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Wroc aw

PROFESOR ADAM GALOS

Równo 300 lat przed przyj ciem na wiat prof. Adama Galosa ca e rodowisko

rodz cej si  inteligencji Wroc awia i wp ywowej warstwy mieszczan by o poru-

szone. Oto rektor Gimnazjum w. El biety postanowi  zorganizowa  swojemu za-

st pcy Jubileusz. Zapewne nie by a to pierwsza tego rodzaju uroczysto . M odzie

i ca a spo eczno  szkolna wi towa y przez kilka dni fakt d ugoletniej pracy kon-

rektora, a jak dzi  powiedzieliby my prorektora, Jerzego Sideliusa. Punktem kul-

minacyjnym by o niew tpliwie zgromadzenie si  m odzie y i grona nauczaj cego,

aby wys ucha  laudacji na cze  Jubilata. Po zako czeniu obchodów, na które sk a-

da y si  zapewne szkolne przedstawienia, czy te  wyst py chórów lub koncerty

przed domem profesorskim, wspomniana laudacja ukazywa a si  drukiem.

Dzi  te  na wy szych uczelniach czcimy swoich Nauczycieli, cho  mo e urz -

dzamy to w w szym gronie: przyjació , uczniów, wspó pracowników oraz rodzi-

ny. Zapraszamy równie  m odzie . Czynimy to, by wyrazi  szacunek dla Ich pra-

cy naukowej i dydaktycznej, ale tak e i dzia alno ci organizacyjnej, pe nienia

ró nych funkcji na uczelni oraz w towarzystwach naukowych. Ta strona aktywno-

ci nie zawsze jest doceniana, a jest ona niezmiernie istotna. Wi e si  bowiem

z oddzia ywaniem na najbli sze otoczenie. Staramy si  w ten sposób przybli y , zw a-

szcza m odzie y, ale i ca emu spo ecze stwu, wzorce osobowe. Narzekamy ci gle

na ich brak, a tymczasem s  one w ród nas, tylko nie zawsze je dostrzegamy.

W tym naszym wyra aniu wdzi czno ci wobec zas u onych Nauczycieli nie-

daleko odbiegli my od obchodów z pocz tków czasów nowo ytnych. Nadal naj-

wa niejsz  ich cz ci  jest spotkanie z Jubilatem, wys uchanie laudacji, a tak e Jego

odpowiedzi, zawieraj cej zwykle sentencje, którymi kierowa  si  w swoim yciu.

Jednak przed udzieleniem g osu wr cza si  Jubilatowi Pami tkow  Ksi g , coraz

cz ciej sk adaj c  si  z dwóch dzia ów: wypowiedzi o Dostojnym Koledze ob-

chodz cym swoje wi to i prac Mu zadedykowanych. Towarzyszy im Tabula gra-

tulatoria, gdzie swoj  obecno  zaznaczaj  ci, którzy w dwóch pierwszych nie

mogli uczestniczy  z ró nych powodów.

Tak zamierzamy te  da  wyraz swojego stosunku do Prof. dr. A. Galosa, przy-

gotowuj c okoliczno ciowe wydawnictwo i spotkanie z Nim.
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W ostatnich latach dwukrotnie wypowiada em si  o Profesorze przy kolejnych

Jubileuszach. Od tego czasu niewiele si  zmieni o. Pod tymi tekstami, z których

jeden by  wspó autorski (z prof. Wojciechem Wrzesi skim), podpisa bym si  nadal

obiema r kami. Mo e tylko inaczej roz o y bym akcenty.

Nim podziel  si  swoim spojrzeniem na posta  Profesora, Jego miejsce w yciu

naszej ma ej spo eczno ci, jaka wytworzy a si  w Instytucie, i rol , jak  w nim od-

grywa, zgodnie ze zwyczajem przypomn  na pocz tku najwa niejsze fakty z ycia

Dostojnego Jubilata. Opr  si  w tym wypadku na yciorysie napisanym przez Pro-

fesora tu  przed z o eniem wniosku o uzwyczajnienie.

Jest On reprezentantem pokolenia, którego m odo  up yn a w okresie mi dzy-

wojennym i w pierwszych latach II wojny wiatowej. Urodzi  si  22 VII 1924 r.

w Krakowie, ale pierwsze nauki pobiera  w szko ach warszawskich, gdzie s u y  Jego

ojciec, który by  oficerem zawodowym. Dom i szko a oddzia ywa y na kszta towa-

nie si  osobowo ci, która mia a sprawdzi  si  w okresie zawieruchy wojennej. Nie

trzeba zaznacza , e jak wi kszo  tych m odych ludzi zda  On ten egzamin celuj -

co. Na t  not  z o y y si  praca, któr  musia  podj , gdy  ojciec trafi  do niewoli,

nauka i matura zdana na tajnych kompletach, a pó niej studia historyczne na dzia a-

j cym w podziemiu Uniwersytecie Jagiello skim i wreszcie s u ba w AK. Studia

uko czy  ju  po wojnie w 1946 r. W tym e roku podj  prac  na Uniwersytecie Wro-

c awskim w Katedrze Historii Powszechnej, któr  kierowa  prof. dr hab. W adys aw

Eugeniusz Czapli ski, jeden z grona wyk adowców podziemnego UJ. Prof. A. Ga-

los zwi za  si  z czasem z pracuj cym w tej e katedrze prof. Henrykiem Wereszyc-

kim, pod którego opiek  przygotowa  rozpraw  doktorsk : Spo ecze stwo niemiec-

kie wobec ustaw antypolskich 1894–1909. Obroni  j  w 1949 r. Wybór tematyki nie

by  przypadkowy. Wszak po wojnie bardzo wielu badaczy szuka o wyja nienia przy-

czyn, które doprowadzi y do uformowania si  postawy Niemców w czasach hitle-

rowskich i, szerzej rzecz ujmuj c, wyja nienia ich polityki wobec Polski i Polaków.

Ca a dalsza kariera naukowa Prof. A. Galosa zwi zana by a z Uniwersytetem

Wroc awskim. Wyznaczaj  j  nast puj ce daty: 1955 – docentura, 1967 – profesu-

ra nadzwyczajna, 1980 – profesura zwyczajna. Zwróc  uwag  na ostatni odcinek

czasowy, który trwa  13 lat, i to po ró nych utrudnieniach, cznie z pierwotn

odmow  ze strony Ministerstwa, mimo pozytywnej opinii Rady Wydzia u i Senatu

Uniwersytetu Wroc awskiego.

Za zajmowanie krytycznego stanowiska wobec stosunków panuj cych w kraju

Jubilata spotka  podobny los, jak Jego kierownika katedry, prof. W. Czapli skie-

go, który na uzwyczajnienie czeka  równie d ugo. W tym ostatnim wypadku przy-

czyn  by o uj cie si  na amach „Tygodnika Powszechnego” za swoim profeso-

rem, W adys awem Konopczy skim, usuni tym za pogl dy polityczne z UJ. Nie

mniej bole nie ugodzono w prof. H. Wereszyckiego, który nawet za rz dów gen.

W. Jaruzelskiego nie doczeka  si  profesury zwyczajnej, mimo kolejnego wniosku

rektora UJ, prof. Józefa A. Gierowskiego o jej przyznanie.

To wszystko dzia o si  na oczach m odego pracownika naukowego. Nic wi c

dziwnego, e umacnia o to Jego pogl dy i krytyczny stosunek do powojennej rze-

czywisto ci.

Krystyn Matwijowski
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Podobnie jak Jego zwierzchnik i mistrz (czyli wspomniani wy ej profesorowie),

nigdy nie nale a  Prof. Galos do tzw. milcz cej wi kszo ci. Przypuszczam, e

podobnie jak oni by  zwolennikiem pracy organicznej i d ugiego marszu. Z dru-

giej strony w adze nie zapomina y, e maj  do czynienia z cz owiekiem o „z ym

pochodzeniu spo ecznym” i do tego s u cym w okresie wojny w AK. Dawa y to

odczu  przede wszystkim w utrudnianiu awansów i w obejmowaniu stanowisk.

Wielkim sprawdzianem s uszno ci obranej drogi by a sytuacja, jaka wytworzy-

a si  przed i po wybuchu „Solidarno ci”. Profesor móg  wówczas w ca ej pe ni

da  wyraz swoim pogl dom i po raz pierwszy zgodnie z nimi dzia a . Pe ni  wte-

dy od 1981 r. po raz kolejny funkcj  dyrektora Instytutu Historycznego UWr. Na-

le a  do tych ludzi, którzy najmocniej anga owali si  w t  now  fal  ycia poli-

tycznego i spo ecznego. Nie brak by o Jego podpisów pod ró nymi apelami,

w których znajdowa y swe odbicie bol czki i dania ówczesnych cz onków

spo eczno ci uniwersyteckiej i szerzej mieszka ców Wroc awia i Dolnego l ska.

Wyg asza  odczyty na Tygodniach Kultury Chrze cija skiej, a po wprowadzeniu

stanu wojennego uczestniczy  w Nabo e stwach za Ojczyzn  i w ró nych organi-

zowanych wówczas w ko cio ach spotkaniach, wyk adach, wystawach czy te  we-

rnisa ach, najcz ciej w charakterze wyk adowcy. Gdy studenci i zw aszcza m odsi

pracownicy spotykali si  z represjami za udzia  w demonstracjach, w kolportowa-

niu podziemnych gazet i literatury oraz uczestnictwo w ró nych formach dzia al-

no ci opozycyjnej, cz sto czeka  na nich na korytarzach kolegiów orzekaj cych

i s dowych, organizowa  pomoc finansow , aby mogli zap aci  na o on  kar  pie-

ni n , udziela  osobistego wsparcia, stara  si  o opiek  prawn  i nale a  do tych,

którzy zdobywali dla nich por czenia spo eczne. Styka em si  wówczas z Profe-

sorem na tym polu i by em pe en podziwu dla widocznej energii, wytrzyma o ci

i zaanga owania.

Nie mniej wa ne by o w czenie si  w tworzenie nowej atmosfery w Instytu-

cie. To za dyrekcji Prof. A. Galosa zacz o si  organizowanie spotka  wszystkich

bez wyj tku pracowników z okazji wi t Bo ego Narodzenia i Wielkanocy czy

nadawanie odpowiedniej oprawy wa niejszym wydarzeniom w yciu tej ma ej spo-

eczno ci. W demokratyczny sposób starano si  te  podejmowa  decyzje dotycz -

ce pracy naukowej i dydaktycznej Instytutu. Nic wi c dziwnego, e gdy w adze

pa stwowe po wprowadzeniu stanu wojennego umocni y si , postanowi y usun

niewygodnych ludzi. Tak dosz o do odwo ania Prof. Galosa z funkcji dyrektora.

Wszystkie k opoty przesta y si  jednak liczy , gdy studenci postanowili odwo a-

nym przez Ministra Edukacji Narodowej prof. Benona Mi kiewicza pracownikom

Instytutu wr czy  do ywotnie nominacje na funkcj  dyrektora, dziekana czy te

kierownika zak adu.

Wielkie zaanga owanie Profesora w proces przemian z jednej strony nara a o

Go na represje w adz. Tak powszechnie np. odczytywano internowanie Jego ony

Pani Ewy, pracownika Biblioteki Zak adu Narodowego im. Ossoli skich we Wro-

c awiu. Poci gn o to za sob  bolesne prze ycie tego faktu, pozbawiaj cego Go

oparcia i dobrej rady, a równocze nie zmuszaj ce do przej cia ca o ci obowi z-

Profesor Adam Galos
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ków zwi zanych z prowadzeniem domu i dalekich wyjazdów do Go dapi, gdzie

umieszczono internowane dolno l skie kobiety. A z drugiej strony Profesor zyski-

wa  coraz wi ksze uznanie w oczach studentów i pracowników wroc awskiego Uni-

wersytetu i ca ego rodowiska naukowego naszego miasta.

To wszystko sprawi o, e w 1984 r. w wyborach na Rektora Uniwersytetu po-

jawi a si  kandydatura Profesora. Najsilniejsze oparcie znalaz a ona u wroc aw-

skich historyków, a zapewne tak e i w ród pracowników Wydzia u Filozoficzno-

Historycznego, gdzie by  bardzo dobrze znany. Wiele przyczyn z o y o si  na fakt,

e zwyci y  inny kandydat. Nie tu jest miejsce na ich rozpatrywanie. Ogranicz-

my si  do stwierdzenia, e pora ka nie wp yn a na zaanga owanie Profesora

w ycie rodowiska uniwersyteckiego, gdzie dalej cieszy  si  wielkim uznaniem.

Chcia bym z kolei zwróci  uwag  na trzy formy pracy naukowej, w które Prof.

A. Galos anga owa  si  w sposób szczególnie silny: w asne badania naukowe

i wchodz ce w ich sk ad prace redakcyjne, oraz udzia  w yciu naukowym cznie

z podejmowaniem si  obowi zków organizacyjnych.

Na studiach jeden z najlepszych wyk adowców prof. W. Czapli ski zawsze nam

przypomina , e pracownik naukowy nigdy nie sprawdzi si  w dydaktyce uniwer-

syteckiej, je li nie b dzie prowadzi  bada  naukowych. Profesor musia  t  dewiz

uzna  za w asn , skoro taki nacisk po o y  w a nie na nie. Swoim dorobkiem nau-

kowym móg by obdzieli  kilku samodzielnych pracowników naukowych. By  on

nie tylko bardzo du y, ale równocze nie pozwala  na wydobycie szerokich zainte-

resowa . Wystarczy wskaza , e w pierwszej Ksi dze Jubileuszowej wydawcy

wyodr bnili trzy, a w drugiej cztery obszary (Galicja, l sk, Polska i Niemcy), które

przyci ga y zainteresowanie Profesora. Na ka dym z nich jest wysoko ceniony,

czego dowodzi m.in. zespó  autorów niniejszej ksi gi. Do tego dochodzi a jeszcze

ró norodno  branej na warsztat tematyki, od historii politycznej po dzieje kultury.

W samej za  twórczo ci stykamy si  z wszystkimi rodzajami pisarstwa histo-

rycznego: od drobnych przyczynków, obszerniejszych studiów, opracowa  mono-

graficznych, a  po syntezy, w tym podr czniki dla uczniów i studentów. Nie bra-

kowa o w ród nich prac edytorskich (z których na czo o wybija o si  wydanie

pami tników Micha a Bobrzy skiego), a tak e recenzji oraz prac popularnonau-

kowych.

Tym razem nie b d  przytacza  opinii wybitnych znawców tej epoki, wysoko

oceniaj cych ten olbrzymi i wszechstronny dorobek, lecz ogranicz  si  tylko do

tych wymienionych jego fragmentów. Nim jednak do tego przejd , zwróc  jeszcze

uwag  na fakt przygotowania w ostatnim roku kolejnego wydania syntezy Historii

Niemiec (napisanej przed laty wspólnie ze p. prof. prof. W. Kort  – redniowie-

cze i W. Czapli skim – czasy nowo ytne), która spotka a si  z yczliwym przyj -

ciem krytyki, a przez Profesora doprowadzona zosta a niemal po ostatnie dni.

We wszystkich trzech bibliografiach przedstawiaj cych dorobek Prof. A. Ga-

losa z przesz o 60 lat pracy naukowej (w tym blisko 50 w Uniwersytecie Wroc aw-

skim) naliczy em ok. 90 biogramów napisanych do PSB i ok. 25 artyku ów bio-

graficznych. Kto nie pisa  biogramów, ten nie mo e sobie wyobrazi , ile to wymaga
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czasu i wysi ku, cho by nawet mia o si  podstawowy materia  zgromadzony. Do

tego doliczy  nale y jeszcze has a do innych s owników, 200 artyku ów do jedno-

tomowej Encyklopedii i kilkana cie dla WEP. Z nich wi kszo  dotyczy a postaci.

To dopiero daje obraz pracowito ci Profesora. Nieco inn  warto , równie wysok ,

reprezentuj  artyku y. Wymagaj  one wietnej znajomo ci realiów epoki, ale mo e

pozwalaj  na mielsze wysuwanie hipotez oraz wyja nianie wydarze  i procesów

historycznych.

Podobn  wymow  maj  recenzje publikowane w ró nych czasopismach histo-

rycznych. S  w nich zawarte opinie i oceny prac polskich i zagranicznych bada-

czy. Z wyj tkiem pierwszych powojennych lat, gdy oprócz recenzji w czasopismach

wyst powa  dzia  not, prawie nie ma w ród nich recenzji sprawozdawczych. Po

obliczeniach okaza o si , e jest ich ponad trzy razy wi cej ni  biogramów (ale

bez artyku ów biograficznych) – ok. 300. Nie trzeba podkre la , e to oczytanie

by o ród em ogromnej wiedzy Profesora, która imponowa a m odzie y i równo-

cze nie budowa a Jego wielki autorytet, a i u starszych budzi a podziw.

W dorobku prawie nie spotyka si  polemik. Jedyny wyj tek stanowi wymiana

pogl dów z emigracyjnym badaczem ukrai skim, wówczas jeszcze doktorem Fran-

kiem Sysynem. Pragn  ten fakt potraktowa  jako dowód, e w wi kszo ci wypad-

ków godzono si  z krytycznymi uwagami Profesora.

Wreszcie we wspomnianej pierwszej bibliografii, opracowanej przez obecn

w niniejszym tomie prof. dr hab. Gra yn  Pa ko i pisz cego te s owa, naliczy  mo -

na by o 30 prac wydanych przez WTN w seriach A i B, a w pozosta ych dwóch

by o ich blisko drugie tyle. Wszystkie je redagowa  Profesor. Przede wszystkim

dba  On o to, aby opini  przygotowali kompetentni, znaj cy wietnie epok  bada-

cze. Z prac  i z recenzjami zapoznawa  si  niezwykle dok adnie. Uwzgl dnia  przy

tym argumenty obu stron. Zapewne zawsze dzieli  si  swoimi uwagami, nie tylko

stylistycznymi, ale tak e merytorycznymi. W dyskusji nad prac  czy ró nic  zda

mi dzy autorem a recenzentami zawsze liczy y si  dla Niego tylko rzeczowe argu-

menty. Znam to z w asnego do wiadczenia. W stopce redakcyjnej tomu 187. Se-

rii A Prac WTN, w którym przed o y em tekst mojej habilitacji, figuruje bowiem

nazwisko Prof. A. Galosa.

Warto w tym miejscu zauwa y , e by  On redaktorem nie tylko prac historycz-

nych, ale tak e z zakresu innych dziedzin wiedzy. Pragn  te  podkre li , e nie

by y to jedyne prace odnotowane w tych bibliografiach, a redagowane przez na-

szego Jubilata.

W po owie lat 70. „ l ski Kwartalnik Historyczny Sobótka” prze ywa  kryzys.

Z o y o si  na  szereg przyczyn. Najwcze niej odczu o si  wp yw zmian kadro-

wych – w 1965 r. odszed  do Krakowa prof. J.A. Gierowski (przesta  by  zast pc

redaktora, ale pozosta  w kolegium redakcyjnym), w 1972 r. zmar a redaktor prof.

E. Maleczy ska, a zast pi  j  prof. J.W. Leszczy ski. Pod koniec ycia tego ostat-

niego redaktora przysz o zagro enie zewn trzne. Poszukuj c w po owie lat 70. ró -

nych oszcz dno ci, w adze polityczne, a w lad za nimi administracyjne, postano-

wi y zmniejszy  liczb  czasopism. Na li cie przeznaczonych do likwidacji znalaz a
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si  „Sobótka”. W jej obronie przygotowali my memoria  do w adz. Pomoc okaza

nam prof. J.A. Gierowski. Jego interwencja m.in. u prof. Jaremy Maciszewskiego

okaza a si  skuteczna. Ta wiadomo  nie dotar a ju  do prof. Leszczy skiego (zm.

12 V 1975 r.).

Jego nast pca mia  wi c do pracy grunt dobrze przygotowany. Zosta  nim w a-

nie Prof. A. Galos. Najlepsz  dla Niego rekomendacj  by o bardzo du e do wiad-

czenie w pracy redakcyjnej, zdolno ci organizacyjne, które ujawni  pe ni c ró ne

funkcje, od kierownika zak adu po organizatora, a nast pnie Dyrektora Instytutu

Historycznego, a przede wszystkim zdobyty autorytet i zaufanie we wroc awskim

rodowisku historycznym.

Jakie zmiany zasz y w redakcji po obj ciu funkcji przez Profesora? Po o y  on

wielki nacisk na sprawne prowadzenie polityki recenzyjnej. D y  do tego, by adna

z wa niejszych prac zgodnych z profilem pisma nie zosta a pomini ta. Zajmowa

si  tym w pierwszym okresie Jego ucze , pó niejszy prof. Romuald Gelles, który

obok mnie pe ni  funkcj  sekretarza. Ka de prawie posiedzenie redakcji w swym

porz dku mia o przyjrzenie si  nowo ciom wydawniczym i zamówieniom recen-

zji. Nie by o to zadaniem atwym. „Sobótka” p aci a niskie honoraria, i to prze-

wa nie rycza towe. Dopiero pó niej wynagradzano w zale no ci od obj to ci. Do-

datkow  zach t  by o zniesienie obowi zku zwracania przez recenzentów

przekazanych im do omówienia ksi ek. Godzi o to wprawdzie w finanse Towa-

rzystwa, ale pozytywnie odbija o si  na dop ywie recenzji.

Profesor wi kszo  pracy bra  na siebie. Przyzwyczajony by  do tego jako re-

daktor wydawnictw WTN. Decyzj  o druku nades anych artyku ów, miscellane-

ów, recenzji i informacji kronikarskich podejmowa o w zasadzie w sze kolegium,

a mianowicie redaktor, jego zast pca prof. Zbigniew Kwa ny i dwójka sekretarzy

(R. Gelles i K. Matwijowski). Dopiero w nast pnej kolejno ci zwo ywano posie-

dzenie kolegium i uzyskiwano jego akceptacj . O przyj ciu takiego modelu pracy

zadecydowa o to, e ca e cia o sta o si  ma o sprawne. Dwóch, a pó niej trzech

cz onków pracowa o poza Wroc awiem, a jeden na innym wydziale. Trudno by o

uzgodni  termin spotkania. W ten sposób z biegiem czasu Kolegium przybra o po-

sta  Rady Redakcyjnej. Ta ostatnia zosta a zwo ana zaledwie kilka razy. To nie

oznacza, e cz onkowie Kolegium nie byli w czani do pracy. Przekazywano im

do oceny teksty nades anych prac. Wszystkie uwagi by y wykorzystywane. Na ten

tryb wp ywa y te  warunki zewn trzne, o których tu szerzej nie b d  mówi  (uza-

le nienie od drukarni, k opoty z cenzur , które chocia  niezbyt wielkie, przecie

dawa y o sobie zna , trudno ci finansowe itp.). Wszystko to wymaga o sprawno-

ci i szybkiego podejmowania decyzji. Ten model pracy zdawa  wi c egzamin.

Jednej z tych spraw po wi c  jednak chwil  uwagi, gdy  wi e si  ona z zaan-

ga owaniem Prof. Galosa w jej rozwi zywanie. Zarówno w ko cowych latach

PRL-u, jak i w nowej rzeczywisto ci czasopismo cierpia o na brak funduszy. W ich

poszukiwanie w cza  si  Profesor, i to z powodzeniem, szukaj c, gdzie tylko by o

to mo liwe, rodków na utrzymanie „Sobótki”.
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W polityce redakcyjnej Profesor korzysta  z do wiadcze  swoich poprzedników.

Dotyczy to m.in. organizatorskiej roli czasopisma. Jego m.in. dzie em by a np. kon-

ferencja zorganizowana z okazji 300-lecia Uniwersytetu Wroc awskiego, z której

materia y ukaza y si  drukiem na amach „Sobótki”, i to pod Jego redakcj . Tej

ostatniej wzmianki nie pozwoli  jednak umie ci , gdy  traktowa  to jako swój obo-

wi zek redaktora pisma. Tak by o z niejedn  konferencj . Przez pewien czas podob-

nie post powa  prof. W. Wrzesi ski. W rezultacie nie w ka dym wypadku wiado-

mo, z czyjej inicjatywy i przez kogo zosta a ona zorganizowana. Czasami wst p

do niej móg by by  cenn  wskazówka, ale nie zawsze bywa  on podpisany.

Profesor ch tnie udziela  miejsca w „Sobótce” organizatorom konferencji po-

wi conych dziejom l ska. W numerach tych drukowano referaty, komunikaty,

a czasami tak e i dyskusj , która toczy a si  na tych naukowych spotkaniach. Przy-

k adem mo e by  konferencja po wi cona przemianom zachodz cym we Wroc a-

wiu w czasach najnowszych, któr  zorganizowa a i wyda a z niej materia y prof.

Teresa Kulak.

Zdarza o si , e tematyk  konferencji by y zagadnienia wa ne dla dziejów Rze-

czypospolitej. Materia y z nich te  trafia y na amy „Sobótki”. Dotyczy to m.in.

dwóch naukowych spotka : jednego pod nazw  „Ród Sobieskich”, które odby o

si  w 1979 r. w 350. rocznic  przyj cia na wiat króla Jana III, tego wybitnego

o nierza i m a stanu, oraz drugiego, po wi conego „Stosunkom polsko-austriac-

kim w czasach nowo ytnych”, zorganizowanego w rocznic  Odsieczy Wiede skiej.

Innym rodzajem publikacji by y zeszyty zawieraj ce artyku y lub miscellanea

ród owe ofiarowane profesorom obchodz cym swoje jubileusze. Zwróc  uwag  na

dwie takie ksi gi: z okazji 60-lecia urodzin prof. J.A. Gierowskiego pod moj  re-

dakcj  i przekazan  prof. A. Galosowi w 80. rocznic  urodzin, któr  przygotowa

i zredagowa  jeden z Jego najstarszych uczniów, prof. dr hab. Marek Czapli ski.

W rezultacie powsta o blisko 20 zeszytów monotematycznych. W ród ich re-

daktorów spotykamy jeszcze oprócz wymienionych pracowników: prof. prof. Ste-

fani  Ochmann-Staniszewsk , W. Wrzesi skiego i dr. Marka S onia (dwa numery

traktuj ce o redniowiecznym Wroc awiu). Ostatnio us ysza em opini  jednego

z emerytowanych profesorów, e to dobry zwyczaj.

Innym problemem, wokó  którego skupi a si  uwaga cz onków kolegium redak-

cyjnego, by o zagadnienie profilu czasopisma. Mno y y si  bowiem g osy nie-

których wp ywowych pracowników, by mo e nie tyle zrezygnowa  z tematyki l -

skiej, a tak e niemieckiej i czeskiej, ile uczyni  „Sobótk ” pismem traktuj cym

jednakowo ka dy obszar badawczy. Umiej tna, perswazyjna postawa Redaktora

doprowadzi a do kompromisu, który sprowadza  si  do tego, by recenzowa  tak e

prace na temat przesz o ci Polski i dopuszcza  pozycje o du ej wadze z tego ostat-

niego zakresu. Owa batalia o charakter pisma wynika a z faktu, e nie wszyscy zda-

wali sobie spraw , e przy obronie pisma jednym z koronnych argumentów by

fakt, i  by  to jedyny naukowy periodyk po wi cony tematyce l skiej z równo-

czesnym badaniem dziejów s siadów z zachodu i po udnia. Wszak specyfika zie-
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mi l skiej polega a m.in. na tym, e tu przecina y si  wp ywy czeskiego, niemiec-

kiego i polskiego kr gu kulturowego. Do za agodzenia sytuacji przyczyni y si  m.in.

owe zeszyty monotematyczne, które cz sto omawia y sprawy ogólnokrajowe. Mia y

one jeszcze jedn  dobr  stron . Przyci ga y do pisma autorów z innych polskich

i zagranicznych o rodków historycznych. Nie oznacza to, e „Sobótka” nie otacza a

opiek  debiutantów, a wr cz odwrotnie, u atwia a im start, ale bez taryfy ulgowej.

To akcentowanie osi gni  nie oznacza, e pod kierownictwem Prof. A. Galo-

sa pismo nie prze ywa o trudnych chwil. Gdyby nie wsparcie finansowe ze strony

Instytutu, a tak e w adz rektorskich, mog oby ono upa . Przesta y bowiem nap y-

wa  fundusze z ZG PTH. W tym miejscu musz  wymieni  nazwisko ucznia Pro-

fesora, a by ego sekretarza redakcji, prof. R. Gellesa, wówczas rektora UWr, który

wznowi  sponsorowanie pisma. Jego nast pcy post powali podobnie. Uciekano si

te  do innych rodków: zmniejszano obj to  periodyku, wydawano podwójne nu-

mery i kryzys uda o si  przeczeka  czy te  mo e raczej przetrwa .

Cho  wielu ludzi przyk ada o swoj  d o  do powodzenia pisma, e tylko wspom-

n  o paniach z redakcji Ossolineum ze Stefani  S owikow  na czele, która przygo-

towa a do tej pracy swoj  nast pczyni  Jolant  Kawalec, dyrektorze do spraw tech-

nicznych Wydawnictwa ZNiO Stanis awie S owiku, dbaj cym o druk, to przecie

bardzo du o obowi zków spada o na redaktora. On te  wnosi  swój niema y wk ad

w zapewnienie pismu powodzenia, i to, jak stara em si  opisa , na ró nych polach.

Trudno nie wspomnie  o powa nym zaanga owaniu Profesora w ycie naukowe

i dzia alno  organizuj cych je towarzystw. W dokumentach archiwum UWr zacho-

wa  si  suchy wykaz stowarzysze  (1 s.), w których dzia a , bior c czynny udzia  w

zwo ywanych przez nie konferencjach czy naukowych sympozjach. Przedstawmy je

w telegraficznym skrócie: 1) we Wroc awskim Towarzystwie Mi o ników Historii

(Oddziale Wroc awskim PTH) przeszed  drog  od cz onka (1946) do pracy w Za-

rz dzie i pe nienia w nim kolejno funkcji: skarbnika, sekretarza, wiceprezesa, preze-

sa Oddzia u Wroc awskiego, do cz onka ZG PTH, a ocena tej dzia alno ci znalaz a

wyraz w wyró nieniu cz onkostwem honorowym; 2) podobnie awansowa  we Wro-

c awskim Towarzystwie Naukowym, od wspó pracownika jednej z komisji, cz onka

(1955), a potem kolejno sekretarza i przewodnicz cego II Wydzia u, cz onka Zarz -

du a  do funkcji wiceprezesa. Na stanowisko prezesa, podobnie jak prof. W. Cza-

pli ski, nie zosta  powo any. Zapewne jak w tym ostatnim wypadku w adze da y do

zrozumienia, i  odmówi  Mu zatwierdzenia. W obu tych towarzystwach – jak wspo-

mina em – Profesor koncentrowa  si  na pracy redaktorskiej. Za ca okszta t dzia al-

no ci i tutaj nadano Mu status cz onka honorowego.

Opinia rodowiska znalaz a swoje odzwierciedlenie w wyborze Prof. A. Galo-

sa do Komitetu Nauk Historycznych PAN. Instytucja ta cieszy a si  bowiem du-

ym presti em w ród historyków.

Do tego doda  nale y przyj cie cz onkostwa w dwóch krajowych Instytutach:

Zachodnim w Poznaniu i l skim w Katowicach, z wszystkimi tej decyzji konse-

kwencjami, a wi c udzia em w konferencjach, zebraniach, przygotowywaniem re-

feratów itp. Podobne obowi zki przynios o wej cie w sk ad Komisji Historyków

Polski i NRD i ponad 10-letnia w niej praca.

Krystyn Matwijowski
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Nie pomijamy te  udzia u w pracy towarzystw spo eczno-kulturalnych (m.in.

DTO, a pó niej DTSK). I tutaj Prof. A. Galos uczestniczy  w konferencjach, dzie-

l c si  m.in. wynikami bada  nad obchodami rocznic wa nych wydarze  w yciu

spo ecze stwa pozbawionego w asnej pa stwowo ci czy w sympozjach po wi co-

nych dziejom l skiego Ko cio a. Te ostatnie nie mia y charakteru popularnonau-

kowego. Prezentowano na nich wyniki najnowszych bada .

Wi ksz  jeszcze wag  mia o reprezentowanie nauki polskiej poprzez wyk ady

i referaty wyg aszane na konferencjach mi dzynarodowych, odbywaj cych si

w kraju i poza jego granicami, w o rodkach uniwersyteckich i w placówkach nau-

kowo-badawczych, oraz publikacje w obcych j zykach. Profesor wspó pracowa

m.in. z Ostkolleg der Bundeszentrale für politische Bildung w Kolonii, z Lande-

sinstitut Schleswig-Holstein für Praxis und Theorie der Schule, Institut für Geschich-

te w Moguncji. Nie wspominam ju  o wyk adach w Aarhus, Chicago, Trydencie

czy Getyndze. Liczb  tych przyk adów mo na by znacznie zwi kszy .

Przy tej okazji trudno nie wspomnie  o udziale Profesora w Powszechnych Zja-

zdach Historyków Polskich. I tak np. na XVI Zje dzie, który odbywa  w 1999 r.

we Wroc awiu, przedstawi  wyniki bada  nad polsk  my l  polityczn  w referacie

pt. Mi dzy Rosj  a Niemcami. Z dziejów polskiej my li politycznej, cho  najlepiej

utkwi a Mu w pami ci konferencja w Otwocku, na której pozosta  wierny swoje-

mu Mistrzowi prof. H. Wereszyckiemu.

To wszystko dopiero pozwala nam sobie wyobrazi , jak wysokie miejsce zaj-

muje Prof. A. Galos w nauce polskiej. Jest te  niew tpliwie jednym z kontynuato-

rów tradycji dawnej profesury krakowskiej, która obok lwowskiej k ad a podwali-

ny pod obyczaje wroc awskiego rodowiska naukowego.

Gdyby my si  bli ej przyjrzeli tej formie dzia ania, mogliby my na pewno wska-

za  na inne jeszcze powody przekazania wyrazów uznania. Nie omawiamy tu pra-

cy dydaktycznej. Znajdzie si  ona z pewno ci  w centrum zainteresowania trzech

uczniów Profesora. Nie sposób jej jednak ca kowicie pomin . Nie b dziemy wi c

dok adnie charakteryzowa  zaj . Ograniczymy si  tylko do przypomnienia, e

w ankiecie przeprowadzonej w ród absolwentów historii, znalaz  si  Prof. A. Ga-

los na czele listy wyk adowców Instytutu Historycznego, po swoim pierwszym „sze-

fie” w karierze uniwersyteckiej, prof. W. Czapli skim. Jego za  oddzia ywanie na

zaj ciach by o zbie ne z tym, które wyst powa o w popularyzowaniu i pog bia-

niu wiedzy prowadzonym w towarzystwach i instytutach naukowych, czyli takie,

które zmusza o do my lenia i wyci gania wniosków. Zwrócimy te  uwag  na fakt,

e Prof. A. Galos prowadzi  zaj cia dla polonistów (z historii Polski), germanistów

(z historii Niemiec), romanistów (z historii Francji), na Akademii Ekonomicznej,

a tak e na kursach letnich dla studentów i nauczycieli z Niemiec oraz z USA. Nie

trzeba dodawa , e ich przygotowanie wymaga o wiele czasu i trudu.

Ta ci ka praca i zajmowana postawa w yciu doczeka a si  pi knych dni. W ród

nich b d  na pewno dwa. Na pierwszym miejscu przypuszczalnie Profesor wymie-

ni by uroczysto  nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wroc awskiego

swojemu mistrzowi prof. nadzw. dr. H. Wereszyckiemu. Po przedstawieniu ycio-

rysu przez ówczesnego dziekana Wydzia u Filozoficzno-Historycznego, wroc aw-

Profesor Adam Galos
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ski ucze  prof. Wereszyckiego, prof. A. Galos, wtedy dyrektor Instytutu Historycz-

nego UWr, zaprezentowa  dorobek naukowy wówczas krakowskiego uczonego

i dokona  aktu promocji. Ca a aula porwana zosta a wyst pieniem nowego dokto-

ra honorowego UWr, który mówi  na temat etyki pracownika nauki. Mia  wietnie

przygotowane przemówienie, chocia  nie korzysta  z notatek, gdy  wtedy utraci

ju  wzrok. Przy akcie tym obecna by a najliczniejsza delegacja UJ z JM Rektorem

prof. J.A. Gierowskim i dziekanem Wydzia u Filozoficzno-Historycznego prof.

Jerzym Wyrozumskim.

Drugi dzie  to data odnowienia doktoratu Prof. A. Galosa, które odby o si

w 50. rocznic  jego nadania. To by o zgromadzenie wszystkich ludzi bliskich Pro-

fesorowi i bardzo Mu yczliwych.

Prawie 35 lat pracy w „Sobótce” to tak e pi kny Jubileusz. Miejmy nadziej ,

e z tej okazji, a przede wszystkim z okazji 85. rocznicy urodzin wszyscy do o y-

my stara , aby Profesor ten dzie  jak najlepiej zapami ta . Z o ymy Mu bowiem

oprócz ycze  wyrazy g bokiego szacunku za prac  dla dobra nauki polskiej, jej

godne reprezentowanie poza granicami kraju, wk ad w wykszta cenie nowych, m o-

dych badaczy i godn  postaw  w ca ym swoim yciu, która jest wzorem dla no-

wych pokole  m odzie y.

Krystyn Matwijowski


