ” (1848) oraz „By-
liœmy przed Austri¹ i bêdziemy po niej” (1865). žáèek, nie ukrywaj¹c spraw dra¿liwych (m.in. kwestia
Œl¹ska Cieszyñskiego), ukaza³, w jak ciê¿kich warunkach tworzy³o siê od koñca 1918 r. nowe pañ-
stwo czechos³owackie.

Kolejny mówca, wybitny historyk s³owacki z uniwersytetu w Prešovie, Peter Švorc, nakreœli³
problemy S³owaków podczas tworzenia siê nowego pañstwa czechos³owackiego. Problemy te to
przede wszystkim podejœcie do Wielkich Wêgier, które do koñca nie chcia³y zrezygnowaæ ze swo-
ich dawnych, wielowiekowych posiad³oœci. Ukazanie nowego pañstwa czechos³owackiego okiem
bêd¹cych w mniejszoœci Wêgrów, Niemców i ¯ydów da³o w rezultacie ciekawy wyk³ad.
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Myko³a £ytwyn ze Lwowa przybli¿y³ pocz¹tki dzia³alnoœci Zachodnioukraiñskiej Republiki
Ludowej, szczególnie w ujêciu prób porozumienia z odrodzonym pañstwem polskim. Jak stwier-
dzi³, po zakoñczeniu I wojny œwiatowej powsta³y dziesi¹tki polskich i ukraiñskich pomników, które
w wiêkszoœci zosta³y zniszczone przez w³adze totalitarne po II wojnie œwiatowej. Obecnie czêœæ wspo-
mnianych miejsc pamiêci zosta³a odbudowana, a regularne polsko-ukraiñskie konferencje i semina-
ria naukowe likwiduj¹ bia³e plamy naszej wspólnej historii.

Ostatnim mówc¹ by³ niezale¿ny historyk Tomasz Szubert z Wiednia. Przybli¿y³ on s³uchaczom
najnowsze zdobycze austriackiej literatury dotycz¹ce starañ pokojowych ostatniego cesarza i króla
Karola I (IV) von Österreich. Osoba m³odego cesarza dla badaczy austriackich jest szczególnie wa¿na
z dwóch wzglêdów: z tytu³u og³oszenia go w 2004 r. przez papie¿a Jana Paw³a II b³ogos³awionym
Koœcio³a katolickiego oraz dlatego, ¿e by³ to ostatni w³adca monarchii naddunajskiej. Referat ten
nawi¹zywa³ do myœli przewodniej A. Chwalby, czy ck monarchia mia³a szanse uratowaæ siê z po¿o-
gi wojennej.

W przerwie urz¹dzona zosta³a konferencja prasowa, na której eksponowano przede wszystkim
fakt, ¿e Tarnów jako pierwsze miasto odzyska³ niepodleg³oœæ. Specjalnie na okolicznoœæ konferen-
cji wydano materia³y przedsesyjne, przy czym w najbli¿szym czasie przewidywany jest druk refera-
tów rozszerzonych o aparat naukowy. Z has³em „Miasto Tarnów Pierwsze Niepodleg³e 1918–2008”
wydrukowano tak¿e efektown¹ kartê pocztow¹, na której go³¹bek pokoju rozœwietla piêkny ratusz
tarnowski.

 Inicjatywa tarnowska spotka³a siê z pe³nym uznaniem licznie zgromadzonej publicznoœci w naj-
piêkniejszej sali miasta (Lustrzanej). W porównaniu do innych oœrodków ma³opolskich, oczywiœcie
z pominiêciem Krakowa, Tarnów wykaza³ siê wielk¹ inicjatyw¹, udowodni³, ¿e potrafi spojrzeæ na
historiê, omijaj¹c regionalne podzia³y.

Wojc iech  M r o z o w i c z

PROMOCJA NOWEJ SYNTEZY DZIEJÓW ŒL¥SKA
(WROC£AW, 26 X 2008 R.)

26 X 2008 r. w murach Centrum im. Willy Brandta na Uniwersytecie Wroc³awskim odby³a siê
uroczysta promocja ksi¹¿ki Arno Herziga poœwiêconej dziejom Œl¹ska pt. Schlesien. Das Land und
seine Geschichte in Bildern, Texten und Dokumenten1. Organizatorzy, Centrum im. Willy Brandta
i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc³awskiego, wybrali dla promocji formê dyskusji panelo-
wej. Wziêli w niej udzia³: autor ksi¹¿ki, wspó³pracuj¹cy z nim w jej powstawaniu Ma³gorzata i Krzy-
sztof Ruchniewiczowie, prof. prof. Marek Czapliñski i Roœcis³aw ¯erelik jako dyskutanci-paneliœci,
a tak¿e grupa osób zainteresowanych przesz³oœci¹ Œl¹ska. Spotkanie prowadzi³ prof. Marek Zybura.

Zagajaj¹c dyskusjê, M. Zybura zwróci³ uwagê na wielkie znaczenie historii we wspó³czesnym
dyskursie politycznym. Mówi³ wrêcz o jego „rozhistoryzowaniu”, przenosz¹cym siê ze sfer polityki
na szerokie krêgi spo³eczne, szczególnie zainteresowane histori¹ regionaln¹. W³aœnie z histori¹ re-
gionaln¹ zwi¹zany jest hamburski historyk A. Herzig, od lat wspó³pracuj¹cy z wroc³awskim œrodo-
wiskiem naukowym w badaniach nad dziejami Œl¹ska i ziemi k³odzkiej. Zosta³ nawet przez nie uho-
norowany w 2007 r. okolicznoœciowym tomem studiów z okazji 70. rocznicy urodzin2. M. Zybura
przedstawi³ pokrótce sylwetkê A. Herziga i jego zainteresowania naukowe, zwracaj¹c szczególn¹
uwagê na ich œl¹skie aspekty.

Z kolei w obszernej wypowiedzi A. Herzig scharakteryzowa³ historiografiê dotycz¹c¹ Œl¹ska
w Niemczech, wystawiaj¹c raczej negatywn¹ ocenê jej dotychczasowego dorobku. Podkreœli³ jed-
noczeœnie zmarginalizowanie niemieckich badañ z tego zakresu. Na tym tle ukaza³ nowe opracowa-

1 A. Herz i g, Schlesien. Das Land und seine Geschichte in Bildern, Texten und Dokumenten.
Mit einem Beitrag von Ma³gorzata und Krzysztof Ruchniewicz, [Hamburg 2008], ss. 255.

2 Z Gorzanowa w œwiat szeroki… Studia i materia³y ofiarowane Profesorowi Arno Herzigowi
w 70-lecie urodzin, pod red. K. Ruchniewicza i M. Zybury, Wroc³aw 2007.
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nie historii Œl¹ska swojego autorstwa. Wyszed³ od wymogów, które narzuca³a konwencja serii3: po-
pularne ujêcie oraz bogata szata ilustracyjna. Przedstawiaj¹c pokrótce koncepcjê ksi¹¿ki, A. Herzig
podkreœli³ znacz¹ce w niej uwypuklenie problematyki spo³ecznej (zw³aszcza spraw mieszczañstwa
oraz ¯ydów) i wyznaniowej, które tak intensywnie bada³ przez ca³e swoje naukowe ¿ycie. Wiele
uwagi poœwiêci³ te¿ ilustracjom, które z za³o¿enia mia³y korespondowaæ z tekstem g³ównym, a ob-
szerne podpisy pod nimi mia³y ten tekst uzupe³niaæ. Za wy³om w dotychczasowej praktyce pisania
historii Œl¹ska uzna³ fakt wspó³pracy z polskimi historykami, M. i K. Ruchniewiczami, którzy
w promowanej ksi¹¿ce opracowali fragment dotycz¹cy dziejów Œl¹ska od 1945 r.

Nastêpny mówca, M. Czapliñski, przeprowadzi³ krótk¹ charakterystykê polskiej historiografii
dotycz¹cej Œl¹ska. Za wa¿ne jej osi¹gniêcia uzna³ wydane w ostatnich latach syntezy pod jego w³asn¹
redakcj¹ oraz pod redakcj¹ Wojciecha Wrzesiñskiego4. Nawi¹zuj¹c do problemu wspó³pracy histo-
ryków polskich i niemieckich w opracowywaniu historii Œl¹ska, wskaza³ – jego zdaniem negatyw-
ny – przyk³ad wydanego niedawno tomu pod redakcj¹ Joachima Bahlckego5, do którego zaproszo-
no autorów polskich (trzech) dopiero wtedy, gdy nie znaleziono do niektórych problemów autorów
niemieckich. Nastêpnie M. Czapliñski przedstawi³ w³asn¹ ocenê nowej ksi¹¿ki A. Herziga, dostrze-
gaj¹c w niej szereg mankamentów, do których nale¿¹ m.in.: s³abe odzwierciedlenie losów Górno-
œl¹zaków, z niewymienieniem wojewody Micha³a Gra¿yñskiego w³¹cznie, kontrastuj¹cy z brakami
dotycz¹cymi Górnego Œl¹ska „nadmiar” problematyki ¿ydowskiej, brak informacji o polskich ro-
botnikach przymusowych. W ogólnej ocenie M. Czapliñskiego lektura nowej historii Œl¹ska wy-
wo³uje u polskiego czytelnika niedosyt.

Do wypowiedzi M. Czapliñskiego nawi¹za³ R. ¯erelik, który poszerzy³ charakterystykê doko-
nañ polskiej historiografii dotycz¹cej przesz³oœci, przypominaj¹c dawne syntezy opracowane pod
auspicjami Polskiej Akademii Umiejêtnoœci i Polskiej Akademii Nauk. Nawi¹zuj¹c do badañ nie-
mieckich, zarysowa³ ciekaw¹ paralelê w zajmowaniu siê przesz³oœci¹ w³asnych regionów przez wy-
pêdzonych ze Œl¹ska i z dawnych polskich kresów wschodnich. Patrz¹c z perspektywy polskiej przez
ten pryzmat na historiografiê niemieck¹ dotycz¹c¹ Œl¹ska, ³atwiej zrozumieæ jej zaanga¿owanie emo-
cjonalne, czêsto krytykowane przez polskich historyków. Nastêpnie R. ¯erelik stwierdzi³, ¿e mimo
postêpu badañ, ci¹gle dostrzegalne s¹ w historiografii œl¹skiej deficyty, z których chyba najistot-
niejsze s¹ braki dla póŸnego œredniowiecza. Wi¹¿e siê to z deficytem wydawnictw Ÿród³owych dla
tego okresu. Jak bardzo mog¹ one wp³yn¹æ na postêp badañ, pokazuje przyk³ad XIII w., dla którego
wydano kodeks dyplomatyczny obejmuj¹cy wszystkie znane dokumenty6.

K. Ruchniewicz spojrza³ z szerszej perspektywy na problem wspó³pracy œrodowisk historycz-
nych w Niemczech i w Polsce, podkreœlaj¹c zw³aszcza jej brak przy opracowywaniu ujêæ syntetycz-
nych. Decyzja jego i jego ma³¿onki o przyst¹pieniu do pisania nowej historii Œl¹ska wspólnie
z A. Herzigiem zosta³a poprzedzona wieloletni¹ ju¿ wspó³prac¹ z historykiem niemieckim. Byæ mo¿e
dziêki zdobytym doœwiadczeniom otworzy siê droga do dalszych tego rodzaju przedsiêwziêæ histo-
riograficznych.

Do wypowiedzi poprzedników odniós³ siê A. Herzig. Dziêkuj¹c im za refleksje, nie zgodzi³ siê
jednak z ocen¹ przedstawion¹ przez M. Czapliñskiego, odnosz¹c¹ siê do problematyki górnoœl¹skiej
i spraw robotników przymusowych. Tych problemów w swojej historii nie móg³ przecie¿ pomin¹æ,
jednak z uwagi na syntetyczny charakter opracowania nie by³ w stanie poœwiêciæ im wiêcej uwagi.
Do swojego wczeœniejszego g³osu nawi¹za³ te¿ M. Czapliñski, który prosi³, by nie traktowaæ jego
krytycznych uwag jako przekreœlaj¹cych wartoœæ ksi¹¿ki A. Herziga, posiada ona bowiem równie¿
swoje liczne dobre strony.

Kronika naukowa

3 Seriê wyró¿nia podtytu³: Das Land und seine Geschichte in Bildern, Texten und Dokumenten.
Do tej pory ukaza³y siê tomy dotycz¹ce Dolnej Saksonii i Szlezwika-Holsztynu.

4 Historia Œl¹ska, pod red. M. Czapliñskiego, Wroc³aw 2002; Dolny Œl¹sk. Monografia histo-
ryczna, pod red. W. Wrzesiñskiego, Wroc³aw 2006.

5 Historische Schlesienforschung. Methoden, Themen und Perspektiven zwischen traditioneller
Landesgeschichtsschreibung und moderner Kulturwissenschaft, wyd. J. Bahlcke (Neue Forschungen
zur schlesischen Geschichte, 11), Köln–Weimar–Wien 2005.

6 Schlesisches Urkundenbuch, t. I–VI, wyd. H. Appelt, W. Irgang, Wien 1971–1998.
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W dalszym ci¹gu wywi¹za³a siê dyskusja, w której pojawi³ siê problem odzwierciedlenia w no-
wym opracowaniu historii Œl¹ska procesu jego ukszta³towania siê jako regionu z rozwiniêt¹ to¿sa-
moœci¹ regionaln¹ jego mieszkañców, stanowi¹c¹ g³ówny wyró¿nik ich samoidentyfikacji (W. Mro-
zowicz, M. Ruchniewicz). W odpowiedzi A. Herzig wskaza³, ¿e kszta³towaniu siê œl¹skiej to¿samoœci
regionalnej poœwiêci³ szczególn¹ uwagê, podkreœlaj¹c symboliczn¹ rolê niektórych wybitnych po-
staci i wydarzeñ historycznych (przede wszystkim œw. Jadwigi oraz bitwy legnickiej). Podobnie trak-
towa³ wybitne osi¹gniêcia, zw³aszcza kulturalne, Œl¹zaków, uznaj¹c, ¿e one równie¿ przyczyniaj¹
siê do uœwiadomienia sobie w³asnej odrêbnoœci i wartoœci zarazem. Koñcz¹c, A. Herzig wyra¿a³
nadziejê na dobr¹ wspó³pracê œrodowisk historycznych w Niemczech i Polsce w przysz³oœci, cho-
cia¿ dostrzeg³ tutaj powa¿n¹ przeszkodê w postaci znajomoœci jêzyków niemieckiego w Polsce i pol-
skiego w Niemczech. Pod tym wzglêdem zdecydowanie korzystniej wypadaj¹ historycy polscy.

Promocja ksi¹¿ki A. Herziga, której kilka egzemplarzy kr¹¿y³o pomiêdzy uczestnikami spotka-
nia, sta³a siê okazj¹ nie tylko do przedstawienia jej mocnych i s³abszych – zdaniem niektórych dys-
kutantów – stron, lecz równie¿ do interesuj¹cej wymiany pogl¹dów na temat stanu historiografii œl¹-
skiej u progu XXI w. oraz wskazania pewnych perspektyw jej rozwoju. Najwiêksz¹ jej nadziej¹ zdaje
siê œciœlejsza wspó³praca historyków polskich i niemieckich, wykraczaj¹ca poza wspólne inicjaty-
wy badañ szczegó³owych w kierunku tworzenia wspólnych syntetycznych obrazów przesz³oœci Œl¹-
ska.

Aga ta  Bry ³ka

SPRAWOZDANIE Z XII MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
Z CYKLU „KULTURA EUROPY ŒRODKOWEJ” PT. „KORZENIE

WIELOKULTUROWOŒCI ŒL¥SKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM
ŒL¥SKA GÓRNEGO”, ZABRZE, 13–14 XI 2008 R.

Dwunasta z cyklu corocznych konferencji zabrzañskich dotyczy³a wielokulturowoœci regionu
œl¹skiego, zw³aszcza zaœ Górnego Œl¹ska. Konferencja zosta³a zorganizowana przez Komisjê Histo-
ryczn¹ PAN, PTH oraz Urz¹d Miejski w Zabrzu.

Tematyka konferencji koncentrowa³a siê wokó³ dwóch g³ównych zagadnieñ: Œl¹ska jako tygla
ró¿nych wp³ywów oraz Œl¹ska i Œl¹zaków w dziejach i historiografii. Nowym elementem ostatniej
konferencji zabrzañskiej by³a rozpoczynaj¹ca j¹ dyskusja panelowa, która dotyczy³a tematu prze-
wodniego, czyli wielokulturowoœci Œl¹ska. Poprzedza³y j¹ trzy referaty. Prof. Marek Cetwiñski (Czê-
stochowa) przybli¿y³ kwestiê stosunku autora Ksiêgi henrykowskiej do przedstawicieli ró¿nych na-
rodów i kultur, podkreœlaj¹c fakt szybkiej aklimatyzacji przybyszów na Œl¹sku, którzy przyjmowali
nowe zwyczaje, wchodzili w zwi¹zki ma³¿eñskie z autochtonami i pe³nili znacz¹ce funkcje na dwo-
rach ksi¹¿¹t œl¹skich. Prof. Jan Miodek (Wroc³aw) przedstawi³ problem pochodzenia gwar œl¹skich,
które wywiód³ od jêzyka staropolskiego jeszcze z okresu œredniowiecza. Prof. Antoni Barciak (Ka-
towice) podkreœla³ znaczenie badañ nad histori¹ i kultur¹ Œl¹ska, zw³aszcza Górnego, który znajdu-
je siê na marginesie œwiadomoœci przeciêtnego Polaka. Podkreœli³ przy tym, ¿e przesz³oœæ Œl¹ska
staje siê problemem miêdzynarodowym i zajmuj¹ siê nim badacze z Polski, Niemiec i Czech. Po-
nadto wstêpem do wspomnianej dyskusji panelowej by³y krótkie wyst¹pienia czterech badaczy re-
prezentuj¹cych ró¿ne œrodowiska naukowe. Prof. S³awomir Gawlas (Warszawa) przedstawi³ problem
pojêcia wielokulturowoœci. Prof. Edward Potkowski (Warszawa) stwierdzi³, i¿ wielokulturowoœæ Œl¹-
ska ukszta³towa³a siê w wyniku wêdrówek szkolnych, kontaktów dynastycznych, podró¿y dostojni-
ków koœcielnych. Prof. Krystyna Heska-Kwaœniewicz (Katowice), zajmuj¹c siê wspó³czesn¹ litera-
tur¹ œl¹sk¹, podkreœli³a rolê trzech œl¹skich symboli: Góry Œw. Anny, Beskidu Œl¹skiego i rzeki Odry,
przedstawianych w tej¿e literaturze. Prof. Drabina wskaza³ na zagadnienie roli Górnego Œl¹ska
w œl¹skich i polskich dziejach. W dyskusji, która rozwinê³a siê po wspominanych wy¿ej wyst¹pie-
niach, wskazywano na koniecznoœæ badania Œl¹ska w aspekcie jego zwi¹zku z Czechami, a tak¿e
z Polsk¹. Podkreœlano równie¿ rolê tej ziemi w dziejach naszego kraju.

Kronika naukowa
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Referat wyg³oszony przez prof. S³awomira Gawlasa (Warszawa) rozpocz¹³ zasadnicz¹ czêœæ kon-
ferencji i dotyczy³ tworzenia siê stereotypów narodowoœciowych u mieszkañców Œl¹ska w okresie
póŸnego œredniowiecza, a wiêc w czasach, w których dominowa³y wyraŸnie nastroje zagro¿enia
wojennego i niepokoje spo³eczne zwi¹zane z niezadowoleniem z aktualnego porz¹dku publicznego.
Kolejnym referentem by³a prof. Marie Bláhová (Praga), która przedstawi³a kwestiê póŸnoœrednio-
wiecznych wp³ywów historiografii czeskiej na kulturê historyczn¹ Œl¹ska. Referat przygotowany przez
prof. Lenkê Bobkov¹ (Praga) dotyczy³ kontaktów kulturalnych Pragi ze Œl¹skiem za panowania Ka-
rola IV i jego nastêpców. Ks. dr hab. Franciszek Wolnik (Opole) omówi³ znaczenie zakonu cyster-
sów dla rozwoju kultury umys³owej i gospodarki Œl¹ska, dowodz¹c, ¿e przyczynili siê oni do pod-
niesienia poziomu rolnictwa na tym terenie. Referat dr Beaty Gaj (Opole) dotyczy³ wystêpowania
jêzyka ³aciñskiego na Œl¹sku a¿ do koñca XVIII w. Zdaniem referentki jego u¿ywanie ³¹czy³o Œl¹-
zaków wszystkich narodowoœci. Nastêpnym referentem by³ ks. dr hab. Erwin Mateja (Opole), który
przybli¿y³ kwestiê obcych wp³ywów na kulty œwiêtych wystêpuj¹cych w œl¹skich kalendarzach li-
turgicznych. Referat wyg³oszony przez dr. hab. Remigiusza Poœpiecha (Opole) dotyczy³ przejawów
wielokulturowoœci w œl¹skich Ÿród³ach muzycznych, która jego zdaniem polega³a na wydawaniu dwu-
jêzycznych zbiorów pieœni koœcielnych dla osób duchownych i œwieckich. Kolejnym referentem by³
dr hab. Janusz Spyra (Cieszyn), który poruszy³ kwestie zwi¹zane z obecnoœci¹ na Œl¹sku przedsta-
wicieli narodowoœci w³oskiej w XVII i XVIII w., reprezentuj¹cych ró¿ne zawody i grupy spo³eczne.
Ostatnim referentem w pierwszym dniu obrad by³ dr Bogus³aw Czechowicz (Wroc³aw), który uka-
za³ problem wzajemnego przenikania siê wp³ywów artystycznych miêdzy Ma³opolsk¹ a Œl¹skiem.

Drugi dzieñ obrad rozpocz¹³ referat prof. Wojciecha Iwañczaka (Kielce), który przedstawi³ opis
Œl¹ska i jego mieszkañców zamieszczony w Historii czeskiej Eneasza Sylwiusza Piccolominiego.
Tematem wyst¹pienia ks. prof. Józefa Budniaka (Katowice) by³ problem wielokulturowoœci Zaolzia
jako terenu pogranicza. Nastêpnym referentem by³ dr Wojciech Jaworski (Sosnowiec), który omówi³
proces kszta³towania siê ¿ydowskiego ¿ycia kulturalnego i oœwiaty po II wojnie œwiatowej na Gór-
nym Œl¹sku. Referat dr. hab. Zygmunta WoŸniczki dotyczy³ umacniania siê wp³ywów komunistycz-
nych na Œl¹sku po 1945 r. Autor podzieli³ ten proces na dwa okresy: radziecki, podczas którego pla-
nowano utworzenie ze Œl¹ska nowej niemieckiej republiki socjalistycznej, oraz polski, w czasie
którego do g³osu dosz³y nastroje antyniemieckie i nacjonalistyczne. Prof. Christoph Augustynowicz
(Wiedeñ) omówi³ miejsce Œl¹ska w historiografii austriackiej w ostatnim dziesiêcioleciu, koncen-
truj¹c siê na najwa¿niejszej, zdaniem autora, publikacji, jak¹ jest historia Austro-Wêgier napisana
przez Thomasa Neigebauera. Kolejnym referentem by³a prof. Krystyna Kossakowska-Jarosz (Opo-
le), która przedstawi³a archetyp Górnoœl¹zaczki. Wœród najwa¿niejszych jej cech autorka wymieni-
³a: pracowitoœæ, oszczêdnoœæ i religijnoœæ. Referat wyg³oszony przez prof. Konrada Fuchsa (Mo-
guncja) dotyczy³ struktury i liczebnoœci grup spo³ecznych i zawodowych na XIX-wiecznym Górnym
Œl¹sku. Referent dowodzi³, ¿e w tym¿e czasie wœród ludnoœci ch³opskiej i robotniczej zaczê³a siê
kszta³towaæ œwiadomoœæ narodowa. Nastêpnym referentem by³ prof. Jan Têgowski (Toruñ), który
zwróci³ uwagê na ma³¿eñstwo ksiê¿niczki mazowieckiej Ma³gorzaty, przedstawicielki dynastii pia-
stowskiej, z ksiêciem oleœnickim Konradem. Ks. prof. Kazimierz Dola (Opole) omówi³ dzieje kszta³-
towania siê „Wielkiego Zabrza” na styku dwóch diecezji: krakowskiej i wroc³awskiej. Referat wy-
g³oszony przez dr. Bernarda Linka (Opole) dotyczy³ obrazu modernizacji spo³eczeñstwa na Górnym
Œl¹sku w drugiej po³owie XIX w. na przyk³adzie dzielnicy Zabrza, Biskupic. Za przejawy postêpu
autor uwa¿a: zbudowanie osiedli patronackich niedaleko zak³adów przemys³owych, dwóch stacji ko-
lejowych s³u¿¹cych do transportu pasa¿erskiego oraz pojawienie siê oœwietlenia ulicznego. Kolejny
referat zosta³ wyg³oszony przez dr. Zdzis³awa Jedynaka (Katowice) i odniós³ siê do dziejów rodziny
Wilczków, w³aœcicieli Zabrza. Przedstawione zosta³y ich zas³ugi dla rozbudowy i industrializacji ich
posiad³oœci. Prof. Ivan Hlaváèek (Praga) przedstawi³ problem rezydencji królewskich w czasach
Luksemburgów. Zwróci³ uwagê na rolê rezydencji jako centrum administracyjnego regionu. Ostat-
nie wyst¹pienie tej sesji zosta³o przygotowane przez doc. Aleša Záøickiego i mgr. Jiøego Junga (Opa-
wa). Dotyczy³o ono budownictwa pracowniczego przy zak³adach przêdzalniczych nale¿¹cych do
ksiêcia Karla Maxa Lichnowskiego.

Konferencji towarzyszy³a o¿ywiona dyskusja, podczas której poruszono wiele fundamentalnych
kwestii. Do najwa¿niejszych z nich nale¿a³y rozwa¿ania na temat kwestii wielokulturowoœci. W czasie
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dyskusji zastanawiano siê nad mo¿liwoœciami symbiozy kultur. Dyskutowano równie¿ nad istnie-
niem jedynego, istniej¹cego stereotypu Œl¹zaczki. Konferencja na pewno przyczyni³a siê do przy-
bli¿enia szerokiemu gronu s³uchaczy bogatej i wielow¹tkowej problematyki zwi¹zanej z kultur¹ po-
granicza œl¹skiego. Materia³y pokonferencyjne zostan¹ opublikowane w najbli¿szym czasie.

A leksandra  Rusnak

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. „KARDYNA£ BOLES£AW
KOMINEK – PREKURSOR POJEDNANIA POLSKO-NIEMIECKIEGO”,

WROC£AW, 4 XII 2008 R.

W 2008 r. Oœrodek „Pamiêæ i Przysz³oœæ” – instytucja kultury zajmuj¹ca siê upowszechnianiem
powojennej historii Wroc³awia i regionu – zorganizowa³ szereg projektów zwi¹zanych z dzia³alno-
œci¹ Kardyna³a Boles³awa Kominka i dzie³em jego ¿ycia – Orêdziem biskupów polskich do bisku-
pów niemieckich, sygnowanym 18 XI 1965 r. przez 34 biskupów, w którym pad³y znamienne s³owa:
„W tym jak najbardziej chrzeœcijañskim, ale i bardzo ludzkim duchu, wyci¹gamy do Was, siedz¹-
cych tu, na ³awach koñcz¹cego siê Soboru, nasze rêce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie.
A jeœli Wy, niemieccy biskupi i Ojcowie Soboru, po bratersku wyci¹gniête rêce ujmiecie, to wtedy
dopiero bêdziemy mogli ze spokojnym sumieniem obchodziæ nasze Millenium w sposób jak najbar-
dziej chrzeœcijañski”. Jednym z nich by³a konferencja naukowa zorganizowana we Wroc³awiu 4 XII
2008 r. w Auli Papieskiego Wydzia³u Teologicznego, a do udzia³u w niej zostali zaproszeni przed-
stawiciele wielu œrodowisk naukowych, m.in. z Uniwersytetu Wroc³awskiego, Papieskiego Wydzia-
³u Teologicznego we Wroc³awiu, PAN z Warszawy i Berlina, Instytutu Pamiêci Narodowej czy Uni-
wersytetu Opolskiego.

Otwarcia dokona³ gospodarz miejsca konferencji, rektor PWT we Wroc³awiu, ks. prof. Walde-
mar Irek, który przywita³ wszystkich goœci i prelegentów. Nastêpnie Marek Mutor – dyrektor Oœrodka
„Pamiêæ i Przysz³oœæ” – przedstawi³ g³ówne za³o¿enia projektów dotycz¹cych sylwetki Kardyna³a
Boles³awa Kominka. Poprosi³ równie¿ o g³os obecnego na sali konsula generalnego Republiki Fe-
deralnej Niemiec, dr. Helmuta Schöpsa, który opowiedzia³ o zawi³ej drodze prowadz¹cej do pojed-
nania polsko-niemieckiego.

Konferencja podzielona zosta³a na trzy czêœci. W sk³ad pierwszej wchodzi³y referaty zarysowu-
j¹ce sylwetkê metropolity wroc³awskiego. Ks. prof. Jan Krucina, bliski wspó³pracownik Kardyna³a
Kominka, ukaza³ postaæ swego prze³o¿onego jako osoby, która mia³a du¿e zrozumienie dla tragedii,
jakiej doœwiadczyli Niemcy po II wojnie œwiatowej, jak mocno sta³a na gruncie polskiej racji stanu.
Kardyna³ uwa¿a³, ¿e Polska musi siê przebiæ do Europy w³aœnie przez pojednanie z Niemcami.
Ks. Krucina wskazywa³ na zwi¹zek miêdzy dzia³aniami Kardyna³a Kominka a procesem zbli¿enia
miêdzy Polsk¹ a Niemcami, które ukoronowane zosta³o podczas mszy pojednania w Krzy¿owej
w 1990 r. W drugim referacie prof. Grzegorz Strauchold z Uniwersytetu Wroc³awskiego podkreœla³
znaczenie wp³ywu pogranicza kulturowego, na którym wychowywa³ siê przysz³y metropolita wro-
c³awski, na ukszta³towanie kardyna³a jako dojrza³ego mê¿a stanu. Autor przedstawi³ okolicznoœci
towarzysz¹ce integracji Œl¹ska z Polsk¹ w okresie miêdzywojennym i powojennym. W kolejnym
referacie bp prof. Jan Kopiec przedstawi³ dzia³ania Boles³awa Kominka jako administratora apo-
stolskiego w Opolu w latach 1945–1951. Ukaza³ podstawowe wyzwania, które sta³y przed admini-
stratorami apostolskimi na ziemiach zachodnich, czyli odbudowê zniszczonych koœcio³ów i integra-
cjê spo³eczeñstwa miejscowego z ludnoœci¹ nap³ywaj¹c¹ ze Wschodu.

Referaty przedstawione w drugiej czêœci konferencji dotyczy³y okolicznoœci towarzysz¹cych
wymianie listów miêdzy episkopatami Polski i Niemiec. W zastêpstwie dr. Jana ¯aryna (BEP, IPN
Warszawa) dr £ukasz Kamiñski przedstawi³ g³ówne kwestie zwi¹zane z dzia³aniami, jakie podej-
mowa³ po wojnie episkopat Polski na drodze do pojednania z Niemcami. Nastêpnie prof. Piotr Ma-
dajczyk (PAN Warszawa) przedstawi³ zawi³e okolicznoœci, w których nast¹pi³a wymiana listów miê-
dzy episkopatami Polski i Niemiec. Szczególne znaczenie mia³ tu kontekst miêdzynarodowy, czyli
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nieunormowana po wojnie kwestia granicy zachodniej oraz fakt istnienia dwóch pañstw niemiec-
kich. Dr Robert ¯urek (Centrum Badañ Historycznych PAN, Berlin) przedstawi³ referat na temat
odpowiedzi biskupów niemieckich. Autor przedstawi³ przyczyny, które wp³ynê³y na stonowan¹ re-
akcjê niemieckiego episkopatu na polsk¹ inicjatywê. Wed³ug niego episkopat niemiecki obawia³ siê
powa¿nych reperkusji ze strony wiernych, szczególnie wysiedlonych Niemców, w przypadku bar-
dziej radykalnej odpowiedzi, w postaci chocia¿by uznania granicy na Odrze i Nysie. Dr £ukasz Ka-
miñski (Uniwersytet Wroc³awski, BEP, IPN Warszawa) przedstawi³ dzia³ania w³adz komunistycz-
nych w Polsce, które chcia³y wykorzystaæ orêdzie do os³abienia episkopatu z prymasem Wyszyñskim
na czele. Prelegent przedstawi³ g³ówne wytyczne, przygotowywane przez Urz¹d do Spraw Wyznañ,
na temat kampanii propagandowej skierowanej przeciwko orêdziu, realizowanej g³ównie przez pra-
sê. Opisa³ równie¿ reakcjê spo³eczeñstwa na orêdzie, któr¹ mo¿na by³o obserwowaæ podczas ob-
chodów millenijnych.

W ostatniej czêœci konferencji zosta³y zaprezentowane cztery referaty. Dr Stanis³aw Bogacze-
wicz (IPN Wroc³aw) podkreœli³ niesprzyjaj¹ce okolicznoœci, w jakich dzia³a³ autor orêdzia. Prele-
gent przedstawi³ w swoim referacie metody dzia³añ pañstwa komunistycznego, które programowo
walczy³o z Koœcio³em katolickim, stosowane przeciwko Kardyna³owi Kominkowi. Przedstawi³ do-
kumenty, które œwiadczy³y, ¿e ksi¹dz Kominek ju¿ od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci, jako admini-
strator apostolski w Opolu, a¿ do œmierci we Wroc³awiu by³ nieustannie inwigilowany, rozpracowy-
wany i zwalczany przez organy pañstwa komunistycznego. Nastêpnie ks. prof. Józef Pater (PWT
Wroc³aw) przedstawi³ sylwetki wspó³pracowników Kardyna³a Boles³awa Kominka. Autor ukaza³
relacjê miêdzy Kardyna³em a pracownikami kurii, w tym sufraganami, kanclerzami i innymi oraz
osobistymi sekretarzami i kapelanami. Joanna Giel (Uniwersytet Wroc³awski) omówi³a reakcjê pra-
sy wschodnioniemieckiej na orêdzie. Autorka podda³a analizie szeœæ najbardziej opiniotwórczych
czasopism w NRD. Wskaza³a, ¿e najczêœciej przedrukowywano artyku³y z re¿imowej prasy polskiej
oraz wypowiedzi przedstawicieli polskich w³adz, nie poddaj¹c ich ¿adnej krytyce. Kolejny prele-
gent, Piotr Sroka (Uniwersytet Wroc³awski), przedstawi³ wyniki uzyskane podczas projektu Oœrod-
ka „Pamiêæ i Przysz³oœæ”, w ramach którego zosta³y zebrane relacje kleryków seminarium wroc³aw-
skiego, którzy byli wyœwiêcani przez biskupa Boles³awa Kominka. Autor podda³ analizie mo¿liwoœæ
wykorzystania tego rodzaju Ÿród³a. Szczególn¹ uwagê zwróci³ na relacje dotycz¹ce reakcji klery-
ków wroc³awskich na orêdzie do biskupów niemieckich. W ostatnim referacie Wojciech Kucharski
(Uniwersytet Wroc³awski) przedstawi³ najwa¿niejsze Ÿród³a zwi¹zane z kulisami powstania orêdzia.
Wskaza³, ¿e orygina³ orêdzia znajduje siê w Historisches Archiv des Erzbistums Köln. Przedstawi³,
zachowane w formie fotokopii w Archiwum Akt Nowych, materia³y, które powsta³y przy okazji pi-
sania orêdzia, a które pozwalaj¹ uœciœliæ okolicznoœci temu towarzysz¹ce. Zaprezentowa³ równie¿
materia³y przechowywane w IPN we Wroc³awiu, które powsta³y podczas inwigilacji arcybiskupa
Boles³awa Kominka w Rzymie w ostatnich miesi¹cach soboru.

Konferencji towarzyszy³a ciekawa dyskusja na temat okolicznoœci powstania orêdzia, w której
obok historyków wypowiadali siê œwiadkowie tamtych czasów.
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