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samo�æ�. Buduj¹c teoretyczny model pojêcia, próbowa³ go przy³o¿yæ do �l¹skiej przesz³o�ci, wyka-
zuj¹c potrzebê rozpatrywania problemu to¿samo�ci regionalnej jako konstruktu o du¿ym stopniu z³o-
¿ono�ci. W referacie pt. O powstawaniu �wiadomo�ci regionalnej w Polsce w XIII�XV w. S³awomir
Gawlas (Warszawa) zwróci³ uwagê, ¿e pierwsze oznaki wykszta³cania siê to¿samo�ci regionalnej mo¿na
�ledziæ w okresie rozbicia dzielnicowego (m.in. na przyk³adzie przyjêcia przez ksi¹¿¹t �l¹skiej dziel-
nicy tytu³u dux Slesie). Autor podkre�li³ brak wskazówek �ród³owych �wiadcz¹cych o ci¹g³o�ci to¿-
samo�ci regionalnych od czasów plemiennych, choæ jako wyj¹tek w tej mierze wskaza³ Kraków.

W kolejnym wyst¹pieniu pt. Krajobraz rzeczny a kszta³towanie siê to¿samo�ci ludno�ci �rednio-
wiecznego �l¹ska. Przyczynek archeologiczny S³awomir Mo�dzioch (Wroc³aw/Opole) postulowa³
zwrócenie wiêkszej uwagi w badaniach historycznych nad rozwojem osadnictwa na rolê cieków wod-
nych, w tym wypadku Odry. Wskazywa³ równie¿ na rzekê jako istotny czynnik transportu, wymiany
kulturowej i informacji, a przez to czynnik kszta³towania siê poczucia specyficznej wiêzi regionalnej
grupy ludno�ci tzw. Wasserpolen. Nastêpnie Marta M³ynarska-Kaletynowa (Wroc³aw) szeroko uar-
gumentowa³a wagê studiów nad toponomastyk¹ w realizacji zaproponowanego w tytule konferencji
programu badañ. Ostatni z referatów, pt. Od Mons Silensis do Zobtenberg. Pejza¿ semiotyczny krai-
ny a kszta³towanie siê to¿samo�ci regionalnej do pocz¹tku czasów nowo¿ytnych (przyk³ad góry �lê¿y),
wyg³osi³ S. Rosik, zwracaj¹c uwagê na stopniowe, z up³ywem stuleci, zmniejszanie siê roli góry
w budowaniu wiêzi regionalnej na dawnym �l¹sku. Znakiem upadku jej mitycznego znaczenia
w kreowaniu �l¹skich origines sta³a siê zmiana nazwy na urobion¹ od osady targowej, a pó�niej miasta.

W kierowanej przez W. Mrozowicza i Winfrieda Irganga (Marburg) dyskusji koñcowej prowa-
dz¹cy dokonali podsumowania wyników dwudniowych obrad, przy czym W. Irgang zwróci³ szcze-
góln¹ uwagê na potrzebê u�ci�lenia, w której grupie spo³ecznej kszta³towa³a siê to¿samo�æ �l¹ska do
koñca czasów nowo¿ytnych � czy by³a ona zjawiskiem elitarnym, czy masowym. Zaleca³ te¿, by in-
terpretuj¹c konkretne wypowiedzi �ród³owe, zawsze braæ pod uwagê ich szeroki kontekst. Natomiast
M. Cetwiñski sugerowa³, ¿e wspó³czesne podjêcie badañ nad to¿samo�ci¹ na �l¹sku, w tym na Dol-
nym, wynika z �wewnêtrznej potrzeby�, próby zaaklimatyzowania siê nowych mieszkañców po za-
siedleniu obcej im krainy. Z kolei Th. Wünsch poda³ w w¹tpliwo�æ badanie �jednej �l¹skiej to¿samo-
�ci� jako niemo¿liwej, choæby z powodu ró¿nic w postrzeganiu problemu przez narodowe szko³y
historyczne, w zamian proponuj¹c poszukiwanie �wielu �l¹skich to¿samo�ci�. Martin Wihoda oraz
Libor Jan (obaj z Brna), a wcze�niej tak¿e Ch. Lübke wskazywali na konieczno�æ opracowania wspól-
nego dla badaczy wszystkich krajów instrumentarium pojêciowego, dodaj¹c potrzebê studiów porów-
nawczych w wymiarze �rodkowoeuropejskim, by nie popa�æ w ryzyko postrzegania �l¹ska jako funk-
cjonuj¹cego w historycznej i geograficznej pró¿ni. Poruszone w dyskusji zagadnienia w³¹czone zosta³y
w ramy zainicjowanego na spotkaniu w �rodzie �l¹skiej projektu badawczego; o dalszym jego kszta³cie
informowaæ bêdzie strona internetowa (www.radicessilesiae.pl; w przygotowaniu).

Wojciech Mrozowicz

JUBILEUSZ PROFESORA ADAMA GALOSA

Profesor Adam Galos, dotychczasowy redaktor �l¹skiego Kwartalnika Historycznego �Sobótka�,
urodzi³ siê 22 VII 1924 r. W bie¿¹cym roku obchodzi³ zatem swoje 85. urodziny. Wroc³awskie �ro-
dowisko uniwersyteckie Jego uroczysto�æ jubileuszow¹ zorganizowa³o dopiero 20 pa�dziernika, ju¿
po rozpoczêciu nowego roku akademickiego. Nie by³a to jedyna okazja do �wiêtowania. Drugi po-
wód to niemal 35. rocznica kierowania przez Profesora Adama Galosa pracami redakcji �l¹skiego
Kwartalnika Historycznego �Sobótka�. Z funkcji redaktora (naczelnego) zrezygnowa³ On jednak
z pocz¹tkiem 2009 r. ze wzglêdu na problemy zdrowotne. Patronat nad obchodami jubileuszowymi
obj¹³ Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. dr hab. Marek Bojarski.

Jako miejsce uroczysto�ci wybrano jedn¹ z najbardziej reprezentacyjnych sal Uniwersytetu � Ora-
torium Marianum. W�ród licznie zgromadzonych uczestników znale�li siê przedstawiciele w³adz uni-
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wersyteckich, a ponadto reprezentanci o�rodków akademickich, z którymi Profesor Adam Galos wspó³-
pracowa³ w przesz³o�ci i nadal utrzymuje kontakty � Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Opola. Repre-
zentowane by³y równie¿ w³adze województwa wroc³awskiego i konsulatu generalnego Republiki Fe-
deralnej Niemiec we Wroc³awiu. Najliczniej swoj¹ obecno�æ zaznaczy³o kilka pokoleñ przyjació³,
wspó³pracowników i uczniów Profesora. Uroczysto�æ poprowadzi³ prof. Romuald Gelles, by³y rek-
tor Uniwersytetu Wroc³awskiego, nale¿¹cy równie¿ do grona Jego uczniów. Szczególnego charakte-
ru przyda³a jej ilustracja muzyczna w wykonaniu kameralistów z wroc³awskiej Akademii Muzycz-
nej, Adama Eljasiñskiego (klarnet) i Marka Werpulewskiego (fortepian).

W czê�ci oficjalnej, w wyst¹pieniach prorektora Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. W³adys³awa
Dynaka, dziekana Wydzia³u Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. El¿biety Ko�cik, dyrektora
Instytutu Historycznego prof. Ro�cis³awa ¯erelika oraz przedstawiciela uczniów Profesora dr. Ceza-
rego W¹sa, zosta³y przypomniane najwa¿niejsze momenty z ¿ycia prywatnego i biografii naukowej
Jubilata. Zwrócono uwagê na Jego dramatyczne losy wojenne i powojenne, szczególnie na udzia³
w tajnych kompletach i dzia³alno�æ konspiracyjn¹ w Armii Krajowej, a tak¿e na nieco wymuszony
wybór, który zawa¿y³ na ca³ym pó�niejszym Jego ¿yciu, to jest decyzjê przyjazdu na Dolny �l¹sk.
Omówiona zosta³a droga Jego kariery akademickiej, rozpoczêta tu¿ po wojnie na Uniwersytecie Wro-
c³awskim i a¿ do dzisiaj zwi¹zana z t¹ uczelni¹. Kamieniami milowymi na niej by³o osi¹ganie kolej-
nych stopni i godno�ci naukowych, pocz¹wszy od doktoratu napisanego pod kierunkiem prof. Hen-
ryka Wereszyckiego (1950) po profesurê zwyczajn¹ (1989). Podkre�lano wielkie zaanga¿owanie
Profesora w ¿ycie Uniwersytetu, na którym piastowa³ rozmaite wa¿ne urzêdy, miêdzy innymi przez
wiele lat pe³ni³ funkcje wicedyrektora i dyrektora Instytutu Historycznego (z tej ostatniej zosta³ usu-
niêty w 1985 r. za nieakceptowan¹ postawê polityczn¹), oraz aktywno�æ w organizacjach spo³ecz-
nych, zw³aszcza w �Solidarno�ci�, i naukowych, miêdzy innymi we Wroc³awskim Towarzystwie Mi-
³o�ników Historii i Wroc³awskim Towarzystwie Naukowym.

Scharakteryzowane zosta³y dokonania naukowe Jubilata, udokumentowane przesz³o 650 publi-
kacjami. W ich �wietle jawi siê On jako wybitny znawca historii XIX i XX w., przede wszystkim
dziejów Niemiec, Polski, �l¹ska i Galicji, jako badacz, któremu nieobce jest podej�cie syntetyzuj¹ce
(jak chocia¿by w Historii Niemiec czy tzw. PAN-owskiej Historii Polski) i monograficzne (jak w opra-
cowaniach rugów pruskich na Górnym �l¹sku czy dziejów Hakaty), ale te¿ biografistyka (miêdzy in-
nymi liczne artyku³y w Polskim s³owniku biograficznym), edytorstwo �róde³ historycznych (miêdzy
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innymi pamiêtników Micha³a Bobrzyñskiego) czy krytyka historyczna (odzwierciedlona w rozlicznych
recenzjach). Z uznaniem prezentowano dzia³alno�æ wydawnicz¹ Profesora. Wreszcie wiele ciep³ych s³ów
po�wiêcono przypomnieniu Jego sylwetki jako nauczyciela akademickiego i wychowawcy.

Odrêbny rozdzia³ w biografii Profesora Adama Galosa stanowi praca na stanowisku redaktora
naczelnego �l¹skiego Kwartalnika Historycznego �Sobótka�. Przedstawi³ j¹ szczegó³owo wieloletni
wspó³pracownik kolegium redakcyjnego pisma, prof. Krystyn Matwijowski. Podkre�li³ on sumien-
no�æ, z któr¹ Profesor czyta³ i redagowa³ wszystkie nap³ywaj¹ce do �Sobótki� teksty, i aktywno�æ,
z któr¹ zabiega³ o nowych autorów i nowe materia³y. Przybli¿a³, nie stroni¹c od anegdotycznych ju¿
opowie�ci, Jego starania o utrzymanie pisma �przy ¿yciu�, kiedy popada³o w polityczne lub finanso-
we tarapaty.

Z mo¿liwo�ci zabrania g³osu przez przyby³ych go�ci skorzystali prof. Waldemar £azuga z Po-
znania i ks. dr Józef Puci³owski OP. Oprócz gratulacji w ich wypowiedziach przewija³y siê wyrazy
uznania dla dokonañ naukowych Profesora. Mówcy podkre�lali te¿ swój osobisty z Nim zwi¹zek
i wielki wp³yw, który wywar³ na ich, nie tylko naukowe, ¿ycie. W wyborze zosta³y ponadto przedsta-
wione listy gratulacyjne nades³ane do Jubilata.

Naukowym pok³osiem Jubileuszu jest okoliczno�ciowa Ksiêga, której wrêczenie sta³o siê punk-
tem kulminacyjnym uroczysto�ci. W zredagowanym przez prof. Krystyna Matwijowskiego i dr. Woj-
ciecha Mrozowicza tomie, zatytu³owanym po prostu Historiae deditus i wydanym jako podwójny nu-
mer �Sobótki�, zosta³o zamieszczonych � obok kilku wspomnieñ, bibliografii Jubilata i tablicy
gratulacyjnej � 55 prac, które ofiarowali Adamowi Galosowi Jego przyjaciele, wspó³pracownicy
i uczniowie.

Sam Profesor w swoim wyst¹pieniu wyrazi³ wdziêczno�æ wszystkim tym, którzy pamiêtali o Jego
Jubileuszu. Pewnie nie by³by sob¹, gdyby dziêkuj¹c za sk³adane mu ¿yczenia dalszych wielu lat ¿ycia,
nie pozwoli³ sobie na dowcipn¹, a zarazem g³êbok¹ uwagê o w¹tpliwych walorach podesz³ego wie-
ku, który z jednej strony jest okresem korzystania ze zdobytych przez lata do�wiadczeñ ¿yciowych,
z drugiej jednak jest naznaczony rozmaitymi przypad³o�ciami zdrowotnymi i �uatrakcyjniany� p³ata-
j¹c¹ figle pamiêci¹. Profesor stwierdzi³, ¿e mimo tych niedogodno�ci warto oddawaæ siê pracy, która
zawsze mo¿e byæ �ród³em satysfakcji.

Uroczysto�æ dope³ni³y indywidualne ¿yczenia sk³adane Jubilatowi przez przyby³ych go�ci oraz
okoliczno�ciowy poczêstunek.


