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SKREŚLENI PRZYWRÓCENI – PODSUMOWANIE PROJEKTU „SKREŚLENI”

Uniwersytet Wrocławski uczcił ofiary totalitarnej ideologii nazistowskiej III Rzeszy, tj. 
osoby, które po 1933 r. zostały pozbawione stopni naukowych uzyskanych na wrocławskiej 
uczelni. Zrobił to, choć nie jest prawnym następcą przedwojennego Śląskiego Uniwersy-
tetu im. Fryderyka Wilhelma, lecz jedynie depozytariuszem i spadkobiercą jego historii, 
nieponoszącym odpowiedzialności za decyzje poprzednika. 

Projekt Skreśleni jest zwieńczeniem wieloletnich badań zainicjowanych przez Alfre-
da Koniecznego i kontynuowanych przez Kaia Kranicha, a dotyczących jednego z naj-
ciemniejszych okresów w historii Niemiec i jednocześnie Uniwersytetu we Wrocławiu – 
pozbawienia w latach 1933–1945 stopni naukowych wielu osób ze względów politycznych 
i rasowych. Projekt został podjęty przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich 
im. Willy’ego Brandta działające przy Uniwersytecie Wrocławskim, a jego głównym celem 
było wydanie oświadczenia potępiającego różne formy dyskryminacji i prześladowań przez 
nazistów. Ostatecznie inicjatorami wydania tego oświadczenia stali się rektorzy Uniwersyte-
tu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Kolonii. Ideę poparły władze miasta i regionu, dlatego 
do projektu włączył się Urząd Miejski Wrocławia oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Uroczystość w Auli Leopoldyńskiej odbyła się 22 I 2015 r. Towarzyszył jej 
koncert Bente Kahan Pieśni z getta w synagodze i wieczorny bankiet wydany przez prezy-
denta miasta w Ratuszu. Następnego dnia w Oratorium Marianum odbyło się sympozjum 
naukowe Skreśleni. Koordynatorem projektu był prof. Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor 
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta. 

I. Projekt Skreśleni – tło historyczne1

Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma u progu III Rzeszy
Na przełomie 1932 i 1933 r. na niemieckich uczelniach uczyło się blisko 118 tys. stu-

dentów. Spośród 54 ośrodków akademickich Wrocław znajdował się na czwartym miejscu, 

1 Szerzej zob. Alfred Konieczny, Pozbawienie niemieckich Żydów-emigrantów stopni dok-
torskich Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1938–1942, Wrocław 1994 (Studia nad Faszyzmem 
i Zbrodniami Hitlerowskimi XVII), s. 287–321; idem, Pozbawienie Żydów stopni doktorskich na Uni-
wersytecie Wrocławskim w latach 1940–1941, Wrocław 1967 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 
63, Prawo 18), s. 123–132; Teresa Kulak, Zmiany w pozycji naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego 
na forum Rzeszy w latach trzydziestych, Wrocław 1993 (Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu 
Wrocławskiego, t. 2), s. 43–63; Universitas litterarum Wratislaviensis. Księga pamiątkowa jubileuszu 
200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu, red. Jan Harasimowicz, Wroc ław 
2013.
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zaraz po Berlinie, Lipsku i Dreźnie. Na pięciowydziałowym uniwersytecie, noszącym 
od 1911 r. nazwę Śląskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma (Schlesische Frie-
drich-Wilhelms-Universität zu Breslau) kształciło się ok. 5600 osób, a w Wyższej Szkole 
Technicznej (Technische Hochschule) ok. 1500. Warto pamiętać, że już w tym czasie, tj. 
od 2 XII 1932 r., na mocy decyzji władz państwowych Uniwersytet działał „w siostrzanej 
współpracy i współegzystencji” z Wyższą Szkołą Techniczną, tworząc Uniwersytet Śląski. 
Fuzja, choć pod pewnymi względami bardzo korzystna, nie wytrzymała jednak próby czasu 
i do rozdzielenia uczelni doszło 2 XII 1937 r., tj. dokładnie pięć lat po ich połączeniu.

Początek lat 30. XX w. był dla wrocławskiego Uniwersytetu sprzyjającym okresem. 
Uczelnia mogła poszczycić się światowej klasy uczonymi. Powstawały nowe programy 
badawcze i uruchamiano nowe kierunki studiów, co sprawiło, że sukcesywnie, począwszy 
od powojennego załamania, wzrastała liczba studentów, zarówno tych przyjeżdżających 
z innych miast niemieckich, jak i z zagranicy, np. z Pragi, Budapesztu i Wiednia. To wszyst-
ko świadczyło o wzrastającej randze uczelni, która miała ambicje być „latarnią morską 
niemieckiego ducha, która błyska sąsiadom po wschodniej stronie i zaprasza do wymiany 
duchowych dóbr”.

Przejęcie władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera, które nastąpiło 30 I 1933 r., było 
początkiem nowego okresu w dziejach nie tylko Niemiec i Europy, ale także niemieckiego 
systemu oświaty. Dla wielu szkół wyższych była to data przełomowa, bo jak się wkrótce 
okazało, oznaczała koniec autonomii i początek skrajnego upolitycznienia uczelni. Sukce-
sywnie wprowadzane w życie nowe ustawy oficjalnie miały na celu „ujednolicenie” Rze-
szy, natomiast w rzeczywistości służyły całkowitemu podporządkowaniu społeczeństwa 
oraz wszystkich instytucji nowym władzom. Już w lutym 1933 r. w całych Niemczech 
odwołani zostali na pewien czas rektorzy, a senaty i rady wydziałów zaczęły funkcjonować 
jako „narodowosocjalistyczne rady mężów zaufania”. To był dopiero początek głębokich 
i tragicznych w skutkach zmian.

 „Brunatna władza” i kryzys na Uniwersytecie
Rządy III Rzeszy rozpoczęły się od rozbijania ze względów politycznych i rasowych 

społeczności uczonych. Nastał czas „aryzacji” uczelni i dzielenia społeczności akade-
mickiej na „Aryjczyków”, „nie-Aryjczyków” i „pół-Aryjczyków”. Do szkół wyższych 
wprowadzono zasadę wodzostwa – rektorzy byli odtąd führerami uczelni. Ingerowano 
w program nauczania oraz tryb rekrutacji, wprowadzając m.in. zasadę numerus clausus, 
która ograniczała dostęp do studiów dla osób niearyjskiego pochodzenia do zaledwie 1,5% 
kandydatów. Wprowadzono nowe zasady doktoryzowania się i prowadzenia postępowań 
habilitacyjnych, zabraniając m.in. nie-Aryjczykom i osobom pozostającym w związku 
małżeńskim z żydowskim partnerem habilitowania się. 

Sytuacja na wrocławskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma była szczególnie niesta-
bilna ze względu na częste zmiany władz rektorskich. W 1933 r. było aż trzech rektorów 
i dopiero ostatni, Gustaw Adolf Waltz, został wybrany na pięć lat, co było ewenementem, 
bo zwykle rektorzy sprawowali swoją funkcję przez rok. Waltz miał bardzo ambitne plany. 
Planował rozbudowę uczelni i jej dalszy rozwój. Chciał inicjować nowatorskie badania 
i powoływać nowe specjalizacje i katedry. Wystąpił także do władz o nadanie uczelni 
miana Uniwersytetu Rzeszy (Reichsuniversität). Zamierzonego celu jednak nie osiągnął, 
bo jego starania przypadły na okres ogromnego regresu uczelni. Relegowano z niej wielu 
uczonych, a nakłady finansowe były niewielkie, w związku z czym ograniczano zajęcia. 
Drastycznie spadała liczba studentów. W roku akademickim 1932/1933 było ich 5600, rok 
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później – 5070, w roku 1934/1935 już tylko 4481, a w 1937 r. immatrykulowano zaledwie 
2435 osób. Miało to zapewne związek z ustawą z kwietnia 1933 r., która określała prawa 
i obowiązki studenta, nakazując mu m.in. bycie oddanym narodowi i państwu i odmawia-
jąc praw osoby prywatnej. Niemiecki student musiał odtąd nie tylko się uczyć, lecz także 
pracować m.in. na obozach Ochotniczej Służby Pracy, które przygotowywały do służby 
wojskowej. Władze Rzeszy wprowadziły ponadto limity naboru na studia, tłumacząc to 
tym, iż narodowi nie jest potrzebny bezrobotny proletariat z wyższym wykształceniem. 
We Wrocławiu nie było konieczności wprowadzania limitów przyjęć na Uniwersytet, bo 
liczba chętnych i tak była mała, mimo różnorodnych i zakrojonych na szeroką skalę prób 
przyciągnięcia studentów. W związku z militaryzacją przemysłu preferowane były zawody 
inżynieryjne, na czym korzystały szkoły techniczne, takie jak wrocławska Wyższa Szkoła 
Techniczna.

Liczba studentów w całej Rzeszy w ciągu pięciu lat zmniejszyła się o blisko 65%, 
spadając ze 118 tys. w roku akademickim 1932/1933 do 51 tys. w roku 1938. Ze względu 
na czystki polityczne i etniczne spadała też liczba nauczycieli akademickich. Jednym ze 
sposobów na uzupełnienie kadry były szybkie mianowania i nominacje, których w latach 
1933–1934 na Uniwersytecie przeprowadzono aż 44 (dla porównania: w latach poprzed-
nich zwykle nie przekraczały 7–9 rocznie). Wszystkie te działania i decyzje, podejmowa-
ne zarówno na szczeblu państwowym, jak i lokalnym, sprawiły, że w całych Niemczech 
nastąpiła dewaluacja wykształcenia uniwersyteckiego.

 „Ujednolicanie” Rzeszy i „aryzacja” środowiska akademickiego
Polityka nazistowska od samego początku nastawiona była na dyskryminowanie ludno-

ści żydowskiej. Antysemickie hasła już na przełomie lat 20. i 30. głoszone były m.in. przez 
członków Narodowosocjalistycznego Związku Studentów Niemieckich (NSDStB). Wnio-
skowano o „ławkowe getto” dla kolegów żydowskiego pochodzenia, atakowano profeso-
rów, nocami palono „niesłuszne książki”. We Wrocławiu takie „ognisko” na pl. Zamkowym 
poprzedzone było przemarszem przez miasto kilku tysięcy „żołnierzy Hitlera” z zapalonymi 
pochodniami. Do podobnych wydarzeń w ramach „akcji przeciwko antyniemieckiemu du-
chowi” dochodziło we wszystkich uniwersyteckich miastach Niemiec, m.in. w Kolonii.

Celem wprowadzanych już od początku 1933 r. ustaw i zarządzeń było przygotowanie 
programu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Pierwszym etapem „oczyszcza-
nia” Rzeszy, w tym środowisk akademickich, było usunięcie z uczelni nie-Aryjczyków oraz 
pozbawienie ich możliwości awansu społecznego. Pozbywano się też osób niewygodnych 
ze względów politycznych. Nakazywała to ustawa z kwietnia 1933 r. dotycząca odbudowy 
zawodowej służby urzędniczej. Zgodnie z jej zapisami z pracy we wszystkich służbach 
cywilnych zwalniano osoby niearyjskiego pochodzenia oraz takie, które mogły stanowić 
zagrożenie dla narodowego socjalizmu.

We Wrocławiu najsilniejsze działania antysemickie nastąpiły w kwietniu i maju 1933 r. 
Z Uniwersytetu relegowano wszystkich nie-Aryjczyków i przeciwników politycznych. Nie 
oszczędzano nawet bardzo zasłużonych pracowników, takich jak były rektor prof. Richard 
Schott – założyciel Instytutu Europy Wschodniej. Pół-Aryjczyków zostawiano pod warun-
kiem, że byli fachowcami „wysokiej próby” lub mieli zasługi dla państwa, jednak odsuwano 
ich od zajęć dydaktycznych. W sumie do 1941 r. z wrocławskiego Uniwersytetu usunięto 
ponad 60 profesorów i docentów żydowskiego pochodzenia, promowanych na tej uczelni 
w latach 1898–1932. Najbardziej ucierpiał Wydział Prawa, tracąc blisko 30 doktorów, oraz 
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Wydział Medyczny, z którego usunięto 22 doktorów medycyny i 7 doktorów stomatologów. 
Ze względu na zwolnienia niektóre jednostki przestawały istnieć.

Uproszczona procedura relegowania pracownika z uczelni polegała na przymusowym 
przeniesieniu go na wcześniejszą emeryturę bez podania przyczyny. Tak postąpiono np. 
z 43-letnim wówczas prof. Siegfriedem Fischerem (1891–1966), psychiatrą, który naukowo 
pracował na Uniwersytecie, a oprócz tego prowadził praktykę lekarską w uniwersyteckim 
szpitalu psychiatrycznym, współpracując m.in. z Aloisem Alzheimerem. Ze względu na 
swoje pochodzenie Fischer został w 1934 r. zmuszony do przejścia na emeryturę. Rok 
później udało mu się wyjechać do Panamy, a potem do USA, gdzie został do końca życia, 
pracując w klinice psychiatrycznej w San Francisco i wykładając na Uniwersytecie Kali-
fornijskim i w Nowym Jorku.

W atmosferze wszechobecnej nagonki antysemickiej wielu Żydów decydowało się 
na emigrację z Niemiec. Szacuje się, że do 1938 r. uczelnie niemieckie opuściło aż 3120 
profesorów, docentów oraz innych nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. 
Było to blisko 40% ogółu zatrudnionych na uczelniach. Największe straty poniosły nauki 
medyczne, które utraciły blisko 42% pracowników, oraz nauki humanistyczne (43%). Nauki 
przyrodnicze i techniczne utraciły ponad jedną trzecią uczonych. Ci spośród samodzielnych 
pracowników naukowych, którzy zostali, na mocy ustawy z 11 X 1933 r. zobowiązani byli 
do przynależności do Narodowosocjalistycznego Związku Wykładowców (NS Dozenten-
schaft), mającego charakter związku zawodowego. 

Bez domu, majątku, obywatelstwa i doktoratu 
Na emigrację decydowały się nie tylko osoby żydowskiego pochodzenia i nie tylko 

pracownicy szkół wyższych, lecz także osoby niezwiązane z uczelniami: przemysłowcy, 
lekarze, prawnicy, właściciele firm itd. Wszyscy oni, zgodnie z ustawą z 14 VII 1933 r., 
pozbawiani byli obywatelstwa niemieckiego, gdyż w przekonaniu ustawodawców swoim 
zachowaniem działali na szkodę Niemiec i naruszali tym samym obowiązek wierności 
wobec Rzeszy i narodu. Następstwem utraty obywatelstwa była m.in. konfiskata majątku. 
Decydującą rolę odgrywało tu gestapo, które – pozostając we współpracy z Głównym 
Urzędem Bezpieczeństwa i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeszy – rekwirowało 
cały majątek oraz blokowało konta bankowe i wierzytelności. 

Od lipca 1934 r. stosowano zasadę, według której w każdym przypadku odebrania 
niemieckiego obywatelstwa oraz w sytuacji, gdy „posiadacz tytułu swym zachowaniem 
okazał się niegodny noszenia niemieckiej godności akademickiej”, daną osobę pozbawiano 
stopni naukowych. Władze Rzeszy bardzo dobrze zdawały sobie sprawę z tego, jak waż-
ny był wówczas stopień naukowy. Świadczył on o przynależności do wyższej warstwy 
społecznej i szczególnie dla osób żydowskiego pochodzenia był przepustką do świata 
niemieckiej inteligencji. Warto pamiętać, na co zwraca uwagę prof. Alfred Konieczny, 
że na oficjalnych listach deportacyjnych do obozów zagłady można spotkać nazwiska 
poprzedzone stopniem doktorskim. W transportach z Wrocławia i całego Dolnego Śląska 
nazwiska blisko 70 Żydów doktorów, w tym wielu wypromowanych na Uniwersytecie we 
Wrocławiu, odnaleziono w dziewięciu transportach. Przeraża fakt, że władze nazistowskie, 
umieszczając na listach transportowych do obozów śmierci przed nazwiskiem stopnie na-
ukowe, uznawały, że dana osoba jest jeszcze godna miana doktora nauk, ale nie jest już 
godna dalszego życia. 

Przepisy wykonawcze dotyczące odbierania stopni i tytułów naukowych musiały zna-
leźć się w regulaminach promocyjnych wszystkich niemieckich uczelni. Ministerstwo 
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Spraw Wewnętrznych Rzeszy informowało Ministerstwo Nauki o wszystkich przypadkach 
pozbawienia obywatelstwa osób przebywających poza granicami kraju, a posiadających 
stopień doktora. Informacje te przekazywano następnie na odpowiednie uczelnie, by te 
podjęły działania i rozpoczęły procedurę odebrania doktoratu. Początkowo uczelniane ko-
misje mogły przyjmować wyjaśnienia osób, wobec których trwało postępowanie, jednak 
już w 1936 r. tego nie czyniono. Nie domagano się zwrotu dyplomu, gdyż i tak w więk-
szości przypadków byłoby to niemożliwe. Zainteresowanym nie dostarczano decyzji, gdyż 
władze Rzeszy uważały, że wystarczy publikacja w „Deutscher Reichsanzeiger” – specjal-
nym organie prasowym publikującym listy osób pozbawionych obywatelstwa. Jak można 
się domyślać, chodziło o dodatkową stygmatyzację przez podanie decyzji do publicznej 
wiadomości. Do czasu wybuchu wojny w 1939 r. takich list, obejmujących zwykle ponad 
100–150 nazwisk, ogłoszono 119. Do lutego 1942 r., czyli do czasu, gdy Żydzi mogli le-
galnie emigrować z Niemiec, list ogłoszono w sumie 250.

Poszukiwanie „skreślonych”
Wszystkie decyzje uczelnianych komisji wpisywane były do specjalnych rejestrów osób 

pozbawionych stopni naukowych. Rejestr prowadzony na wrocławskim Uniwersytecie im. 
Fryderyka Wilhelma zaginął lub został zniszczony. Na podstawie częściowo zachowanych 
dokumentów zaczął go odtwarzać już w latach 60. XX w. prof. A. Konieczny. Wynikiem 
wieloletnich poszukiwań i licznych kwerend archiwalnych były dwa artykuły, w których 
Konieczny podał listy ponad 260 osób pochodzenia żydowskiego, które na Uniwersytecie 
we Wrocławiu otrzymały stopień doktora i utraciły go w wyniku antysemickiej polityki 
III Rzeszy. Ostatnio tematem tym zajmował się też w swojej książce pt. Anpassung im 
Nationalsozialismus Kai Kranich.

Dzięki badaniom Koniecznego i Kranicha udało się ustalić listę ponad 260 osób, któ-
rym Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma w Breslau odebrał stopnie naukowe, 
co w większości przypadków (ponad 200) było następstwem pozbawienia niemieckiego 
obywatelstwa na skutek emigracji. Odbieranie stopni naukowych w przeważającej więk-
szości dotyczyło osób żydowskiego pochodzenia i obejmowało głównie mężczyzn, choć na 
uniwersyteckiej liście pojawiają się też kobiety. Wiadomo, że odtworzony przez Koniecz-
nego i uzupełniony przez Kranicha rejestr nie jest kompletny, gdyż w archiwach brakuje 
dokumentacji dotyczącej osób, wobec których przypuszczalnie tego typu postępowanie 
również musiało się toczyć.

Przywracanie pamięci
W Niemczech temat odbierania stopni i tytułów naukowych był przedmiotem wielu 

debat, które rozgorzały dopiero pod koniec lat 90. XX w. Na większości uczelni, gdzie 
ten proceder miał miejsce, w ostatnich latach podjęto uchwały, które potępiały takie za-
chowanie. 

Prof. Stanisław Kulczyński, pierwszy powojenny rektor wrocławskiej Alma Mater, 
niejednokrotnie powtarzał, że „jesteśmy materialnymi spadkobiercami ruin niemieckiego 
Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a duchowymi spadkobiercami kresowej kultury 
lwowskiej”. Pogodzenie się z zastaną we Wrocławiu trudną i skomplikowaną historią tej 
uczelni przyszło z czasem. Choć tego, co działo się na wrocławskim Uniwersytecie przed 
1945 r., nie można uznać wprost za historię dzisiejszego Uniwersytetu Wrocławskiego, 
bo nie istnieje ciągłość prawna pomiędzy Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Breslau a UWr, to jednak ta ciemna i haniebna karta historii jest dziedzictwem, z którym 
największa wrocławska uczelnia musiała się kiedyś zmierzyć. 
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II. Relacja z uroczystości (22 I 2015 r.) 
i sympozjum naukowego (23 I 2015 r.) 
Główna uroczystość uczczenia ofiar totalitarnej ideologii nazistowskiej III Rzeszy 

– osób, które po 1933 r. zostały pozbawione stopni naukowych uzyskanych na wrocławskiej 
uczelni – odbyła się 22 I 2015 r. w Auli Leopoldyńskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Wśród gości obecni byli m.in. marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybyl-
ski, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, konsul generalna Niemiec we Wrocławiu 
Elizabeth Wolbers, delegacja z Niemiec z rektorem Uniwersytetu w Kolonii prof. Axelem 
Freimuthem na czele. Władze Uniwersytetu Wrocławskiego reprezentował rektor Marek 
Bojarski oraz prorektor ds. badań naukowych i kontaktów z zagranicą Adam Jezierski. 
Gośćmi honorowymi byli potomkowie pozbawionych stopni doktorskich niemieckich 
lekarzy żydowskiego pochodzenia – prof. Gideon Greif, izraelski historyk specjalizujący 
się w tematyce Holocaustu, który na uroczystości do Wrocławia przybył wraz z matką, 
Beatrice Danziger-Greif. Obecni byli przedstawiciele wielu instytucji kultury, sztuki i na-
uki, a także organizacji żydowskich. 

Na uroczystość składały się przemówienia inicjatorów i partnerów projektu Skreśleni, 
którego najważniejszą częścią było wydanie oświadczenia potępiającego nazistowski pro-
ceder pozbawiania stopni naukowych osób m.in. żydowskiego pochodzenia. 

Marszałek C. Przybylski podkreślał, że Dolny Śląsk to region zmian – gospodarczych, 
społecznych, ale przede wszyst kim historycznych. Zaznaczył, że wobec minionych zdarzeń 
i ludzi, którzy w nich ucierpieli, nie możemy pozostać obojętnymi. 

Prezydent R. Dutkiewicz wyraził przekonanie, że jeśli chce się przedstawiać Wrocław 
jako miasto akademickie, to należy pamiętać o XX-wiecznych systemach totalitarnych, 
które zhańbiły ideę universitas. Zaznaczył, że opowiadając dumną historię miasta, należy 
pokazywać wielowiekową spuściznę naukową i kulturalną, przy jednoczesnym zwracaniu 
uwagi na jego wielowyznaniową przeszłość, potrzebę ciągłego dialogu, tolerancji oraz sza-
cunku dla różnych idei i przekonań. Prezydent podkreślił, że projekt Skreśleni ma ogromne 
znaczenie polityczne, a ponadto pogłębił on dialog polsko-niemiecki, stając się kolejnym 
pomostem budowanym w dobrej sprawie. 

E. Wolbers, konsul generalna Niemiec we Wrocławiu, wyraziła nadzieję, że ta uni-
wersytecka uroczystość – szczególnie dla Niemców – będzie przestrogą i zobowiązaniem 
do tego, by być czujnym wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości, dyskryminacji 
i prześladowań. Pani konsul podziękowała władzom obu uczelni oraz miasta i regionu za 
tak cenną inicjatywę rehabilitacji niemieckich uczonych.

Rektor Uniwersytetu w Kolonii, prof. A. Freimuth, przedstawił w skrócie wydarzenia, 
jakie miały miejsce na jego uczelni w latach 1933–1945, o sytuacji zaś na Uniwersytecie 
we Wrocławiu opowiadał prof. M. Bojarski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Tę część uroczystości zakończyło wzruszające wystąpienie prof. G. Greifa, wnuka po-
krzywdzonych lekarzy. Przemawiając w imieniu rodzin wszystkich „skreślonych”, opowie-
dział historię swoich dziadków i wyraźnie podkreślał, że ten dzień jest dniem zwycięstwa 
sprawiedliwości i wartości moralnych, a porażką zła. „Dzisiejsza uroczystość ma rangę nie 
tylko symboliczną. Jest aktem restytucji, aktem zadośćuczynienia, aktem wynagrodzenia 
i sprawiedliwości. Dopuszczono się bezprawia, które musi teraz wszystkimi dostępnymi 
środkami zostać naprawione” – zaznaczył i za podjęcie takiej inicjatywy wyraził wdzięcz-
ność w imieniu swoim, swojej rodziny i wszystkich niemieckich lekarzy żydowskiego 
pochodzenia, których pozbawiono stopni naukowych zdobytych na Śląskim Uniwersytecie 
im. Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu.
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Druga część uroczystości rozpoczęła się od przedstawienia sylwetek wybranych osób, 
którym w latach 1933–1945 Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu 
odebrał stopnie naukowe. Biogramy osób odczytali doktoranci UWr. 

W gronie osób, które zdecydowały się lub były zmuszone do emigracji, a mogły po-
szczycić się posiadaniem stopnia naukowego, był prof. Artur Guttman (1881–1948), che-
mik specjalizujący się w badaniach nad cementem. Po uzyskaniu doktoratu we Wrocławiu 
wyjechał najpierw do Hamburga, a potem do Düsseldorfu, gdzie rozpoczął prace mające 
na celu dostosowanie parametrów cementu do niemieckich norm budowlanych. Udało mu 
się to, po czym został uznany za najważniejszego specjalistę i uczonego w tej dziedzinie 
i nadano mu tytuł honorowego profesora Wyższej Szkoły Technicznej w Aachen. W 1933 r. 
ze względu na żydowskie pochodzenie stracił prawo do nauczania, potem stracił także 
pracę i mieszkanie, a dwa tygodnie przed wybuchem wojny wyemigrował wraz z rodziną 
do Wielkiej Brytanii. W 1941 r. pozbawiono go niemieckiego obywatelstwa, czego następ-
stwem było odebranie stopnia doktora nauk humanistycznych uzyskanego we Wrocławiu. 
Zmarł na emigracji, a do Niemiec powróciły jego żona i córka. 

Paul Tillich (1886–1965), doktor filozofii uznawany za jednego z najbardziej wpły-
wowych protestanckich myślicieli XX w., był religijnym socjalistą jawnie krytykującym 
politykę nazistów, za co stracił posadę na uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Po 
tym, jak wyemigrował do USA i otrzymał amerykańskie obywatelstwo, władze III Rzeszy 
pozbawiły go obywatelstwa niemieckiego, a Uniwersytet we Wrocławiu – stopnia dokto-
ra. Nie przeszkadzało mu to jednak w podjęciu pracy na stanowisku profesora najpierw 
na Uniwersytecie Harvarda, a potem w Chicago.

Abraham Albert Kahlberg (1883–1966) po zrobieniu na wrocławskim Uniwersytecie 
doktoratu z filozofii został rabinem w Halle an der Saale. Podczas tzw. kryształowej nocy 
aresztowano go i umieszczono w obozie w Buchenwaldzie. Został z niego zwolniony, 
ale musiał niezwłocznie opuścić Niemcy i wyjechać do Szwecji. Odebrano mu prawa 
obywatelskie oraz prawo do używania stopnia naukowego. Do Niemiec powrócił dopiero 
w 1962 r. i osiadł w Hamburgu. 

Pochodzący z Wrocławia i tu studiujący Otto Landsberg (1865–1942), matematyk, kilka 
lat po obronie doktoratu przeniósł się do Magdeburga, gdzie najpierw był dyrektorem urzę-
du statystycznego, a potem zawodowym radcą miejskim i zastępcą burmistrza. W uznaniu 
jego zasług i dorobku naukowego nadano mu godność profesora. Po dojściu nazistów do 
władzy najpierw stracił pracę, a potem wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Spotkał go taki 
sam los jak pozostałych Żydów emigrantów. Pozbawiony obywatelstwa i stopnia doktora, 
zmarł na emigracji jeszcze w czasie wojny. 

Hugo Steinthal (1893–1961) po uzyskaniu na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma 
we Wrocławiu stopnia doktora filozofii nie angażował się w dalszą pracę naukową, tylko 
poświęcił się pracy na rzecz swojej gminy żydowskiej, w której został rabinem. Chcąc 
chronić rodzinę, wyjechał w 1935 r. do Francji. Jego również spotkało to, co pozostałych 
emigrantów żydowskiego pochodzenia, mimo to po wojnie wrócił do rodzinnego Saar-
brücken i pracował jako księgarz.

Elfriede i Karl Danzigerowie byli lekarzami, których do emigracji z Niemiec zmusiło 
żydowskie pochodzenie. Elfriede (1894–1976) studiowała we Wrocławiu medycynę i tu 
zrobiła doktorat. Została pediatrą i w Brzegu prowadziła własną praktykę lekarską, bę-
dąc wówczas jedną z nielicznych kobiet lekarzy. W Brzegu poznała swojego przyszłego 
męża Karla, lekarza internistę i orzecznika miejscowej kasy chorych, który stopień dok-
tora uzyskał na wrocławskim Uniwersytecie w 1913 r. Po dojściu nazistów do władzy 
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E. i K. Danzigerowie stracili prawo do wykonywania zawodu. Korzystając ze specjalnego 
statusu Górnego Śląska, przenieśli się do rodzinnego miasta Karla, tj. do Zabrza. Tam, 
dzięki przepisom regulującym ochronę mniejszości narodowych, mogli nadal prowadzić 
praktykę lekarską. W listopadzie 1938 r. podczas tzw. kryształowej nocy K. Danziger zo-
stał aresztowany i wywieziony do obozu w Buchenwaldzie. O uwolnienie męża Elfriede 
walczyła nawet w głównej siedzibie gestapo w Berlinie. Po kilku miesiącach Danziger 
wyszedł z obozu, był już jednak – jak wspomina jedna z jego córek – zupełnie innym 
człowiekiem, smutnym i pogrążonym w depresji. Danzigerom udało się wyemigrować do 
Palestyny, a wyjazd stał się pretekstem do pozbawienia ich w 1940 r. obywatelstwa oraz 
prawa używania stopni naukowych. Osiedlili się w Tel Awiwie, gdzie początkowo mogli 
pracować jedynie jako pielęgniarze. Dopiero w 1944 r. uzyskali zgodę na prowadzenie włas-
nej praktyki. Danzigerowie nie zdecydowali się po wojnie na powrót do Niemiec. W Tel 
Awiwie nadal mieszkają ich dwie córki. B. Greif wraz ze swoim synem prof. G. Greifem 
obecna była na uroczystości w Auli Leopoldyńskiej.

Po przedstawieniu biogramów wybranych osób nastąpiła najważniejsza część uro-
czystości. Rektor UWr prof. M. Bojarski odczytał oświadczenie, które zostało wydane 
w czterech językach: polskim, niemieckim, angielskim i hebrajskim, a następnie podpisane 
przez rektorów M. Bojarskiego i A. Freimutha. Jeden z egzemplarzy został złożony na ręce 
córki lekarzy, B. Greif. 

Uroczystość w Auli Leopoldyńskiej uświetnił występ artystów z Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, prof. Jarosława Pietrzaka (skrzypce) i dr Julity 
Przybylskiej-Nowak (fortepian). W ich wykonaniu goście usłyszeli Abodah Ernesta Blocha, 
Hebrew melody Josepha Achrona oraz Allegro assai Josepha Szulca. 

Wydanie oświadczenia było zamknięciem i podsumowaniem pewnego etapu w dziejach 
Uniwersytetu we Wrocławiu. Przede wszystkim było to symboliczne upamiętnienie osób 
pozbawionych stopni i tytułów naukowych zdobytych na Śląskim Uniwersytecie im. Fryde-
ryka Wilhelma. Jak podkreślali inicjatorzy jego wydania, tj. prof. M. Bojarski, rektor UWr, 
oraz prof. A. Freimuth, rektor Uniwersytetu w Kolonii, nie wiąże się ono w żaden sposób 
z przejmowaniem przez dzisiejszy Uniwersytet Wrocławski odpowiedzialności prawnej czy 
moralnej za tamte wydarzenia, jest natomiast jednym z elementów międzyuczelnianego 
dialogu polsko-niemieckiego oraz próbą wydobycia z niepamięci osób pokrzywdzonych. 
Była to też okazja do przypomnienia, że uniwersytety powinny być wolne od wszelkiej 
ideologii, gdyż tradycyjnie rozumiana universitas opiera się przede wszystkim na wolności 
nauki i dydaktyki. 

Głównym uroczystościom towarzyszył wieczorny koncert Bente Kahan Pieśni z getta. 
W Synagodze pod Białym Bocianem gości powitał Aleksander Gleichgewicht, przewodni-
czący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, zwracając się szczególnie w stronę 
rodzin uczonych, którym naziści bezprawnie odebrali stopnie naukowe. W imieniu orga-
nizatora – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – głos zabrała także 
Barbara Zdrojewska, przewodnicząca sejmiku dolnośląskiego, która nawiązała do historii 
i symbolicznego uhonorowania przez władze Uniwersytetu Wrocławskiego pokrzyw-
dzonych przed laty naukowców. Zgodnie z zapowiedziami prelegentów, licznie zebrani 
w synagodze goście mogli wysłuchać pieśni w języku polskim, angielskim, niemieckim 
i hebrajskim w wykonaniu Bente Kahan – norweskiej piosenkarki i aktorki żydowskiego 
pochodzenia, jednej z czołowych europejskich artystek wykonujących pieśni żydowskie, 
od lat związanej z Wrocławiem. Pieśni opowiadały o wydarzeniach, jakie rozgrywały się 
podczas II wojny światowej w gettach oraz obozach w Oświęcimiu, Treblince, Gross-Rosen 
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i innych. Warto zauważyć, że podczas koncertu Kahan sięgnęła po twórczość wrocławskie-
go poety Tadeusza Różewicza. Artystce na akordeonie i pianinie akompaniował Dariusz 
Świnoga. Po koncercie goście przenieśli się do Ratusza, gdzie prezydent R. Dutkiewicz 
wydał uroczysty bankiet.

Zwieńczeniem projektu Skreśleni było sympozjum naukowe zorganizowane przez 
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta. Przez blisko cztery 
godziny w Oratorium Marianum obradowali uczeni m.in. z Uniwersytetu w Kolonii i UWr 
oraz przedstawiciele innych instytucji, w tym Instytutu Pamięci Narodowej. Sympozjum 
naukowe poświęcone było tematyce prześladowań przez władze hitlerowskich Niemiec 
uczonych żydowskiego pochodzenia. Jako pierwsi głos zabrali przedstawiciele władz 
Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Kolońskiego, prof. A. Jezierski oraz prof. 
A. Freimuth, którzy powitali słuchaczy. 

Podczas pierwszej części sympozjum wystąpili wykładowcy Uniwersytetu w Kolonii: 
prof. Norbert Finzsch, prof. Elke Kleinau oraz prof. Ralf Jessen. Moderatorem był prof. 
Krzysztof Ruchniewicz, który w skrócie nakreślił sytuację niemieckich uczelni po dojściu 
nazistów do władzy. Po tym wstępie do zaprezentowania swojego referatu zatytułowanego 
Uniwersytet w Kolonii w cieniu swastyki został poproszony prof. Finzsch. Wykładowca 
przedstawił główne założenia polityki nazistów względem żydowskich uczonych i ograni-
czenia, które ich spotkały. Posiłkując się materiałem archiwalnym, przedstawił słuchaczom 
interesujące plakaty propagandowe powszechne w okresie prześladowań Żydów. Wymie-
nił wpływowych uczonych; często były to osoby uznane w świecie nauki, które opuściły 
Niemcy w latach 30. i nigdy już nie powróciły do Europy. 

O dyskryminacji kobiet żydowskich na uniwersytetach niemieckich mówiła prof. 
Kleinau, która na co dzień zajmuje się historią płci. W swoim wystąpieniu pt. Między przy-
stosowaniem a prześladowaniem. Naukowcy w Trzeciej Rzeszy nawiązywała do sytuacji 
kobiet na uczelniach przed wojną, skupiając się na aspekcie emigracji kobiet i ogólnej 
niechęci do powrotu do Niemiec. 

Z ostatnim w tej części sympozjum referatem, zatytułowanym „A był to zaledwie po-
czątek... – akcje palenia książek w roku 1933 w powojennej niemieckiej kulturze pamięci”, 
wystąpił prof. Jessen. Skupił się on na akcji palenia książek przez nazistów i ewolucji 
perspektywy pamięci tego wydarzenia w Niemczech. Tego typu akcje postrzegane są jako 
symbol działań antyintelektualnych tego okresu i z pokolenia na pokolenie poddawane były 
różnej interpretacji, co sprzyjało powstawaniu wielu mitów. Uzupełnieniem wystąpienia 
były plakaty propagandowe z tego okresu, przez co prelegent zwrócił uwagę na rolę pro-
pagandy w procesie podżegania niemieckich intelektualistów do prześladowania Żydów 
oraz skalę tego procesu na uczelniach niemieckich w latach 30. XX w. 

Po tych trzech niezwykle treściwych i bogatych merytorycznie wystąpieniach rozpo-
częła się dyskusja. Pytania dotyczyły głównie tematyki rozliczenia Niemiec i niemieckich 
wykładowców, którzy wówczas popierali działania nazistów. Historycy jednogłośnie 
stwierdzili, że wiele tematów zostało przemilczanych i zabrakło pełnego dialogu w tej 
sprawie. Nawiązali również do słynnej akcji studentów w Niemczech w latach 60., którzy 
domagali się rozliczenia z przeszłością swoich rodziców i dziadków. Prelegenci doszli do 
wniosku, że akcja, mimo iż odbiła się głośnym echem w przestrzeni publicznej, została 
scharakteryzowana jako rewolta studencka. Zabrakło wtedy odwagi do rozpoczęcia trud-
nych dla Niemców tematów. Niektórzy wykładowcy dopiero po śmierci zostali rozliczeni 
w Niemczech za swoje czyny przed wojną i po niej. 
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W drugim panelu jako pierwszy wystąpił prof. Wojciech Kunicki z Instytutu Filologii 
Germańskiej UWr, który w referacie pt. Nazizm. Nauka. Niedopasowanie. O wybranych 
przewodach doktorskich na Wydziale Filozoficznym od 1933 do 1945 r. ze szczególnym 
uwzględnieniem germanistyki, nakreślił sylwetki kilku naukowców, którzy borykali się 
z problemami prześladowań w Niemczech, a ostatecznie zostali zmuszeni do emigracji. 
Następnie na mównicy pojawił się Kai Kranich, najmłodszy uczestnik konferencji, magister 
historii, którego praca dyplomowa dotyczyła procederu pozbawiania stopni naukowych 
żydowskich uczonych na Śląskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma we Wrocła-
wiu. Kranich zwrócił uwagę, że na uniwersytetach w Würzburgu, Wiedniu i Wrocławiu 
odnotowano najwięcej procedur pozbawiania stopni naukowych, np. we Wrocławiu ok. 
260. Doszło nawet do sytuacji, w której na uczelniach tych więcej stopni odbierano, niż 
nadawano. Posiłkując się biogramami, prelegent wskazał także, na jakich wydziałach po-
zbawiono tytułów największą liczbę osób. Jako ostatni wystąpił prof. G. Greif, od wielu lat 
związany z Uniwersytetem w Tel Awiwie oraz Instytutem Yad Vashem w Izraelu. W Pol-
sce znany jest głównie dzięki książce „...Płakaliśmy bez łez...” Relacje byłych więźniów 
żydowskiego Sonderkommando z Auschwitz. Profesor w swoim wykładzie opisał losy 
lekarzy w nazistowskich Niemczech. Na samym początku skupił się na tożsamości tych 
osób i określeniu „lekarze żydowscy”, nawiązując następnie do ograniczeń, które z roku 
na rok przysparzały trudności w wykonywaniu zawodu lekarza przez Żydów. Podobnie 
jak poprzedni prelegenci, także prof. Greif zwrócił uwagę na niszczącą rolę propagandy 
nazistowskiej w kreowaniu zmyślonego wizerunku żydowskiego lekarza jako mordercy 
kobiet i osoby niosącej zagrożenie dla całego narodu niemieckiego. Jako wydarzenie, które 
przyczyniło się do zaostrzenia polityki nazistowskiej względem lekarzy, prof. Greif wskazał 
śmierć w 1934 r. prezydenta Hindenburga, który był zwolennikiem zaprzestania polityki 
antysemickiej względem Żydów walczących na frontach I wojny światowej. 

Można stwierdzić, że wystąpienie prof. Greifa było najciekawsze, czego dowodem 
były długie owacje i liczne wyrazy uznania. Najsłabszym punktem sympozjum było sy-
multaniczne tłumaczenie z języka niemieckiego na polski. Tylko jedna z tłumaczek wy-
wiązała się ze swojego zadania należycie. Brak kompetencji drugiej sprawił, że wykłady 
E. Kleinau i K. Kranicha zostały jedynie szczątkowo przetłumaczone, co było powodem 
frustracji słuchaczy nieznających języka niemieckiego. Zdarzały się także częste pomyłki 
i wyłączanie tłumaczenia w słuchawkach. Z tego względu w dyskusji po drugiej części 
brać mogły udział jedynie osoby niemieckojęzyczne.

Podsumowując, uroczystości na Uniwersytecie Wrocławskim były wydarzeniem w Pol-
sce bezprecedensowym. W wydanym w Auli Leopoldyńskiej oświadczeniu odebranie stop-
nia naukowego Niemcom, w przeważającej większości żydowskiego pochodzenia, którzy 
uzyskali go na przedwojennym wrocławskim Uniwersytecie, zostało oficjalnie uznane za 
niebyłe i z tego powodu nieposiadające mocy prawnej. Jak zaznaczał prof. K. Ruchniewicz, 
nie było to przywrócenie stopni naukowych, bo tego polski uniwersytet uczynić nie może. 
Uroczystość była symbolicznym upamiętnieniem tych osób oraz potępieniem naruszającego 
prawa człowieka politycznego prześladowania, które stało się udziałem przedwojennego 
środowiska akademickiego. Warto mieć na uwadze, że wydane oświadczenie dotyczy za-
równo nauczycieli akademickich relegowanych z uczelni, jak i tych, którzy po uzyskaniu 
stopnia doktora pracowali poza uczelnią i wyemigrowali z Niemiec, czego następstwem 
było odebranie im niemieckiego obywatelstwa, majątku i uzyskanych wcześniej stopni 
naukowych.
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Inicjatywa Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Kolońskiego, poparta przez 
władze Wrocławia i województwa dolnośląskiego, spotkała się z życzliwym odbiorem 
w mediach zagranicznych. W mediach krajowych, oprócz głosów uznania, pojawiła się 
także krytyka.

Marek Derwich
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW HISTORII

ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PTH W ROKU 2014

1. Siedziba Oddziału, adres i telefon, e-mail
ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław, tel. 713752976, e-mail: atohistoria@gmail.com; http: 
www.wtmh.pl
2. Rok założenia: 1947 r.
3. Skład Zarządu:
Prezes: prof. dr hab. Marek Derwich; Wiceprezes: prof. dr hab. Jacek Piotrowski; Sekretarz: 
prof. dr hab. Grażyna Pańko; Skarbnik: mgr Piotr Szukiel
oraz
dr Teresa Bogacz, prof. dr hab. Bogusław Czechowicz, dr Lucyna Harc, mgr Izabela Koziej, 
dr hab. Tomasz Przerwa, dr Marek L. Wójcik
4. Adres i telefon prezesa Oddziału (do wiadomości Zarządu Głównego i książki adresowej 
w Biuletynie PTH)
prof. Marek Derwich, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, 
50-139 Wrocław; tel. 502723451
5. Koła terenowe: brak
6. Liczba członków Oddziału wg stanu z 31 XII 2014 r.: 270 osób
7. Liczba odbytych zebrań Zarządu i jego prezydium: siedem
8. Konferencje i sesje naukowe: dwie, 69 referatów

1. 5–7 VI 2014 r., Płock: Międzynarodowa konferencja naukowa Losy i znaczenie 
dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych w Płocku oraz na Mazowszu i zie-
mi dobrzyńskiej, 31 referatów, w tym jeden zagraniczny; współorganizatorzy: Narodowy 
Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Projekt 
badawczy: Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rze-
czypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 
021280); Towarzystwo Naukowe Płockie; Muzeum Diecezjalne w Płocku

2. 25–27 IX 2014 r., Mąchocice Kapitulne: Konferencja naukowa Losy i znaczenie dzie-
dzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach zaboru rosyjskiego w latach 
1864–1905, 38 referatów; współorganizatorzy: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Projekt badawczy: Dziedzictwo kulturowe 
po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII 
i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280)
9. Odczyty: 25 odczytów, których wysłuchały w sumie 1533 osoby
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I. Cykl: O historii Wrocławia i Śląska inaczej (w siedzibie WTMH, audytorium Insty-
tutu Historycznego UWr, co drugi wtorek, godz. 18.00 [16 odczytów, których wysłuchało 
w sumie 1150 osób]):

14 I, dr Marek WÓJCIK, Od głodu, ognia i wojny... Klęski elementarne i tumulty w śred-
niowiecznym Wrocławiu [98 słuchaczy]

21 I, dr hab. Miron URBANIAK, Kanalizacja Wrocławia do 1945 r. [75 słuchaczy]
4 II, dr hab. Tomasz PRZERWA, Kolejki turystyczne i wyciągi sportowe w Sudetach do 

1945 r. [63 słuchaczy]
4 III, prof. Rościsław ŻERELIK, Tajemnice wrocławskich herbów [95 słuchaczy]
18 III, Grzegorz PISARSKI, Herby śląskich wsi [40 słuchaczy]
1 IV, Tomasz KASTEK, Aleksander LIMISIEWICZ, Roland MRUCZEK (AKME), Wrocław 

obronny XIV–XVI w. [78 słuchaczy]
15 IV, Tomasz SIELICKI, Dzwony Wrocławia [48 słuchaczy]
29 IV, prof. Wojciech BRZEZOWSKI, prof. Marzanna JAGIEŁŁO, Ogrody na Śląsku (od 

średniowiecza do baroku) [75 słuchaczy]
13 V, prof. Jacek PIOTROWSKI, Czyja będzie Polska? (Prezydent kontra premier RP 

1939–1944) [35 słuchaczy]
20 V, dr Daniel WOJTUCKI, Duchy, zjawy, upiory i egzorcyzymy na nowożytnym Śląsku 

i Górnych Łużycach [98 słuchaczy]
3 VI, prof. Romuald M. ŁUCZYŃSKI, Koronowane głowy w uzdrowiskach sudeckich 

w XIX wieku [56 słuchaczy]
21 X, dr Arkadiusz WOJTYŁA, Kaplica Elektorska przy katedrze wrocławskiej – arcy-

dzieło Fishera von Erlach [78 słuchaczy]
4 XI, dr Krzysztof ZIENTAL, Wymazywanie pamięci. Architektura Krystyny i Mariana 

Barskich wczoraj i dziś [65 słuchaczy]
18 XI, dr Piotr GALIK, Wrocław podczas Wielkiej Wojny 1914–1918 [95 słuchaczy]
2 XII, Grzegorz PISARSKI, Wrocław pod rządami Hieronima Bonapartego [81 słucha-

czy]
16 XII, dr hab. Wojciech MROZOWICZ, Spotkanie dwóch światów. Słowianie i Niemcy 

w świetle „Księgi henrykowskiej” [70 słuchaczy]
II. Cykl: Soboty w Ratuszu (organizowany razem z Muzeum Miejskim Wrocławia, 

Ratusz we Wrocławiu, ostatnie soboty miesiąca)
Narodziny nowoczesnego Wrocławia: znaczenie sekularyzacji z 1810 r.: dziewięć od-

czytów, których wysłuchały w sumie 383 osoby:
25 I, dr Tomasz GAŁWIACZEK (IPN Oddz. Wrocław), Wrocław klasztorny w końcu 

XVIII w. w świetle „Opisu Wrocławia” Albrechta Friedricha Zimmermanna [47 słucha-
czy]

22 II, Halina OKÓLSKA (Muzeum Miejskie Wrocławia), „Ordynacja miejska z 1808 r.” 
oraz likwidacja miejskich fortyfikacji w 1812 i 1813 r. w kontekście kasaty klasztorów 
w 1810 r. [61 słuchaczy]

22 III, prof. Agnieszka ZABŁOCKA-KOS (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wro-
cławski), Rola sekularyzacji z 1810 r. dla narodzin nowoczesnego miasta Wrocławia na 
tle podobnych sekularyzacji w XIX-wiecznej Europie [85 słuchaczy]

26 IV, Diana CODOGNI-ŁAŃCUCKA (Oddział Starych Druków, Biblioteka Uniwersy-
tecka, Wrocław), Sekularyzacja z 1810 r. a powstanie bibliotek naukowych we Wrocławiu 
[26 słuchaczy]
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31 V, Elżbieta GALIK (Archiwum Państwowe we Wrocławiu), Znaczenie sekularyzacji 
z 1810 r. dla powstania dzisiejszego Archiwum Państwowego we Wrocławiu [25 słucha-
czy]

28 VI, Urszula BOŃCZUK-DAWIDZIUK (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego), Rola 
zbiorów poklasztornych w tworzeniu muzeów we Wrocławiu w XIX wieku [35 słuchaczy]

25 X, Małgorzata WÓJTOWICZ (Muzeum Architektury we Wrocławiu), Rola sekulary-
zacji z 1810 r. w rozwoju wrocławskich szpitali i klinik [47 słuchaczy]

29 XI, Ewa MIKOŁAJCZAK (Archiwum Budowlane we Wrocławiu), Posekularyzacyjne 
losy zabudowań i gruntów poklasztornych na obszarze Wyspy Piaskowej we Wrocławiu 
[32 słuchaczy]

13 XII, Maria CZYSZCZOŃ (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy we 
Wrocławiu), Od klasztoru do Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej: posekularyza-
cyjne losy zabudowy przy dzisiejszej ul. Świętej Jadwigi 12 [25 słuchaczy]
10. Inne formy działalności: olimpiada, konkursy, wycieczki, panele, spotkania metodycz-
ne, wystawy itd.

1. Organizacja eliminacji II stopnia Olimpiady Historycznej (odpowiedzialny: prof. 
Jerzy Maroń)
11. Data ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego: 10 VI 2014 r.
12. Działające sekcje i komisje: sekcja studencka, siedziba ul. Szewska 49, 50-139 Wro-
cław, e-mail: wtmh.studenci@gmail.com; 21 członków, Prezes: Tymoteusz Siwiak
13. Publikacje Oddziału za 2011 r. – zapis bibliograficzny książki, czasopisma

a. własne
1. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, t. LXIX, 2014, nr 1–4
2. Z monetą przez wieki, red. Marek DERWICH, Wrocław, WTMH, 2014, ss. 114

14. Wysokość składki członkowskiej: 20 zł; studenci i emeryci – 10 zł
15. Współpraca z władzami administracyjnymi, samorządowymi, stowarzyszeniami i in-
stytucjami kulturalno-oświatowymi w mieście i regionie

1. Współpraca z Muzeum Miejskim Wrocławia
2. Współpraca z Kołem Przewodników Miejskich Wrocławskiego Oddziału PTTK
3. Współpraca z Działem Edukacji Ossolineum
4. Współpraca z Fundacją Polska Miedź

16. Otrzymane dotacje na działalność statutową: 101 400 zł
54 400 zł – dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wydanie „Śląskiego 

Kwartalnika Historycznego Sobótka”, t. LXIX, 2014, nr 1–4
31 000 zł – dotacja Narodowego Banku Polskiego na wydanie Z monetą przez wieki, 

red. M. Derwich, Wrocław 2014
16 000 zł – dotacja Fundacji Polsko-Niemieckiej na wydanie w 2015 r. po niemiecku 

tomu prac poświęconych kasacie klasztorów na Śląsku w 1810 r. (otrzymano 13 000 zł, 
ostatnia transza, 3000 zł, wpłynie wiosną 2015 r.)
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Justyna Chodasewicz
(Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)

XI POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM WROCŁAW–HALLE–SIEGEN
PT. „STARA MARCHIA – ODKRYWANIE NIEDOCENIANEGO REGIONU”

(9–14 VI 2014 R.)

W dniach 9–14 VI 2014 r. studenci, doktoranci oraz pracownicy trzech uniwersytetów 
spotkali się po raz 11. na Polsko-Niemieckim Seminarium organizowanym przez Zakład 
Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Teologii 
Historycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Witten-
berdze oraz Zespół Przedmiotowy 1 (Teologia Ewangelicka, Historia Kościoła i Teologii) 
Uniwersytetu w Siegen. 

Przewodnią ideą seminarium jest wymiana doświadczeń badawczych studentów oraz 
naukowców podczas wspólnego wyjazdu, w czasie którego zwiedzają wybrany rejon Pol-
ski lub Niemiec, zapoznają się z jego dziejami oraz dorobkiem kulturalno-artystycznym. 
Interdyscyplinarny charakter spotkania decyduje o tym, że przedmiotem zainteresowania 
uczestników są tereny nie tylko o bogatej tkance zabytkowej, lecz także o złożonej histo-
rii wyznaniowej, w której istotną rolę odgrywa Kościół ewangelicki i protestancka myśl 
teologiczna. W ciągu 11 lat seminarzyści zwiedzili wiele interesujących regionów, w tym: 
Pomorze Przed- i Zaodrzańskie, Śląsk Cieszyński, Górne Łużyce, ziemię wschowską, 
region Harzu i księstwo Anhaltu oraz Toruń i okolice. Tegoroczne spotkanie pod hasłem 
„Stara Marchia – odkrywanie niedocenianego regionu” poświęcone było najstarszej części 
Marchii Brandenburskiej położonej na zachodnim brzegu Łaby. Uczestnicy seminarium 
przez kilka bardzo intensywnych dni poznawali historię tej niezwykłej krainy położonej 
w samym sercu Niemiec oraz jej artystyczne dziedzictwo. 

Honorowy patronat nad XI Polsko-Niemieckim Seminarium objęła Biskup Krajowa 
Ewangelickiego Kościoła Niemiec Środkowych, Ilse Junkermann. Kierownictwo naukowe 
po raz kolejny należało do: prof. dr. hab. Jana Harasimowicza z Instytutu Historii Sztuki 
Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr Veroniki Albrecht-Birkner z Wydziału Teologii 
Ewangelickiej Uniwersytetu w Siegen oraz prof. dr. hab. Udo Strätera, rektora Uniwer-
sytetu im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze. Seminarium odbyło się przy wsparciu 
finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Seminarzyści odwiedzili łącznie 15 miejscowości, w tym główne miasta regionu, na-
leżące niegdyś do Związku Hanzeatyckiego (m.in. Salzwedel, Stendal, Tangermünde). 
Polscy uczestnicy seminarium wygłosili krótkie referaty na temat zwiedzanych obiektów 
architektonicznych, z których spora grupa prezentuje typowy dla tego regionu i miast han-
zeatyckich styl tzw. gotyku ceglanego. Strona niemiecka natomiast przygotowała wiele 
wykładów dotyczących sytuacji wyznaniowej w Starej Marchii w czasach nowożytnych 
i współcześnie oraz przedstawiających wybitne postaci myśli teologicznej związane z tym 
obszarem. Jak co roku, uczestnicy spotkania wzięli również udział w ćwiczeniu grupowym, 
w którym najpełniej odzwierciedla się interdyscyplinarny charakter seminarium. W polsko-
-niemieckich grupach teolodzy, historycy Kościoła oraz historycy sztuki wspólnie poddali 
analizie trzy epitafia protestanckich duchownych z katedry w Magdeburgu.

Uczestnicy seminarium spotkali się 9 czerwca w Magdeburgu, gdzie wspólnie zwiedzili 
katedrę św. św. Maurycego i Katarzyny. Seminarzystów przywitała w imieniu bp I. Junker-
mann dr Bettina Seyderhelm. Dr Seyderhelm, reprezentująca Ewangelicki Kościół Krajowy 
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Niemiec Środkowych i kierująca w Magdeburgu Referatem Sztuki Kościelnej, opowiedziała 
zebranym o historii i najważniejszych zabytkach tej monumentalnej budowli. Potem semi-
narzyści w wyznaczonych zespołach mieli okazję przyjrzeć się wybranym obiektom, które 
miały stać się przedmiotem seminaryjnego ćwiczenia grupowego. 

Następnie uczestnicy przeszli do położonego w pobliżu katedry kompleksu poklasztor-
nego Najświętszej Marii Panny (obecnie Muzeum Sztuki), na którego temat krótki referat 
wygłosiła Beata Łańcuchowska (Wrocław).

Późnym popołudniem seminarzyści dojechali do Hundisburga, gdzie Wojciech Gruk 
(Wrocław) opowiedział o barokowym zamku rodu von Alvensleben i tamtejszym założeniu 
ogrodowym, które zalicza się do najstarszych klasycznych ogrodów typu francuskiego na 
terenie Niemiec.

Wieczorem uczestnicy seminarium zakwaterowali się w ośrodku wypoczynkowym „La 
Porte” w Bertingen. Nie był to jednak koniec intensywnego dnia. Po kolacji w sali kon-
ferencyjnej ośrodka odbył się odczyt Chwile na całe życie – życiorysy ze Starej Marchii. 
Autorki publikacji o tym samym tytule, Almut i Susanne Koch, przeczytały jej fragmenty, 
w których urodzeni przed wojną mieszkańcy regionu opisali swoje wspomnienia z życia 
przedwojennej staromarchijskiej wsi, tutejsze tradycje, ludowe zwyczaje itp. Prelekcji to-
warzyszył pokaz fotografii – głównie portretów bohaterów spisanych przez siostry Koch 
opowieści.

Drugi dzień seminarium otworzyło kilka wykładów. Najpierw studenci z Siegen pod 
opieką prof. U. Strätera wygłosili wspólnie referat przybliżający uczestnikom historię prze-
mian wyznaniowych w Magdeburgu oraz rolę miasta jako „ostoi protestantyzmu w epoce 
konfesjonalizacji”.

Następnie głos zabrali studenci z Halle, którzy pod kierownictwem Justusa Vestinga 
przygotowali wykład wprowadzający na temat historii oraz historii Kościoła na terenie 
całej Starej Marchii. 

W drugiej turze referatów miejsce prelegentów zajęli uczestnicy polscy – dr Piotr 
Birecki (Toruń) oraz dr Marcin Wisłocki (Wrocław), którzy zaprezentowali wykłady 
przybliżające dorobek artystyczny tego obszaru zarówno w średniowieczu, jak i w epoce 
nowożytnej.

Po południu seminarzyści kontynuowali zwiedzanie regionu. Listę obiektów, które 
obejrzeli tego dnia, otworzyła katedra w Havelbergu, niegdyś najważniejszy kościół bi-
skupstwa havelberskiego, a od czasów reformacji niezmiennie kościół protestancki. O tej 
niezwykłej świątyni opowiedziała Justyna Chodasewicz (Wrocław). 

Drugim przystankiem na drodze seminarzystów było malutkie średniowieczne mia-
steczko Werben, gdzie Agnieszka Hiltawska (Wrocław) wygłosiła referat o pojoannickim 
kościele św. Jana. 

Z Werben grupa przejechała do Seehausen, gdzie kilka interesujących słów o tamtej-
szym kościele św. Piotra powiedziała Aleksandra Adamczyk (Wrocław).

Po powrocie do Bertingen seminarzystów czekał jeszcze wieczorny wykład prof. dr. 
hab. Ernsta Kocha, słynnego niemieckiego teologa, byłego rektora Uniwersytetu w Lipsku. 
Sędziwy profesor wygłosił prelekcję o stendalskim archidiakonie Christianie Scrivierze, 
niemieckim teologu i pisarzu religijnym czynnym w drugiej połowie XVII w.

Kolejnego dnia w programie seminarium nie przewidziano żadnych porannych wykła-
dów, dzięki czemu od wczesnego rana uczestnicy mogli kontynuować wycieczkę szlakiem 
staromarchijskch zabytków. 
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Pierwszy przystanek na trasie seminarzystów – wiejski drewniany manierystyczny ko-
ściół w Osterwohle – wzbudził powszechny zachwyt. O historii i wyposażeniu tej niewiel-
kiej świątyni opowiadała Marta Kaluch-Tabisz (Wrocław). Ze względu na urok tego miejsca 
pobyt w Osterwohle znacznie przedłużył się względem oczekiwań i choć do końca dnia nie 
odrobiono tej straty, zwiedzającym udało się zrealizować zaplanowany program. W Salz-
wedel Magdalena Chromik (Wrocław) oprowadziła uczestników po kościele Mariackim, 
a Magdalena Poradzisz-Cincio (Zielona Góra) opowiedziała o kościele św. Katarzyny. Po 
południu Urszula Bończuk-Dawidziuk (Wrocław) przybliżyła dzieje pałacu myśliwskiego 
w Letzlingen, wzniesionego w stylu gotyku tudorowskiego przez architektów Friedricha 
Augusta Stülera i Ludwiga Ferdinanda Hessego na zlecenie pruskiego króla Wilhelma IV. 
Z Letzlingen grupa ruszyła znów do Magdeburga, gdzie wysłuchała Dominiki Piotrowskiej 
(Wrocław) referującej o ratuszu miejskim i słynnym pomniku magdeburskiego Jeźdźca. 

Późnym popołudniem seminarzyści wrócili do katedry św. św. Maurycego i Katarzyny, 
gdzie przez kilka godzin pracowali nad opisem, analizą oraz wykonaniem dokumentacji 
fotograficznej epitafiów magdeburskich kanoników: Wernera von Plotho, Christiana von 
Hopkorff oraz Ludwiga von Lochow. Wieczorem zespoły kontynuowały pracę w ośrodku 
w Bertingen.

Czwartkowy poranek zainaugurował wykład dypl. teol. Claudii Drese (Halle) zatytu-
łowany W połowie drogi do Berlina. Wpływowi pastorzy z terenu Starej Marchii i ich kon-
takty z ośrodkiem w Halle około 1700 r. Następnie ks. dr Reinhard Creutzburg ze Stendalu 
opowiedział O roli staromarchijskich zwierzchników kościelnych w czasach narodowego 
socjalizmu. Po krótkiej przerwie dypl. teol. Marcus Heydecke (Halle) wygłosił wykład pt. 
Tam, gdzie jest Chrystus, tam trwa konflikt i spór. Walka z Kościołem na staromarchijskiej 
wsi. 

Po wczesnym obiedzie seminarzyści ruszyli w dalszą podróż po Starej Marchii. Naj-
pierw – do Stendalu, gdzie Roman Barczyński (Wrocław) opowiedział zebranym o losach 
i zabytkach kościoła św. Jakuba. Następnie grupa zwiedziła tamtejszy kościół Mariacki, po 
czym skierowała swe kroki w stronę kościoła św. Mikołaja, o którym referowała Andrea 
Huczmanová (Praga). 

Po południu uczestnicy seminarium znaleźli się w malowniczej miejscowości Tanger-
münde. Anna Ginter (Wrocław) przybliżyła dzieje i architekturę kościoła św. Szczepana, 
a Zofia Urszula Kaleta (Wrocław) – tamtejszego ratusza. 

Wczesnym wieczorem grupa obejrzała piękny szlachecki dwór w Briest, który powstał 
w początkach XVII w. jako siedziba rodu von Bismarck. Korzystając z okazji i pięknej po-
gody, seminarzyści spacerowali po należącym do rezydencji parku, jednocześnie słuchając 
opowieści Tima Veitha (Siegen) o losach tej szlacheckiej posiadłości.

W drodze powrotnej uczestnicy wyprawy zatrzymali się w małej wsi Cobben, gdzie 
w miejscowym kościele Edda Ahrberg (Cobben) wygłosiła prelekcję o życiu i działalności 
Eriki Drees – pochodzącej ze Śląska niemieckiej aktywistki na rzecz pokoju na świecie.

Wyczerpani intensywnym zwiedzaniem seminarzyści wieczorem wrócili do Bertingen, 
gdzie (mimo późnej pory) zasiedli do dalszej pracy nad ćwiczeniem grupowym, którego 
wyniki prezentowane były rankiem następnego dnia.

Po zakończeniu prezentacji prac seminarzyści udali się w dalszą drogę szlakiem staro-
marchijskich zabytków. W Burgu k. Magdeburga Małgorzata Gniazdowska (Leszno) oraz 
Marta Małkus (Wschowa) referowały o trzech średniowiecznych romańskich kościołach: 
św. Piotra, św. Mikołaja oraz Najświętszej Marii Panny. 
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Tego dnia na trasie grupy znajdował się jeszcze romański klasztor Norbertanów w mie-
ście Jerichow z najstarszym, zrealizowanym w stylu gotyku ceglanego kościołem kole-
giackim św. św. Marii i Mikołaja. O tym potężnym kompleksie, zrekonstruowanym po 
zniszczeniach wojennych, opowiedziała Joanna Kaźmierczak (Wrocław).

Po powrocie do Bertingen na seminarzystów czekał upragniony odpoczynek. Tradycyj-
nie w ostatni wieczór przed powrotem do domów uczestnicy zebrali się, aby podsumować 
spotkanie przy wspólnym posiłku i lampce wina. Tegoroczne zakończenie seminarium 
dodatkowo urozmaiciło zorganizowane przez niemieckich studentów grillowanie.

W sobotę 14 czerwca seminarzyści ruszyli w drogę do domów – do Siegen, Halle 
i Wrocławia. Ostatni odcinek przebytej razem trasy uzupełniło wspólne zwiedzanie miej-
scowości Gardelegen. O tamtejszym kościele św. Mikołaja (częściowo w ruinie) opowie-
działa Marta Małkus. Wyposażenie tej świątyni (w tym słynny obraz z warsztatu Cranacha 
z przedstawieniem św. Weroniki) zostało przeniesione do kościoła Mariackiego, o którym 
wyczerpujący referat wygłosiła Aurelia Zduńczyk (Wrocław). Jej odczytem oficjalnie 
zamknięte zostało seminarium. Uczestnicy pożegnali się w drodze do Magdeburga, gdzie 
grupy ostatecznie się rozdzieliły.

XI Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław–Halle–Siegen z pewnością należy zaliczyć 
do wyjątkowo udanych. Niezwykle interesujące zabytki Starej Marchii na długo zapadną 
w pamięć jego uczestnikom, a świetnie przygotowane przez seminarzystów wykłady po-
zwoliły nie tylko zorientować się w historycznych losach tego regionu, ale dały również 
bezcenny wgląd w dzieje protestantyzmu na tym obszarze i jego oddziaływanie na arty-
styczny i kulturalny dorobek tej krainy. Dzięki referatom, wykładom, a przede wszystkim 
dzięki wymagającemu ćwiczeniu grupowemu po raz kolejny udało się udowodnić, jak 
ważna i interesująca jest wymiana wiedzy i doświadczeń między studentami i badaczami 
różnych dziedzin. W czasie czerwcowego spotkania historia, sztuka i teologia nie tylko 
płynnie się ze sobą przeplotły, ale przede wszystkim doskonale uzupełniły. Wydaje się, że 
to właśnie jest jednym z najcenniejszych doświadczeń, jakie oferuje Polsko-Niemieckie 
Seminarium. Bez wątpienia ta idea będzie przyświecać również przyszłorocznemu spotka-
niu, które poświęcone będzie sztuce i religii na terenie Karkonoszy i Gór Izerskich.

Marta Czyżak
(Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu)

„UNTERWEGS AUF PILGERSTRASSEN. PILGER AUS DEM POLNISCHEN 
UND DEUTSCHEN RAUM IM SPÄTMITTELALTER UND IN DER FRÜHEN 

NEUZEIT” (WÜRZBURG, 25–26 IX 2014 R.)

W dniach 25–26 IX 2014 r. w Würzburgu odbyła się międzynarodowa konferencja 
poświęcona fenomenowi pielgrzymek w ich wymiarze religijnym i społecznym, indy-
widualnym i zbiorowym: W podróży szlakami pątniczymi. Pielgrzymi z terenów polskich 
i niemieckich w późnym średniowieczu i nowożytności, zorganizowana przez Polską Misję 
Historyczną przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu (dr Renata Skow-
rońska), Katedrę Historii Frankonii Uniwersytetu Juliusza Maksymiliana (prof. Helmut 
Flachenecker) oraz Zakład Historii Krajów Bałtyckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu (prof. Andrzej Radzimiński). Wsparcia konferencji udzieliły Archiwum i Bi-
blioteka Diecezji Würzburg (Archiv und Bibliothek des Bistums Würzburg), w których 
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wnętrzach, w nowoczesnym budynku naprzeciw barokowego gmachu Starego Uniwer-
sytetu fundacji bp. Juliusza Echtera (1582–1591), toczyły się obrady, a także Bawarska 
Kancelaria Państwowa i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Honorowy Patronat 
nad tym naukowym wydarzeniem sprawował Jego Ekscelencja dr Friedhelm Hofmann, 
biskup Würzburga.

Obrady zostały podzielone na sześć istotnych dla podjętej problematyki bloków tema-
tycznych: 1. Referaty wprowadzające; 2. Realia pielgrzymowania; 3. Pielgrzymowanie elit 
władzy: przykład dla poddanych czy instrument władzy?; 4. Rejestry pielgrzymów i księgi 
cudów jako źródła historyczne; 5. Przekazać własne doświadczenia; 6. Idee i praktyka 
pielgrzymek. 

Uczestników konferencji przywitali przedstawiciel biskupa Würzburga i dr R. Skowroń-
ska, kierownik Polskiej Misji Historycznej. Pierwszą sesję bloku przedpołudniowego pro-
wadził prof. A. Radzimiński. W referacie otwierającym spotkanie dr hab. Maria Starnawska, 
prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przedstawiła stan badań nad ruchem 
pielgrzymkowym w historiografii niemieckiej i polskiej: problematykę podejmowaną w obu 
krajach, różnorodną ze względu na sytuację wyznaniową i dysproporcję w zachowanej 
bazie źródłowej (szczególnie w liczbie relacji z peregrinationes maiores: do Jerozolimy, 
Santiago de Compostela i Rzymu); inicjatywy badawcze (np. interdyscyplinarne pismo 
„Peregrinus Cracoviensis” redagowane przez geografa prof. Andrzeja Jackowskiego czy 
baza „Pilgerzeichen” prowadzona przez dr. Hartmuta Kühne i dr Carinę Brumme, wyko-
rzystująca materiały berlińskiego Kunstgewerbemuseum). W sformułowanych postulatach 
badawczych podkreśliła konieczność badań interdyscyplinarnych (historyków, historyków 
sztuki, archeologów, etnologów, antropologów kultury, teologów, filologów, muzykologów, 
geografów religii i in.) nad wieloaspektowym fenomenem pielgrzymek (Das Phänomen 
der Pilgerfahrten in der deutschen und polnischen Kultur des Mittelalters und der Neuzeit. 
Hauptfragestellungen und Forschungsstand). W drugim referacie tego bloku prof. Wolf-
gang Wüst (Universität Erlangen-Nürnberg) zarysował obraz pielgrzymów i pielgrzymek 
w świetle frankońskich ordynacji kościelnych i w krytyce oświeceniowej, przytaczając 
wybrane przykłady z południowych Niemiec i Szwajcarii (sanktuaria Najświętszej Marii 
Panny w Gartlberg w Bawarii i w Einsiedeln, Krwi Chrystusa w Walldürn w Badenii-
-Wirtembergii) – Wallfahrer und Wallfahrten in der Kritik der Aufklärung. Beispiele aus 
Süddeutschland. 

Referaty drugiego bloku przedpołudniowego, prowadzonego przez prof. Ottona G. 
Oexlego, dotyczyły realiów pielgrzymowania. Prof. Janusz Tandecki (UMK, Toruń) 
przedstawił, odwołując się do przykładów z ksiąg radzieckich i ławniczych, pielgrzymki 
mieszczan wielkich miast pruskich (Torunia, Gdańska, Elbląga) w średniowieczu, w tym 
motywacje, dla których były podejmowane, cele pielgrzymkowe: Grób Pański w Jerozo-
limie, groby apostołów św. Piotra i św. Pawła w Rzymie, grób apostoła św. Jakuba Więk-
szego w Santiago de Compostela, ale też grób cesarza Karola Wielkiego w Akwizgranie, 
sanktuarium NMP w Einsiedeln), sposoby finansowania, formy pielgrzymowania i zwią-
zane z nimi realia, charakterystykę społeczną pielgrzymów (Wallfahrten der Bürger großer 
preußischer Städte im Spätmittelalter).

W kolejnym referacie tego bloku dr Peter Müller (Universität Hildesheim) ukazał realia 
pielgrzymowania ok. 1500 r. na podstawie źródeł z Hildesheimu (gdzie krzyżowały się szla-
ki handlowe i jednocześnie pielgrzymkowe): dziennika (Diarium Brandisiense) burmistrza 
Henninga Brandisa (1454–1529) oraz zapisek kanonika Johanna Radelkoppa (zm. 1574). 
Obaj pielgrzymowali do Akwizgranu. Dziennik Brandisa dostarcza obszernych informacji 



 Kronika naukowa 181

o trasie i towarzyszach drogi, miejscach noclegu, czasie trwania i sposobie podróżowania; 
wspomina także o procesie przed radą miejską o niewypłacone wynagrodzenie za odbytą 
na zlecenie pielgrzymkę (Die Praxis des Pilgerns an Hand von Hildesheimer Quellen um 
1500). Dr Winfried Romberg (Universität Würzburg) scharakteryzował natomiast piel-
grzymki w księstwie (i jednocześnie biskupstwie) würzburskim w okresie kontrreformacji 
i oświecenia: miejsca pielgrzymkowe w diecezji, w liczbie 30, uznane przez władzę ko-
ścielną (z podziałem na sanktuaria maryjne, np. Maria in Arena w Dettelbach, świętych, 
kultu eucharystycznego i Krzyża Świętego, np. klasztor Kreuzberg), pielgrzymki poza 
diecezję (Mainz, Gössweinstein, Walldürn), a także aspekt polityczno-kościelny ruchu 
pielgrzymkowego: rolę pielgrzymek w programach duszpasterskich i w polityce kościel-
nej książąt-biskupów: Juliusa Echtera (1573–1617), dążącego do rekatolicyzacji księstwa, 
Johanna von Schönborn (1642–1673), Johanna von Guttenberg (1684–1698) i Christo-
pha von Hutten (1724–1729) – Wallfahrten im würzburgischen Franken im Zeitalter von 
Konfessionalismus und Aufklärung (ca. 1600–1803). W ostatnim referacie przedpołudnia 
dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. Uniwersytetu Opolskiego, i dr Mariusz Sawicki (Uniwer-
sytet Opolski) podjęli problematykę pielgrzymek polskiej szlachty i magnaterii w XVII–
XVIII w. Przedstawili motywacje pątników (nadzieja na uzdrowienie z choroby) i cele 
pielgrzymkowe: ponadregionalne (Rzym z grupy peregrinationes maiores ze względu na 
wiarę w uzdrawiającą moc osoby papieża) i regionalne: sanktuaria maryjne w Częstocho-
wie i Kodniu, sanktuarium św. Antoniego w Łagiewnikach k. Łodzi. To ostatnie słynęło 
jako miejsce cudownych uwolnień z opętania, liczne przypadki takich uwolnień opisują 
tamtejsze księgi cudów (Pilgrimages of Nobles and Magnates of the Republic of Poland 
to the Holy Places in the 17th and 18th Centuries). 

Sesję popołudniową poświęconą zagadnieniu pielgrzymowania elit (prowadzenie: prof. 
Wojciech Fałkowski, Uniwersytet Warszawski) otworzył Philipp Plattner (Universität 
Innsbruck) referatem Bewaffnete Pilgerfahrt (Zbrojna pielgrzymka). Ukazał w nim moty-
wy, sposób finansowania i przebieg wyprawy krzyżowej do Prus Leopolda III Habsburga, 
księcia austriackiego, podjętej w latach 1371–1372. Referat ten dał także początek inte-
resującej dyskusji o krucjatach jako szczególnym rodzaju pielgrzymki (z wypowiedziami 
Wiktora Szymborskiego, Krzysztofa Ratajczaka, M. Starnawskiej), której towarzyszyło 
pytanie o motywacje „uzbrojonych pielgrzymów” (religijne czy świeckie: chęć przeżycia 
rycerskiej przygody, zdobycia łupów i podniesienia kondycji finansowej zubożałej ro-
dziny?) – Bewaffnete Pilgerfahrt. Die Preußenreise Herzog Leopolds III. von Österreich 
(1351–1386). W kolejnym wystąpieniu tego bloku dr K. Ratajczak (Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu) przedstawił typologię pielgrzymek przedstawicieli dynastii 
Piastów: 1. ad loca sancta – do miejsc związanych z kultem świętych; 2. pokutne, podej-
mowane dobrowolnie lub nakładane przez spowiednika dla zadośćuczynienia (ekspiacji) 
za popełnione wykroczenie; 3. pro defensione Terrae Sanctae: uczestnictwo w wyprawie 
krzyżowej przeciw niewiernym w Ziemi Świętej lub w Prusach, a w XIV w. udział w rejzie 
krzyżackiej na Litwę. Jako jedną z form uczestniczenia w ruchu krucjatowym wyróżnił 
także członkostwo w zakonie rycerskim joannitów lub krzyżaków; 4. ad Terram Sanctam 
– pielgrzymowanie do Grobu Chrystusa w Ziemi Świętej. Z ostatnimi dwoma rodzajami 
pielgrzymek łączyły się często pobożne fundacje, zwłaszcza na rzecz zakonów rycerskich 
joannitów i templariuszy (The Pilgrimages of the Piast Dynasty in the Middle Ages). Dr 
Marcin Böhm (Uniwersytet Opolski) ukazał natomiast odbywane wielokrotnie europejskie 
podróże wspominanego przez przedmówcę przedstawiciela dynastii Piastów Ludwika II 
księcia brzeskiego (1380–1436). Liczne peregrynacje doprowadziły do niewydolności 
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finansowej dynasty, np. w powrotnej drodze z Ziemi Świętej w 1404 r. został uwięziony 
przez Saracenów, a do zgromadzenia wysokiego okupu konieczna okazała się pomoc 
mieszczan brzeskich i zastawienie książęcych klejnotów; w niewolę popadł także w 1410 
r., kiedy wspierał zakon krzyżacki w wojnie z Polską (Herzog Ludwig II. von Brieg. Pilger 
– Herrscher – Bankrotteur).

Obrady drugiej części tego bloku prowadził prof. Wolfgang Wüst. Pierwszy z prele-
gentów, dr Leszek Zygner (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Ciechanów), w refe-
racie Der Bischof als Pilger (Biskup – pielgrzym) podjął problem pielgrzymek, przede 
wszystkim peregrinationes maiores, biskupów polskich i z obszaru Rzeszy Niemieckiej 
w późnym średniowieczu, łączący się z pytaniem o samoświadomość religijną hierarchów 
tego okresu. Autor zauważył, że bardzo niewielu biskupów pielgrzymowało w XV w. do 
Ziemi Świętej i Santiago. Uciążliwą peregrinatio do Grobu Chrystusa podjęli jedynie bi-
skup krakowski Piotr Wysz w 1408 r. oraz biskup Triestu Marino Cerne w 1436 r. Ważnym 
celem podróży późnośredniowiecznych biskupów niemieckich był natomiast Rzym, nie 
tyle z uwagi na groby apostołów, ile ze względu na starania o beneficja kościelne. Wśród 
przyczyn nieobecności hierarchów na lokalnych i bardziej odległych szlakach pątniczych 
autor wymieniał obowiązek rezydencji biskupa w diecezji (stabilitas loci), a także upadek 
religijności i humanistyczną krytykę pielgrzymek podejmowanych dla uzyskania odpustów 
(Der Bischof als Pilger. Einige Beispiele aus dem spätmittelaterlichen Polen und Deutsch-
land). Dr hab. Adam Krawiec, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
analizował z kolei najstarszą znaną polską relację z peregrynacji do Ziemi Świętej i Syrii: 
dziennik (a w pewnych partiach przewodnik) późniejszego hetmana wielkiego koronnego 
Jana Amora Tarnowskiego, zatytułowany Terminatio ex itinerario, zredagowany kilkana-
ście lat po podróży podjętej w 1518 r., najprawdopodobniej przez osobę z otoczenia het-
mana. Przedstawił różnorodne motywy, które kierowały pielgrzymem (oprócz religijnych 
także renesansowa ciekawość świata) oraz charakterystyczne cechy jego relacji, typowe 
dla postrzegania Bliskiego Wschodu z perspektywy europejskiej: podkreślanie starożyt-
ności Jerozolimy, odmienności kultury islamu – Der älteste Bericht eines polnischen Pil-
gers über seine Reise ins Heilige Land – das „Reisetagebuch“ von Jan Amor Tarnowski 
(1488–1561).

Podobnie jak pierwszy, także drugi dzień konferencji został podzielony na trzy bloki 
tematyczne. Referaty pierwszego bloku, prowadzonego przez prof. dr. Heinza-Dietera Hei-
manna (Universität Potsdam) dotyczyły możliwości wykorzystania rejestrów pielgrzymów 
i ksiąg cudów jako źródeł historycznych. W pierwszym wystąpieniu tej części dr Andre-
as Röpcke (Schwerin) ukazał fenomen pielgrzymek z hanzeatyckich miast północnych 
Niemiec i wybrzeży Bałtyku: Stralsundu, Lubeki, Oldenburga w Holsztynie, z Rostocku, 
Szczecina, Trzebiatowa nad Regą, Gdańska, do sanktuarium św. Teobalda (bpa Ubalda 
von Gubbio) w Thann w Alzacji (obecnie francuski departament Górny Ren), gdzie czczo-
no słynące cudami relikwie kciuka tego świętego. Autor odwoływał się do księgi cudów 
sanktuarium (215 relacji z północnych Niemiec z lat 1405–1522) oraz dokumentów rad 
miejskich zezwalających na pielgrzymki – Die Wallfahrt der „Seeländer“ zum heiligen 
Theobald im Spätmittelalter. W kolejnych referatach prof. Mark Mersiowsky (Universität 
Innsbruck) przedstawił możliwości wykorzystania XV-wiecznych ksiąg cudów klasztoru 
Maria Waldrast w Tyrolu do badań nad fenomenem pielgrzymek, w których uczestniczyła 
przede wszystkim ludność wiejska tego obszaru (Pilger auf Tiroler Straßen. Die Evidenz 
des Mirakelbuchs vom Kloster Maria Waldrast aus dem 15. Jahrhundert), a dr Ricarda 
Matheus (Universität Halle-Wittenberg) – możliwości wykorzystania rejestru pielgrzymów 
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niemieckiego hospicjum Santa Maria dell’Anima w Rzymie z lat 1778–1819. Dane z fo-
tograficznej kopii tego źródła (od 1997 r. uznawanego za zaginione) autorka opracowała 
w bazie Deutschsprachige Rompilger in der Goethezeit. Rekonstrukcja i cyfrowa edycja 
zaginionego źródła, przygotowanej na zlecenie Deutsches Historisches Institut in Rom: 
(http://194.242.233.135/denqAnima/index.php?view=doc_texte_layout).

Referaty kolejnego bloku przedpołudnia, prowadzonego przez dr hab. M. Starnawską, 
podejmowały problematykę relacji z pielgrzymich szlaków. Dr Jörg Füllgrabe (Hochschule 
Darmstadt) scharakteryzował warstwę informacyjną oraz właściwości językowe i orto-
graficzne pierwszego niemieckiego przewodnika do Santiago de Compostela autorstwa 
Hermanna Küniga, mnicha z klasztoru serwitów (Sług NMP) w Vach. Tekst – oparty na 
osobistych doświadczeniach – ilustrowany ciekawymi drzeworytami ukazał się po raz 
pierwszy drukiem w strasburskiej oficynie Matthiasa Hupfuffa w 1495 r. (Von Fahrten 
und Gefahren. Hermann Künig von Vachs Pilgerführer „Die Walfahrt und stras zu sant 
Jakob“ als Beispiel spätmittelalterlicher Informationsliteratur). Markus Stich (Univer-
sität Konstanz) opisał natomiast realia pielgrzymowania i codzienność na pielgrzymich 
galerach kursujących regularnie dwa razy w roku z Wenecji do Jaffy. Do zróżnicowania 
znanego z literatury, jednoznacznie negatywnego obrazu takich podróży (ciasnota na 
galerze, fatalne warunki higieniczne, złe wyżywienie, burze, niebezpieczeństwo ataków 
okrętów tureckich i pirackich), posłużyły autorowi relacje norymberskiego patrycjusza 
Hansa Tuchera (pielgrzymował w latach 1479–1480), szlachcica z Konstancji Konrada 
Grünemberga (1486 r.), dominikanina z Ulm Feliksa Fabriego (1483 r.) i anonimowego 
szlachcica z Bawarii (1494 r.). Dowiódł, że warunki podróży zależały przede wszystkim 
od zmiennych czynników pogodowych i liczby pielgrzymów na pokładzie galery (Stürme 
– Enge – Langeweile. Bemerkungen zum Alltag auf venezianischen Pilger-Galeeren im 
15. Jahrhundert).

W ostatnim bloku konferencji (prowadzenie: dr hab. M. Starnawska) przedstawiono 
dwa referaty zogniskowane na ideach i praktyce pielgrzymek. W pierwszym z nich dr 
W. Szymborski (Zakład Historii Oświaty i Kultury UJ) ukazał zagadnienie uzyskiwanych 
w drodze pielgrzymek regionalnych odpustów papieskich: rzymskich kościołów stacyjnych 
i lat jubileuszowych w średniowiecznej Polsce, ich inicjatorów i odbiorców oraz warunki 
uzyskania (odwiedzenie kościoła, który otrzymał indulgencję, ofiara na rzecz budowy ko-
ścioła, udział w krucjacie lub wsparcie finansowe krucjaty przeciw Turkom, odpowiednia 
modlitwa) – Medieval Rome in Poland – Indulgences of the Churches of the City [of Rome] 
and Jubilee Indulgences in Medieval Poland.

W referacie kończącym sesję (odczytanym przez Winfrieda Romberga) dr Barbara Ko-
walska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) analizowała przedstawienia i typy 
pielgrzymek w Annales Jana Długosza. Wyróżniła pielgrzymki indywidualne i grupowe, 
historyczne i literackie (fantastyczne), ze względu na cel (pielgrzymki lokalne, regionalne 
i ponadregionalne), intencję – religijne (pokutne, błagalne, dziękczynne), określane przez 
autora Roczników jako „prawdziwe” i przeważające w jego dziele, oraz religijno-politycz-
ne; w ostatnich zaś dwóch grupach: pielgrzymki dobrowolne i przymusowe, prywatne 
i publiczne, jawne i niejawne. Jan Długosz w swoich opisach wczesnośredniowiecznych 
pielgrzymek stosował pojęcia, wyobrażenia, ryty pielgrzymie swojej epoki, a w jego 
dziele odbija się mentalność grup kanonickich późnego średniowiecza – Bitt-, Dank- und 
Bußwallfahrten in den ,,Annnales seu Cronicae incliti Regni Poloniae“ von Jan Długosz 
(1415–1480).
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Obrady, ukazujące rozległą panoramę ruchu pielgrzymkowego w krajach Rzeszy Nie-
mieckiej i w Królestwie Polskim – wielość typów i celów pielgrzymek, motywacji ich 
uczestników, sposobów finansowania, a także możliwości wykorzystania źródeł związa-
nych z ruchem pielgrzymkowym – podsumował prof. A. Radzimiński, zapowiadając druk 
referatów w kolejnym „Biuletynie Polskiej Misji Historycznej” (nr 10, 2015). Będzie to 
ważne świadectwo aktualnych kierunków badań nad pielgrzymkami w historiografii obu 
krajów – i jednocześnie inspiracja do dalszych prac i poszukiwań.

Konferencję o polskim i niemieckim historycznym pielgrzymowaniu zakończyła wspól-
na wyprawa-pielgrzymka do górującej nad miastem Käppele – sanktuarium Nawiedzenia 
NMP (Mariä Heimsuchung), ostatniego dzieła architekta Balthasara Neumanna w Würz-
burgu (1748–1750). Dr Winfried Romberg z wielkim znawstwem i pasją wtajemniczył 
uczestników w założenia architektury i rokokowego wystroju świątyni. Można było zoba-
czyć ukrytą w bocznej kaplicy (pierwotnej Käppele), łaskami słynącą Pietę, czczoną tutaj 
od 1640 r., oraz umieszczone w bocznym krużganku kościoła XIX- i XX-wieczne wota. 
Po wysłuchaniu koncertu organowego uczestnicy zeszli podwójnymi (symetrycznymi) 
kamiennymi schodami późnobarokowej drogi krzyżowej (1761–1778) do miasta, podzi-
wiając ukryte wśród platanów na coraz niższych podestach kaplice – stacje drogi krzyżo-
wej. Wyprawa ta pozwoliła bliżej poznać tę perłę późnego baroku i jedno z ważniejszych 
miejsc pielgrzymkowych w diecezji würzburskiej.

Tomasz Białończyk 
(Uniwersytet Śląski)

XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
Z CYKLU „KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ” 

PT. „POSTĘP I ZACOFANIE W KULTURZE EUROPY ŚRODKOWEJ”
 (ZABRZE, 13–14 XI 2014 R.)

Od 18 już lat miasto Zabrze jest gospodarzem międzynarodowych konferencji nauko-
wych z cyklu Kultura Europy Środkowej. W ciągu dwóch dni – 13 i 14 listopada – bada-
cze z Polski, Czech i Ukrainy wygłosili 27 referatów koncentrujących się na problemach 
związanych z postępem i zacofaniem w Europie Środkowej. Organizacji przedsięwzięcia 
tradycyjnie podjęły się: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Polskie Towarzy-
stwo Historyczne Oddział w Katowicach i Urząd Miejski w Zabrzu.

Po uroczystym otwarciu konferencji w Teatrze Nowym referat wprowadzający pt. 
Współczesne problemy historycznej pamięci – regionalizm i polskie myślenie o Europie 
wygłosiła Ewa Chojecka. Następnie odbyła się dyskusja panelowa, w której udział wzięli: 
Marek Cetwiński (Akademia Jana Długosza w Częstochowie), E. Chojecka (Uniwersytet 
Śląski), Tomasz Falęcki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN), Tadeusz Gadacz (Collegium 
Civitas), Krzysztof Kłosiński (Uniwersytet Śląski) oraz Marek Wichrowski (Uniwersytet 
Medyczny w Warszawie). Tematem dyskusji były zagadnienia regionalizmu, kosmopoli-
tyzmu i patriotyzmu jako wyzwania współczesności.

Obrady konferencji odbywały się tradycyjnie w Muzeum Górnictwa Węglowego. Refe-
raty wygłoszone w trakcie pierwszego dnia konferencji zostały zgrupowane w bloku Kraj 
– ludzie – miejsca. Jako pierwszy z referatem Średniowieczni Ślązacy o historii i upływa-
jącym czasie wystąpił M. Cetwiński. Postęp i zacofanie w reformach Macieja I jako króla 
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czeskiego, czyli o korwinowskiej modernizacji władzy nieco inaczej były tematem interesu-
jącego wystąpienia Bogusława Czechowicza (Uniwersytet Opolski). Następne dwa referaty 
wygłoszone zostały przez pracowników Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Warszawie. Waldemar Graczyk przedstawił rozbudowę struktury administracyjnej i te-
rytorialnej w diecezji płockiej w połowie XV w., traktując ją jako przejaw usprawnienia 
aktywności duszpasterskiej lokalnego Kościoła. Jolanta Małgorzata Marszalska zajęła się 
rozwojem zainteresowań naukowych płockiego środowiska katedralnego w świetle książki 
XV-wiecznej. Kolejnym prelegentem był Jan Pacholski (Uniwersytet Wrocławski), który 
na podstawie korespondencji z wojny 1866 r. podjął temat zacofania Austrii i postępowości 
Prus. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński) starał się odmitologizować funkcjonującą 
w historiografii opinię o gospodarczym zacofaniu Galicji, zwracając uwagę, iż rolnictwo, 
a także przemysł galicyjski w okresie autonomii charakteryzował powolny, lecz systema-
tyczny wzrost produkcji. Wykazał również stały postęp w szkolnictwie podstawowym 
i średnim. Następnie Marek Ďurčanský z Uniwersytetu Karola w Pradze wygłosił referat 
Metamorfozy idei postępu w czeskim ruchu studenckim końca XIX i pierwszej połowy XX w. 
Olga Oseredczuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy), występując z tematem Kultura Lwo-
wa w latach 1939–1941. Postęp czy regres?, zadała pytanie o dokonujące się przemiany, 
jakie zaszły po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną, skupiając się na kulturze duchowej, 
politycznej, materialnej tegoż miasta w tym czasie. Chłopi i rolnicy w Polsce Ludowej: 
postępowość i zacofanie grupy społecznej (wizja ideologiczna i realia) to temat referatu 
Grzegorza Miernika z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Badacz ten przypomniał, iż 
w latach 50. w propagandzie PRL-u symbolem postępu stał się traktor, natomiast koń miał 
symbolizować zacofanie. Problemami postępu w międzywojennej Czechosłowacji zajął 
się Andrzej Małkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pierwszy dzień konferencji 
zamknął M. Wichrowski, prezentując temat Działania eutanatyczne w kontekście teorii 
postępu. Wystąpienie to dobrze wpisało się w interdyscyplinarny charakter konferencji 
zabrzańskiej. 

Drugi dzień konferencji rozpoczęły wystąpienia przyporządkowane ogólnemu hasłu 
Media. Pierwsze trzy wygłoszone referaty poruszały problematykę czeską. Marie Bláhová 
(Uniwersytet Karola w Pradze) podjęła temat: Vliv pisemne kultury na rozvoj stàtu v pře-
myslovských Čechàch, Ivan Hlaváček (Uniwersytet Karola w Pradze) wystąpił z referatem 
zatytułowanym: Rozvoj diplomatických forem a kancelářských zařízení ve středověkých 
Čechách, a Wojciech Iwańczak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) omówił Tradycję 
i nowe zjawiska w „Kronice Zbrasławskiej”. Następnie Waldemar Hanasz (Uniwersy-
tet Kazimierza Wielkiego) przedstawił temat Postępowość i zacofanie w myśli Łukasza 
Górnickiego. Badacz ten rozważał problem na podstawie wybranych pism tegoż pisarza, 
takich jak: Dworzanin polski, Rzecz o dobrodziejstwach, Rozmowa Polaka z Włochem 
o wolnościach i prawach polskich oraz Dzieje w Koronie polskiej, dochodząc do wniosku, 
że postępowość Ł. Górnickiego była dość ograniczona. Kolejnym referatem wpisującym 
się w nurt studiów źródłoznawczych było wystąpienie Agaty Bryłki (Uniwersytet Śląski). 
Prelegentka przedstawiła Przejawy postępowej myśli na łamach śląskich nowożytnych 
druków kalendarzowych. Wystąpienie ukazało wielki potencjał badawczy, rzadko wykorzy-
stywany przez historyków zajmujących się tymi źródłami. Na zagadnieniach związanych 
z postępem w archiwistyce i edytorstwie źródeł skupiły się referaty pracowników Uniwer-
sytetu Warszawskiego: Marii Dutkowskiej (Postęp w edytorstwie źródeł historycznych na 
ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. na przykładzie Galicji) oraz Stefana Jerzego 
Ciary (Postęp w archiwistyce polskiej na przełomie XIX i XX w.). Ostatni referat drugiej czę-
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ści konferencji wygłosił Maciej Wojtyński (Uniwersytet Warszawski), a jego tematem był 
Postęp w mediach elektronicznych. Wkład kadry technicznej Górnego Śląska i Zagłębia do 
rozwoju polskiej telewizji. Referent przypomniał, iż katowicka rozgłośnia Polskiego Radia 
jako pierwsza w kraju nadała transmisję sygnału telewizyjnego. Odbyło się to w 1931 r., 
a więc cztery lata przed powołaniem Państwowego Instytutu Komunikacyjnego.

Trzecią część konferencji, noszącą tytuł Idee, rozpoczęły wystąpienia wygłoszone przez 
mediewistów: Beatę Wojciechowską (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), która poruszyła 
problem Średniowiecznego ustawodawstwa synodalnego w Polsce wobec norm Kościoła 
powszechnego, oraz Wojciecha Fałkowskiego (Uniwersytet Warszawski) nt. Rozwoju my-
śli państwowej, parlamentaryzmu i podmiotowości w późnym średniowieczu w Czechach, 
Polsce i na Węgrzech. Z kolei w tematykę nowożytną wprowadził referat Jacka Kurka 
i Anny Piontek (Uniwersytet Śląski) pt. Postęp, czyli rozwój? O pięknej epoce pewnego 
przełomu. Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Europie Środkowej na przełomie XIX i XX 
w. Wreszcie Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski) w referacie Górny Śląsk – kraina 
postępu i nowoczesności w propagandzie w okresie PRL-u zauważył, iż w propagandzie 
PRL-owskiej na Górnym Śląsku najbardziej eksponowanym elementem postępu był prze-
mysł. Zdaniem prelegenta nie był to obraz do końca nieprawdziwy. 

W ostatniej części wygłoszono cztery referaty odnoszące się do spraw ogólnych. 
Krzysztof Mazur (Uniwersytet Jagielloński) mówił o Polityce i antypolityce, czyli o pomie-
szaniu kategorii politycznych z dyskursem moralnym, Tomasz Lewandowski (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza) o Pozycji i roli praw kulturalnych we współczesnych systemach 
ochrony praw człowieka, Małgorzata Zuber (badacz niezależny) podjęła zagadnienie: 
Kategorie postępu i zacofania w aspekcie wirtualizacji i dekompozycji rzeczywistości, 
a Mieczysław Juda (ASP w Katowicach) temat swojego wystąpienia zawarł w pytaniu: 
Kultura, czymże jest?

XVIII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej sta-
ła się okazją do wymiany poglądów na temat postępu i zacofania, w której uczestniczyli 
przedstawiciele różnych dyscyplin. Konferencji towarzyszyła ożywiona dyskusja nauko-
wa. Zabrzańskie spotkanie przyczyniło się do zacieśnienia kontaktów między badaczami 
z Polski, Czech i Ukrainy. 

Krystyna Szykuła
(Wrocław)

WIDOKI WROCŁAWIA FRIEDRICHA BERNHARDA WERNERA.
WYSTAWA FAKSYMILIÓW WYDAWNICTWA ORBIS PICTUS

(WROCŁAW, 23–26 XI 2014 R.)

Podczas wystawy zorganizowanej przez wydawnictwo Orbis Pictus we współpracy 
z firmą mieszkaniową Apartamenty Sky Tower zostały zaprezentowane widoki Wrocławia 
słynnego XVIII-wiecznego rysownika i rytownika Friedricha Bernharda Wernera. Pokaza-
no je w postaci doskonałych faksymilowych reprodukcji opublikowanych ostatnio przez 
Orbis Pictus. Od strony merytorycznej wystawę przygotował dr Kazimierz Kozica, kustosz 
Biblioteki Zamku Królewskiego w Warszawie. On też wygłosił wprowadzenie, w którym 
przypomniał sylwetkę rysownika oraz podkreślił wyjątkowość wydanego przez Orbis Pic-
tus kompletu 16 widoków Wrocławia wykonanych według rysunków Wernera. Komplet 
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ten, w ręcznie wykonanej tece ze złoconym tytułem, można nabyć wraz z Komentarzem 
K. Kozicy w języku polskim, angielskim i niemieckim za cenę 970 zł.

Główny bohater wystawy, F.B. Werner (1690–1776), urodził się w Topoli na Śląsku 
(w księstwie oleśnickim)1. Ten śląski rysownik sporządzał liczne rysunki miast Europy, 
w tym Polski i Śląska. Wśród nich znajdowały się nie tylko ogólne widoki miast, lecz także 
poszczególnych budowli, kościołów, klasztorów, fragmentów miast itp. Miedzioryty na 
podstawie rysunków Wernera wydawane były w Augsburgu. Po jego śmierci publikowali 
je m.in. spadkobiercy słynnej firmy J.B. Homanna w Norymberdze czy J.D. Schleuena 
w Berlinie. Wyjątkową wartość mają miedzioryty trzech twórców – Martina Engelbrechta, 
Jeremiasa Wolffa i Georga Balthasara Probsta. Natomiast ogromnie rzadko można spo-
tkać rękopiśmienne widoki Wernera, które zawarte są w słynnej Topographia Silesiae. Do 
rzadkich należą też widoki z drukowanej Scenographia urbium Silesiae. Znaleźć je można 
w postaci luźnych plansz włączonych (wklejonych) do atlasu sztucznego, znanego jako 
kolekcja Zachariasa i Amadeusa Machnizkich. Wśród nich szczególnie cenne są plansze 
widoków, z których wybrane zostały podkolorowane. Wspomniane dzieła znajdują się we 
wrocławskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. Należy podkreślić, że Werner jako mieszkaniec 
Wrocławia dużą część prac poświęcił swemu miastu. To one stały się podstawą grafik 
G.B. Probsta, reprodukowanych teraz przez Orbis Pictus i prezentowanych na omawianej 
wystawie.

Postacią i dziełem Wernera zajmowała się z pasją przez wiele lat niedawno zmarła 
inż. Angelika Marsch z Hamburga (1934–2011)2. Zwieńczeniem jej hobby było wydanie 
monograficznego opracowania o Wernerze i jego dziełach3, które przesłała piszącej te 
słowa z prośbą o zrecenzowanie tego potężnego opracowania w „Polskim Przeglądzie 
Kartograficznym”4. A. Marsch była też największą kolekcjonerką widoków Wernera, 
które zgromadziła w swoim domu wraz z potężnym archiwum5. Niezwykle ważna jest 

1 Zwarty życiorys Wernera podał Ryszard Len pod adresem internetowym: www.olesnica,nie-
naltowski.net/Werner F.B.htm, oparty na tekście tego autora zamieszczonym w Oleśnica miasto zna-
ne i nieznane, czyli oleśnicki rekonesans śląskiego Robinsona, Oleśnica 1999. W 2002 r. odbyła się 
w Legnicy poświęcona Wernerowi międzynarodowa konferencja – jej materiały są dostępne w publi-
kacji pt. Friedrich Bernhard Werner (1690–1776). Życie i twórczość. Materiały z międzynarodowej 
konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Miedzi w Legnicy w dniach 21–23 listopada 
2002 r. / Leben und Werk. Protokollband der internationalen Fachtagung veranstaltet am 21.–23. 
November 2002 im Kupfermuseum zu Liegnitz, red. Angelika Marsch, Jan Harasimowicz,  Le-
gnica 2004 (Źródła i Materiały do Dziejów Legnicy i Księstwa Legnickiego, 3).

2 Parę miesięcy po Jej śmierci ukazała się notatka wspomnieniowa w Instytucie Herdera w Mar-
burgu: Dietmar Popp, Nachlass von Dr. Angelika Marsch ins Herder-Institut übernommen, Nr. 34, 
Januar–Juni 2012, s. 17. Za przesłanie mi tego artykuliku dziękuję dr. E. Jägerowi i samemu autorowi 
notatki, dr. Poppowi.

3 Angelika Marsch, Friedrich Bernhard Werner 1690–1776. Corpus seiner europäischen 
Städteansichten, illustrierten Reisemanuscripte und der Topographien von Schlesien und Böhmen-
Mähren, Weißenhorn 2010. W przygotowaniu była praca poświęcona wyłącznie życiu i działalności 
Wernera. 

4 Krystyna Szykuła (rec.), Angelika Marsch: Friedrich Bernhard Werner 1690–1776. Corpus 
seiner europäischen Städteansichten, illustrierten Reisemanuskripte und der Topographien von 
Schlesien und Böhmen-Mähren. Weißenhorn: Anton H. Konrad-Verlag, 2010, 674 s., „Polski Przegląd 
Kartograficzny”, 42, 2010, 3, s. 262–263.

5 O losach swojej kolekcji zdecydowała A. Marsch przed śmiercią, a o wstępnym programie 
zagospodarowania tego archiwum możemy przeczytać w notatce cytowanej w przyp. 2.
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dzisiaj odpowiedź na pytanie o dalsze losy tej kolekcji, która poddawana jest obecnie 
systematycznej konserwacji. Ważna dla poznania dzieła Wernera była również inicjatywa 
dr. Eckharda Jägera w postaci interdyscyplinarnych konferencji, tzw. Veduten-Colloquien, 
które odbywały się w latach 1981–1990 i skupiały fachowców różnych specjalności, jak 
historycy, historycy sztuki, historycy kartografii, architekci, ale też w dużej części hobby-
ści. Efektem tych konferencji były też publikacje o widokach miast, w tym opracowanych 
przez Wernera, pióra Wandy Kononowicz i Krystyny Szykuły w materiałach pokonferen-
cyjnych pt. Lüneburger Beiträge zur Vedutenforschung. Do wyników wszystkich tych prac 
nawiązywała opisywana tu wystawa.

Ciekawym uzupełnieniem wernisażu wystawy było przedstawione przez K. Kozicę 
opracowanie pt. Guckkastenbilder – XVIII wiek. Kluczowe słowo w tytule tego wystąpienia 
to typowe dla języka niemieckiego złożenie oznaczające widoki, które od drugiej poło-
wy XVIII w. były „wyświetlane” w specjalnych drewnianych skrzynkach (Guckkasten), 
przystosowanych do stereoskopowych prezentacji pojedynczych grafik. Przedstawione 
urządzenie optyczne mimo woli kojarzy się z dwoma podobnymi, jakimi były niegdyś ka-
lejdoskop oraz fotoplastykon. Ten ostatni znany jest m.in. jako np. 25-boczny bęben (rodzaj 
rotundy), wokół którego siadało tyleż samo osób, oglądając przeróżne zestawy tematyczne 
zdjęć. Guckkasten stanowiły prymitywniejszy rodzaj fotoplastykonu, lecz miały nad nim 
tę przewagę, że można je było przenosić z miejsca na miejsce, gdyż były na nóżkach lub 
– jeszcze wygodniej – na kółkach. Pokazy z wykorzystaniem Guckkasten odbywały się 
przeważnie na jarmarkach. Warto tu przypomnieć dwie naukowe rozprawy prof. W. Ko-
nonowicz6, w których przeanalizowała ona widoki Wernera pod kątem ich przydatności 
w badaniach nad architekturą Wrocławia, a także popularyzowania ich w Guckkasten – ta-
kie bowiem było właśnie pierwotne przeznaczenie przedstawionych na wystawie w Sky 
Tower widoków Wrocławia.

6 Wanda Kononowicz, Pozaartystyczne wartości wrocławskich widoków sztychowanych we-
dług rysunków Fryderyka Bernharda Wernera, Wrocław 1988 (Prace Naukowe Instytutu Historii 
Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. Seria 19. Studia i Materiały 9); eadem, 
Osiemnastowieczne panoramowe widoki Wrocławia sztychowane według rysunków Wernera jako źró-
dła ikonograficzne, Wrocław 1988 (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki 
Politechniki Wrocławskiej. Seria 22. Studia i Materiały 11).

Fragment wystawy widoków Wrocławia według F. B. Wernera w Sky Tower. Fot. Orbis Pictus
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Przy okazji prezentacji nowej publikacji z widokami Wernera zostały przedstawione 
również inne cenne wydawnictwa faksymilowe firmy Orbis Pictus, jak np. podobizny Bi-
blii Gutenberga czy Kroniki Anonima zw. Gallem, a także wybrane przykłady map i atla-
sów. Wernisaż wystawy uatrakcyjnił japoński poczęstunek z lampką wina. Dopełniało go 
zwiedzanie wybranych luksusowych apartamentów na ostatnich piętrach Sky Tower, tego 
najwyższego w Polsce budynku mieszkalnego.

Artur Kwaśniewski
(Politechnika Wrocławska)

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI PT. „OPAVSKO MEZI MORAVOU 
A SLEZSKEM. IDENTITA REGIONU A JEJÍ PROMĚNY. MEZINÁRODNÍ 

VĚDECKÉ SETKÁNÍ POŘÁDANÉ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 400 LET UDĚLENÍ 
OPAVSKA LÉNEM KNÍŽATŮM Z LICHTENŠTEJNA” / „OPAWSZCZYZNA 

MIĘDZY MORAWAMI A ŚLĄSKIEM. TOŻSAMOŚĆ REGIONU I JEJ 
PRZEMIANY. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ZORGANIZOWANA 
Z OKAZJI CZTERECHSETLECIA NADANIA KSIĘSTWA OPAWSKIEGO 

W LENNO LICHTENSTEINOM” (OPAWA, 26 IX 2014 R.)

Na przełomie 1613 i 1614 r., po 86 latach bezpośredniej podległości Opawy królom 
czeskim, cesarz Maciej von Habsburg nadał w lenno księstwo opawskie swemu zaufanemu 
dworzaninowi i urzędnikowi (zarazem wierzycielowi) księciu Karolowi Starszemu von 
Lichtenstein. Wielu historyków zalicza to wydarzenie do najważniejszych cezur w dzie-
jach Opawszczyzny, widząc w nim początek słabnięcia promorawskiej polityki stanów 
opawskich i umacniania więzi ze Śląskiem, przynajmniej w sferze administracyjno-ustro-
jowej.

Jubileusz owego brzemiennego w skutki nadania cesarskiego stał się pretekstem do 
zorganizowania konferencji naukowej służącej podsumowaniu dotychczasowych badań 
nad złożoną polityczno-kulturową sytuacją Opawszczyzny i księstwa karniowskiego 
(silnie powiązanego z ziemią opawską, podlegającego podobnemu procesowi integracji 
ze Śląskiem). Organizatorzy – Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Výzkumné centrum pro Kulturní dějiny Slezska 
a střední Evropy v období let 1000–1800 Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské uni-
verzity v Opavě, Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu 
Opolskiego, Slezské zemské muzeum, Zemský archiv v Opavě – zaprosili do udziału cze-
skich i polskich badaczy zgłębiających zagadnienia polityczno-administracyjne, religijne, 
narodowościowe, gospodarcze i kulturowe na dawnym pograniczu śląsko-morawskim. 
Bezpośredni inicjatorzy, zarazem główni moderatorzy obrad – mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. 
(Ostravská univerzita v Ostravě) i dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. UO (Uniwersytet 
Opolski) – skonstruowali program złożony z 14 referatów poświęconych zjawiskom za-
chodzącym od XIII w. po współczesność.

Wprowadzenia do problematyki tożsamości politycznej regionu dokonali prof. Antoni 
Barciak (UŚ) – w referacie pt. Problem przynależności późniejszego księstwa opawskiego 
w początkach XIII wieku – oraz prof. B. Czechowicz, w wystąpieniu stanowiącym krytyczną 
analizę historiografii dziejów politycznych Opawszczyzny zogniskowaną na interpretacji 
źródeł („Slezská opavská knížata”, czyli współczesny badacz między zgiełkiem źródeł 
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a jazgotem literatury). Kwestię śląskich i morawskich źródeł opawskiej tożsamości w póź-
nym średniowieczu i początkach nowożytności poruszyli prof. Irena Korbelářová (Slezská 
univerzita v Opavě), analizująca źródła lokalnych praw (Právní poměry Opavy v kontextu 
úvah o jeho postavení mezi Moravou a Slezskem), dr inż. arch. Artur Kwaśniewski (PWr) 
(w referacie dotyczącym pochodzenia architektoniczno-ideowego programu rezydencji 
księstwa opawskiego z „doby renesansu”) i mgr Adam Żurek (Wrocław), badający pro-
gram przedstawień heraldycznych (Heraldyka książąt opawskich oraz księstwa opawskiego 
w herbarzach i wywodach genealogicznych do końca XVI wieku). 

Nadanie lenne z roku 1614 stało się punktem wyjścia wystąpień poświęconych karierze 
i książęcym rządom przedstawicieli rodu von Lichtenstein, które zaprezentowali dr Marek 
Vařeka (Ostravská univerzita v Ostravě) (Ekonomické aspekty zisku knížecího diadému 
a Opavska Karlem I. z Lichtenštejna) i dr Jiří Brňovják (Ostravská univerzita v Ostravě) 
(„Nové” knížectví pro „nového” knížete: ke kontextu zisku knížecího titulu a Opavského 
knížectví Karlem z Lichtenštejna v „nobilitační” politice Habsburků v 17.–18. století). Nie 
mniej ważna dla dziejów Opawszczyzny cezura roku 1742 – podział ziem księstwa i włą-
czenie ich w struktury administracyjne monarchii Hohenzollernów i Habsburgów na mocy 
pokoju wrocławskiego – oraz polityczno-gospodarcze konsekwencje tego wydarzenia zosta-
ły podjęte w referatach prof. Tomasza Ciesielskiego (UO) (Opawszczyzna w okresie wojen 
śląskich), prof. Rudolfa Žáčka (Slezská univerzita v Opavě) (Opava v kontextu slezských 
měst na sklonku raného novověku), doc. Petra Popelki (Ostravská univerzita v Ostravě) 
(Opavsko mezi Moravou a Pruskem. Výstavba dopravní infrastruktury na Opavsku v období 
1742–1914); przejawy „transgranicznego” życia artystycznego w XVIII w. poruszył referat 
prof. Andrzeja Kozieła (UWr) poświęcony działalności jednego z prominentnych opawskich 
malarzy (W Świdnicy, Opawie i na całym Śląsku – Anton Ernst Beyer (1704–1773) i jego 
malarska twórczość). Niektóre przejawy umacniania tożsamości regionalnej i narodowej 
w XIX w. przedstawili doc. Pavel Šopák (Slezská univerzita v Opavě) (Regionální identita 
českého Slezska: svědectví muzeí) i doc. Andrea Pokludová (Ostravská univerzita v Ostravě) 
(Opava na přelomu 19. a 20. století. Nedobytná bašta němectví v regionu); współczesności 
poświęcony był referat mgr Anny Marcinkowskiej (UO) (Tożsamość Śląska – narracje). 

Napięty, zamknięty w ośmiu godzinach program konferencji nie sprzyjał rozwijaniu 
dyskusji (dłuższa wymiana zdań zrodziła się jedynie po referatach A. Żurka, I. Korbelářo-
vej, P. Šopáka i A. Pokludovej), pozwolił jednak zaprezentować bardzo obszerny plon ba-
dań zawierający w zdecydowanej większości autorskie interpretacje i próby podsumowań. 
Wymiernym efektem sprowokowanych przez konferencję badań nad Opawszczyzną jako 
kulturowo-politycznym pograniczem, zarazem materiałem do naukowej dyskusji będą 
oparte na referatach artykuły. Ich publikacji podejmą się w 2015 r. redakcje czasopism 
wydawanych przez Uniwersytet Ostrawski („Historica”, „Hospodařské dějiny”), Uniwer-
sytet Śląski w Opawie („Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis”) oraz Śląskie 
Muzeum Krajowe w Opawie („Časopis Slezského zemského muzea”).
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Małgorzata Ruchniewicz
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

KONFERENCJA NAUKOWA 
PT. „DEPORTACJE DO ZSRS Z ZIEM POLSKICH 1944/1945 R. 

PERSPEKTYWA PORÓWNAWCZA” (KATOWICE, 16 II 2015 R.)

Impulsem do zorganizowania przez IPN w Katowicach i tamtejsze Śląskie Centrum 
Solidarności i Wolności konferencji była obchodzona w lutym 2015 r. na Górnym Śląsku 
70. rocznica deportacji ludności cywilnej do Związku Radzieckiego. Jej ofiarą padło ponad 
40 tys. osób, w tym tysiące górników. Wydarzenia te są elementem tzw. tragedii górnoślą-
skiej 1945 r., okresu represji i prześladowań ludności tego regionu (dotychczasowej części 
niemieckiej i polskiej Górnego Śląska). Składały się na nią masowe egzekucje, gwałty 
i rabunki ze strony czerwonoarmistów, zsyłki „żywych reparacji” w głąb ZSRR, a także 
internowanie i umieszczanie autochtonów w obozach prowadzonych przez UB. Wywózka 
na wschód dziesiątków tysięcy ludzi, z których zginęły tysiące, była wielką traumą Gór-
noślązaków, marginalizowaną i skazaną na zapomnienie w PRL-u. Dopiero po upadku 
komunizmu podjęto szeroko zakrojone badania nad pierwszymi latami powojennymi na 
Śląsku, w tym nad polską i radziecką polityką represji. Dzięki wysiłkom Komisji Badania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jak również pracom archiwistów, naukowców 
i lokalnych pasjonatów historii powstały zbiory relacji i wspomnień, a także wiele opra-
cowań (wymieńmy tylko takich badaczy, jak: Eugeniusz Nowak, Zygmunt Woźniczka, 
Bernard Linek, Adam Dziurok, Piotr Madajczyk). Pojawiły się też miejsca upamiętniania 
deportowanych.

Celem konferencji było pokazanie wieloaspektowości polityki deportacji wobec ludno-
ści zamieszkującej obszar od Niemna do Odry, podsumowanie stanu badań i wskazanie na 
możliwości dalszej naukowej eksploracji tej tematyki. W konferencji wzięło udział ośmiu 
badaczy z różnych ośrodków w kraju. Spotkanie prowadzili, a także moderowali dyskusję 
dr hab. A. Dziurok i Sebastian Rosenbaum z IPN Katowice. Obrady otworzyło wystąpienie 
dr. Dariusza Roguta z Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunal-
skim na temat deportacji internowanych żołnierzy Armii Krajowej z Kresów Wschodnich 
i centralnej Polski w głąb ZSRR. Referent nakreślił przyczyny represji, cele deportacji, 
przedstawił rozmieszczenie i kategorie obozów dla akowców, jak również tryb zwalniania 
i repatriowania ich do kraju. Mgr Krzysztof Jałmużniak (UJK Filia w Piotrkowie Trybunal-
skim) przybliżył problem deportacji z Wileńszczyzny, których ofiarą oprócz internowanych 
żołnierzy podziemia padali również cywile. Przedstawił rozmieszczenie obozów, warunki 
przetrzymywania i pracy Polaków. Podobny charakter studium przypadku miało wystąpie-
nie mgr Mileny Bykowskiej z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, która omówiła 
pobyt deportowanych z Wileńszczyzny w obozach zlokalizowanych w Zagłębiu Donieckim. 
W czasie dyskusji poruszono kwestie dotychczasowego stanu badań, dostępności źródeł 
w archiwach rosyjskich. Zwrócono uwagę na ciągle wysoką użyteczność materiałów ar-
chiwalnych przywiezionych w kserokopiach do Centralnego Archiwum Wojskowego przez 
komisję archiwistów wojskowych w pierwszej połowie lat 90. XX w. Wskazano na brak 
dostępu polskich badaczy do materiałów pozostałych po działalności obozów internowania, 
przechowywanych w archiwach podległych rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. 
Fakt ten ma zasadnicze znaczenie dla możliwości pogłębionych badań nad całym komplek-
sem powojennych deportacji, na co zwrócili uwagę również kolejni prelegenci. Następne 
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dwa wystąpienia dotyczyły obszaru byłych Prus Wschodnich. Prof. dr hab. Leszek Belzyt 
(Uniwersytet Zielonogórski) nakreślił działania i postawy wojska radzieckiego i komen-
dantów wojennych wobec ludności cywilnej na tym obszarze. Wskazał na ignorowanie 
zróżnicowania narodowego na tym terenie, prześladowania Mazurów na równi z Niemca-
mi, wysoki poziom bandytyzmu będącego zagrożeniem zarówno dla stałej ludności, jak 
i napływających polskich osadników. Dr Waldemar Brenda z Delegatury IPN w Olsztynie 
przybliżył stan badań nad deportacjami z obszaru Warmii i Mazur, podkreślając istnienie 
ogromnych luk badawczych dotyczących m.in. wielkości deportacji. Podstawą źródłową 
dotychczasowych badań były przede wszystkim relacje deportowanych. Problemem poli-
tyki radzieckiej, w tym deportacjami z Pomorza Nadwiślańskiego, zajął się prof. dr hab. 
Mirosław Golon (Oddział IPN w Gdańsku). W porównaniu z innymi regionami deportacje 
pomorskie, których ofiarą padali miejscowi Polacy i Niemcy (wśród nich także uciekinierzy 
z Prus Wschodnich), są dość dobrze znane. Stało się tak m.in. dzięki wykorzystaniu wyka-
zów osób wywiezionych z kilku powiatów. Pozwoliło to na ustalenie przyczyn wywózki 
(informacje o „winie” deportowanego według NKWD), poziomu śmiertelności. Stosunko-
wo dużo wiadomo również o innych elementach polityki radzieckiej na Pomorzu, takich jak 
wywóz mienia ruchomego i wyposażenia zakładów. Postulatem jest natomiast tworzenie 
imiennych wykazów deportowanych, obejmujących cały obszar, na wzór prac podjętych 
na Górnym Śląsku. Dr Dariusz Węgrzyn (OBEP IPN Katowice) przedstawił stan badań 
nad deportacjami z Górnego Śląska. Analizując politykę radziecką, podkreślił znaczenie 
linii granicznej z 1939 r. dzielącej Górny Śląsk na część wschodnią (należącą do II RP) 
i zachodnią (niemiecką). Najbrutalniej armia i władze radzieckie postępowały na Śląsku 
niemieckim, dopuszczając się tu masowych rozstrzeliwań cywili i przymusowego poboru 
siły roboczej. Referent odniósł się również do kwestii śmiertelności, zwracając uwagę, iż 
jej poziom zależał od umiejscowienia obozu, ale i od pory deportacji. Najwyższy poziom 
zgonów dotyczył przetrzymywanych w obozie pod Mińskiem na Białorusi. Omówił rów-
nież etapy zwalniania deportowanych i ich dalszy los. Obrady zamknęło wystąpienie dr 
hab. Małgorzaty Ruchniewicz (UWr). Zwróciła ona uwagę na słabe rozpoznanie tematu 
w odniesieniu do Dolnego Śląska i marginalne jego występowanie w historiografii. Jedy-
nym dostępnym źródłem są relacje deportowanych zebrane w Niemczech. Zaznaczyła, że 
w odróżnieniu od innych dzielnic Polski doświadczenie to było częścią losu wyłącznie lud-
ności niemieckiej, podlegającej w tym samym czasie dyskryminacji i stopniowo usuwanej 
z tego obszaru. Nie występuje więc tu obecne na Górnym Śląsku czy Pomorzu zjawisko 
pamięci rodzinnej czy lokalnej o wywózkach. Podsumowującą dyskusję zdominował temat 
szans pogłębienia badań, tworzenia imiennych zestawień ofiar deportacji, a także funkcjo-
nowania tej tematyki w pamięci zbiorowej Polaków.

Ostatnim punktem konferencji było zwiedzanie nowo otwartego Centrum Dokumen-
tacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. w Radzionkowie. Zwiedzającym 
udostępniono w budynku dworca kolejowego nowocześnie zaaranżowaną wystawę, której 
towarzyszą bardzo ciekawy i stojący na wysokim poziomie merytorycznym katalog oraz 
strona internetowa. Centrum jest także miejscem pamięci – przechowywana jest w nim urna 
z ziemią z Zagłębia Donieckiego, na którego terenie zlokalizowanych było wiele obozów, 
gdzie przetrzymywano Górnoślązaków. Placówkę tę wspiera merytorycznie Oddział IPN 
w Katowicach.


