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Katedra Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, Koło Naukowe ds. Badań nad Nazistowską Pseudoeutanazją i Przymusowymi 
Sterylizacjami funkcjonujące przy UM w Poznaniu oraz Międzynarodowe Centrum Edu-
kacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęci-
miu podjęły się organizacji konferencji poświęconej problematyce zbrodniczej medycyny 
nazistowskiej. Obrady odbyły się w 75. rocznicę zapoczątkowania procesu zagłady tysięcy 
osób chorych psychicznie w ramach hitlerowskiej pseudoeutanazji w symbolicznym dla 
poruszanej tematyki miejscu – w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Patronat honorowy 
nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu, prof. dr hab. med. Jacek Wysocki, Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego 
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dyrektor 
Centrum Badań o Holokauście Uniwersytetu Jagiellońskiego, i prof. UM w Poznaniu dr 
hab. Jan Jaracz, Przewodniczący Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzy-
stwa Psychiatrycznego. 

Uroczystej inauguracji oraz przedstawienia założeń konferencji dokonali prof. dr hab. 
Michał Musielak (UM w Poznaniu), prof. dr hab. J. Wysocki, prof. dr hab. Włodzimierz 
Samborski (Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu), dr Friedrich Leidinger 
(Kolonia) oraz Anna Hryniewiecka (dyrektor CK Zamek w Poznaniu). Pierwsze dwa refe-
raty dotyczyły zagadnienia zagłady osób chorych psychicznie na ziemiach polskich podczas 
II wojny światowej: dr hab. Tadeusz Nasierowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) 
podjął próbę porównania metod eksterminacji osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie 
Trzeciej Rzeszy z kształtującym się programem eutanazji, selekcją chorych oraz stwarza-
niem warunków sprzyjających szerzeniu się chorób zakaźnych w Kraju Warty i General-
nym Gubernatorstwie, a dr Ingo Loose (Uniwersytet Humboldta w Berlinie) przedstawił 
specyfikę badań oraz proces upamiętniania chorych osób, zamordowanych przez nazistów
od okresu powojennego do współczesności, kreśląc jednocześnie ramy liczbowe ofiar do-
tkniętych uśmiercaniem w ramach tzw. eutanazji. Sesję plenarną zakończył swoim wystą-
pieniem prof. dr hab. M. Musielak (Katedra Nauk Społecznych UM w Poznaniu), odnosząc 
się do charakterystyki higieny ras (Rassenhygiene) w Niemczech oraz jej wpływu na polskie 
środowisko medyczne związane z ruchem eugenicznym w okresie międzywojennym.

Obrady drugiego dnia konferencji zostały podzielone na sześć sesji. Pierwszą z nich 
rozpoczął blok pt. Służba zdrowia w okupowanej Wielkopolsce w perspektywie rozliczenia 
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z eugeniką i higieną ras, który otworzył dr Johannes Vossen referatem dotyczącym naświet-
lenia rasistowskiej polityki niemieckiej publicznej służby zdrowia w Warthegau w latach 
1939–1945 i towarzyszącej jej tzw. walki narodowościowej. Dr Agnieszka Łuczak (Insty-
tut Pamięci Narodowej w Poznaniu) wraz z mgr Aleksandrą Pietrowicz (IPN w Poznaniu) 
dokonały analizy zagadnienia eksterminacji osób chorych i niepełnosprawnych, będących 
pacjentami szpitali psychiatrycznych oraz pensjonariuszami domów opieki społecznej na 
terenie Wielkopolski w latach 1939–1945. Idea czystości rasowej została szeroko przed-
stawiona na przykładzie działalności zakładu psychiatrycznego „Dziekanka” (Tiegenhof) 
pod Gnieznem przez mgr. Enno Schwanke. Prof. dr hab. Piotr Madajczyk (Instytut Stu-
diów Politycznych Państwowej Akademii Nauk) zwrócił szczególną uwagę na powojenną 
kontynuację eugeniki i higieny ras m.in. w Niemczech Zachodnich, gdzie przyjęte zostały 
wzorce anglosaskie, oraz w krajach skandynawskich, w których eugeniczne programy 
zostały wstrzymane dopiero na początku 1970 r. 

W serii czterech referatów wygłoszonych podczas drugiej sesji zostały poruszone kwe-
stie ściśle związane z działalnością środowiska lekarskiego i „opieką medyczną” w obo-
zach koncentracyjnych. Obozową socjalizację i jej wpływ na rozwinięcie KZ-syndromu 
rozwinęła w swoim referacie mgr Daria Czarnecka (Archiwum Państwowe w Katowicach). 
Wyodrębniła poszczególne elementy systemu zaburzeń emocjonalnych byłych więźniów 
obozów koncentracyjnych, związanych z radykalnym zachwianiem dotychczasowego po-
rządku świata i problemem zaadaptowania się do nowej moralności. Dr Maria Ciesielska 
scharakteryzowała działalność „szpitala” obozowego dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau 
w okresie 1942–1945, będącego tzw. przedsionkiem do krematorium, w którym lekarze SS 
przeprowadzali selekcje, nadzorowali uśmiercanie więźniów w komorach gazowych i pod-
pisywali akty zgonów zawierające fałszywe rozpoznania przyczyny śmierci. Natomiast dr 
Dorota Sula (Muzeum w Gross-Rosen) poddała analizie zorganizowaną namiastkę „opieki 
medycznej” w obozie Gross-Rosen na Dolnym Śląsku. Tematyka eksperymentów pseu-
domedycznych z zakresu polityki rasowej hitlerowskich Niemiec została poruszona przez 
mgr Joannę Wolską (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), która w swoim 
referacie odniosła się do osądzenia zbrodni nazistowskich lekarzy przed Amerykańskim 
Trybunałem Okupacyjnym w Norymberdze (9 XII 1946–20 VIII 1947 r.). 

Sesja pt. Personel medyczny w miejscach zagłady rozpoczęła się wystąpieniem i oso-
bistą refleksją prof. dr. hab. Wacława Długoborskiego, aresztowanego w maju 1943 r. za
działalność konspiracyjną i osadzonego w KL Auschwitz II – Birkenau. Podejście władz 
niemieckich do pracowników ludności ziem podbitych, głównie Polaków, opisał dr Georg 
Lilienthal (Instytut Historii, Teorii i Etyki Medycyny Uniwersytetu w Mainz), nawiązując 
do polskich robotników przymusowych zamordowanych w obozie śmierci w Hadamar 
w okresie od 1942 do 1945 r. Dr Katarzyna B. Głodowska (UM w Poznaniu) przedstawiła 
próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odegrał więźniarski personel pielęgniarski w pro-
cesie eksterminacji więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, omawiając 
role, zadania i odpowiedzialność, jakie zostały powierzone więźniarskiemu personelowi 
pielęgniarskiemu, a także system kar stosowanych wobec tego personelu za niewykonanie 
zadania. Podsumowania sesji dokonał dr Boris Böhm, wyłuskując historię polskich pacjen-
tów uśmierconych w miejscu zagłady Pirna-Sennenstein w ramach „Akcji T4”. Równole-
gle odbywał się panel pt. Szpitale psychiatryczne we władzy nazistów, podczas którego dr 
Kamila Uzarczyk (Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu) prześledziła zbrodniczą działalność szpitala psychiatrycznego w Lublińcu 
(niem. Lublinitz) na Górnym Śląsku – zachowane materiały źródłowe wskazywały na 285 
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ofiar wśród dzieci zmarłych w Lublińcu w latach 1942–1945. Mgr Jacek Nawrocik (Mu-
zeum Martyrologiczne w Żabikowie) i mgr Michał Maćkowiak ponownie nawiązali do 
tematu szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych „Dziekanka”, przedstawiając wyniki 
prac wykopaliskowych w lasach w miejscowości Nowaszyce w powiecie gnieźnieńskim, 
wskazujące miejsca pochówku zamordowanych pacjentów tego szpitala.

Podczas ostatnich dwóch sesji drugiego dnia konferencji, zatytułowanych Higiena ras 
i jej konsekwencje oraz Pamięć i edukacja, rozważania prelegentów zostały poświęcone 
analizie ideologicznej niemieckiego rasizmu i jego pokłosia, a także próbom upamiętnie-
nia ofiar zbrodniczego systemu. Przedmiotem wystąpienia prof. UWr dr. hab. Macieja
Marszała był stosunek do niemieckiego rasizmu i hitleryzmu Karola Stojanowskiego 
w okresie międzywojennym, który jako jeden z pierwszych polityków i uczonych do-
strzegał wielkie niebezpieczeństwo ze strony niemieckiego rasizmu dla polskiego bytu 
narodowego, przestrzegając polskie elity przed uleganiem hasłom niemieckich nazistów. 
Wątek idei higieny ras w polskiej eugenice kontynuowała mgr Anna Słoniowska (UZ), 
prowadząc deliberację nad akceptacją i „zachłyśnięciem się” eugeniką negatywną przez 
polskich lekarzy, którzy nie do końca zdawali sobie sprawę z rezultatów wprowadzenia 
eugenicznego prawa w Polsce. Prof. UMCS dr hab. Włodzimierz Piątkowski poprowadził 
zgromadzoną w sali publiczność przez tereny Zamojszczyzny, dokonując socjologicznej 
interpretacji materiałów pamiętnikarskich z lat 1939–1944 umożliwiających rekonstruk-
cję funkcjonowania „medycyny pod okupacją”, których autorem był Zygmunt Klukowski 
– lekarz, bibliofil, kolekcjoner, historyk. Pseudonaukową działalność Instytutu Niemieckiej
Pracy na Wschodzie, dotyczącą badań antropologicznych przeprowadzanych na ludności 
żydowskiej w tarnowskim getcie, przedstawił dr hab. Leszek Hońdo (Instytut Judaisty-
ki Uniwersytetu Jagiellońskiego). W sąsiadującej sesji problematykę zagłady Żydów 
w kontekście nauczania o holokauście na wszystkich poziomach edukacji sprecyzował dr 
Piotr Trojański (Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), tymczasem 
dr med. Gerrit Hohendorf (Instytut Historii i Etyki Medycyny Uniwersytetu Technicznego 
w Monachium) ukazał nowe miejsca informacji i sposoby upamiętniania ofiar eutanazji na
Tiergartenstraße 4 w Berlinie. Andreas Knitz, dr Horst Hoheisel i dr med. Thomas Müller 
(Instytut Historii Medycyny Uniwersytetu w Ulm) podążyli w swoim wystąpieniu za mobil-
nym pomnikiem Szarego Autobusu, będącym „pojazdem pamięci”, swoistym „wehikułem 
historii”, symbolizującym ofiary tzw. Akcji T4, jej sprawców i zbrodniczy system. Blok pt.
Pamięć i edukacja zakończył referat mgr Elżbiety Pasternak, dotyczący projektów eduka-
cyjnych dla studentów medycyny, organizowanych przez Międzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu. 

Obrady drugiego dnia konferencji zostały podsumowane panelem dyskusyjnym, ma-
jącym na celu zastanowienie się nad zasadnością używania argumentów historycznych 
w kontekście współczesnych zagadnień bioetycznych, oraz spotkaniem Koła Naukowego 
ds. Badań nad Nazistowską Pseudoeutanazją i Przymusowymi Sterylizacjami.

Trzeci, niedzielny dzień obrad został podzielony na dwie sesje plenarne, podczas któ-
rych poruszone zostały społeczno-kulturowe aspekty medycyny w czasach nazizmu oraz 
działalność polskiej służby zdrowia w okresie okupacji hitlerowskiej. Prof. UZ dr hab. Ste-
fan Konstańczak przeanalizował sztucznie wywoływane eksperymenty pseudomedyczne 
ukierunkowane na tzw. chorobę głodową, będącą przedmiotem badań w getcie warszaw-
skim i obozach zagłady, jak również towarzyszące im filozoficzne refleksje o wymiarze mo-
ralnym. Pojęcie ludobójstwa, zdefiniowane przez Rafała Lemkina w połowie XX w., wyko-
rzystał dr Stanisław Antczak (UM w Poznaniu) w swojej prelekcji pt. Specyfika ludobójstwa 
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dokonanego przez Niemców z udziałem świata medycznego na tle rzezi Ormian u progu 
XX stulecia i masakry Tutsich u schyłku XX wieku, wyszczególniając punkty wspólne wy-
mienionych przypadków zbrodni ludobójstwa. Przestrogi dla przyszłych pokoleń udzielił 
prof. AMW dr hab. Piotr Semków (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), odnosząc się 
do przykładów tzw. aniołów śmierci i ich odpowiedzialności karnej za dokonane zbrodnie 
przeciwko ludzkości. Zagadnienie zbrodniczych eksperymentów pseudonaukowych zostało 
poruszone przez dr Monikę Tomkiewicz (IPN w Gdańsku), nawiązującą do zabiegów ste-
rylizacyjnych osób narodowości romskiej, przeprowadzanych przez „ekspertów rasowych” 
z Berlina w szpitalu w Złotowie (niem. Flatow) w latach 1943–1945. 

Przedpołudniowy blok tematyczny, charakteryzujący polską służbę zdrowia w okresie 
okupacji hitlerowskiej, rozpoczęła dr Agnieszka Gajewska (UM w Poznaniu) rozprawą 
o faszyzmie i lekarzach według Stanisława Lema, który w większości swoich powieści alu-
zyjnie nawiązywał do wydarzeń II wojny światowej i faktów historycznych, przywołując 
epizody z czasów okupacji, żyjąc w cieniu wojennych traum i zakamuflowanych elementów
propagandy nazistowskiej. Autorka, analizując lekturę wątków prozy science fiction Lema, 
pozwoliła na odtworzenie całego spectrum etycznych problemów związanych z decyzjami 
podejmowanymi przez lekarzy. Natomiast losy dzieci żydowskich w Getcie Warszawskim 
w pismach Janusza Korczaka przedstawiła dr hab. Bożena Mroczek (Pomorski Uniwersy-
tet Medyczny w Szczecinie), wskazując na tragiczne przeżycia najmłodszych, biorąc pod 
uwagę rozwój fizyczny dzieci oraz ich psychiczne i społeczne dorastanie. Ostatnie przed-
południowe rozważania sesji skupiły się na problemie zachowania etyki pielęgniarskiej 
w czasach zagłady i działalności służby sanitarnej w okupowanej Warszawie. Mgr Mag-
dalena Kuczyńska (PUM w Szczecinie) dokonała analizy postaw moralnych pielęgniarek 
polskich i niemieckich podczas II wojny światowej wobec takich wyzwań, jak: dochowanie 
wierności państwu, pomniejszenie troski o własne życie, wierność ideałom profesji pielę-
gniarskiej i sprzeciw wobec polityki własnego państwa, a dr Joanna Szymoniczek (Instytut 
Studiów Politycznych PAN) ukazała pracę służby medycznej w okupowanej Warszawie, 
zarówno tej oficjalnej, jak i konspiracyjnej. Temat ten kontynuował dr Piotr Stanek (Cen-
tralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), nawiązując do systemu 
opieki lekarskiej nad powstańcami warszawskimi w obozach jenieckich Wehrmachtu 
i zwracając uwagę na fenomen funkcjonowania Polskiego Szpitala Wojskowego w Ze-
thain, który posiadał różne oddziały: chirurgiczny, gruźliczy, internistyczny, okulistyczny, 
a opiekę w obozowych lazaretach sprawowali jeńcy wojenni w zależności od posiadanych 
kwalifikacji. Problematyka opieki okołoporodowej w Polsce w okresie II wojny światowej
została przedstawiona przez dr Barbarę Baranowską, prof. dr hab. Ewę Dmoch-Gajzlerską 
i dr Antonię Doroszewską (Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego). Autorki zaprezentowały dane statystyczne dotyczące porodów 
w Polsce, warunki, w których dzieci przychodziły na świat, kwestię stylu życia kobiet 
w czasie ciąży i zapewnienia opieki noworodkowi. 

Ostatni referat konferencji, zaprezentowany przez dr. Zdzisława Jezierskiego (Uniwer-
sytet Medyczny w Łodzi), dotyczył osoby profesora medycyny Jana Olbrycha, cenionego 
znawcy medycyny sądowej nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej. 
Jako więzień obozów koncentracyjnych był świadkiem wielu zbrodni popełnionych przez 
niemieckich lekarzy, o czym poświadczył w orzeczeniu przed Najwyższym Trybunałem 
Narodowym 10 XII 1947 r.



 Kronika naukowa 183

Konferencję podsumował prof. dr hab. M. Musielak, ukazując, czym – w świetle ob-
rad – była medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu, naświetlając jej zbrodniczy 
charakter, który obecnie należy traktować jako przestrogę dla przyszłych pokoleń. 

Konferencja zorganizowana przez Katedrę Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz współorganizatorów jest przykładem 
profesjonalnie przygotowanego spotkania fachowców i znawców tematyki związanej 
z medycyną nazistowską okresu II wojny światowej. Poszczególnym, tłumaczonym sy-
multanicznie wystąpieniom towarzyszyła ożywiona rozmowa, sprawnie nawigowana przez 
moderatorów. Przewidziana jest publikacja dorobku konferencji w formie monografii. Kon-
ferencji towarzyszyły wydarzenia o charakterze szkoleniowym, m.in. zwiedzanie Muzeum 
Martyrologicznego w Żabikowie, Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, Zamku 
Cesarskiego w Poznaniu, oraz warsztaty dla studentów i doktorantów. 

Izabela Chat 
(Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego)

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI  
„ŚLĄSK W ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI JANA DŁUGOSZA”  

(OPOLE, 24 IV 2015 R.)

Jak co roku, tradycyjnie pod koniec kwietnia (na św. Wojciecha, patrona miasta), z oka-
zji Dni Opola w Muzeum Śląska Opolskiego odbyła się kolejna ogólnopolska konferencja 
naukowa. Od 2006 r. badacze, zwłaszcza historii średniowiecznej, spotykają się w Opolu, 
aby podyskutować o dziejach miasta, jego włodarzy i księstwa opolskiego1. W tym roku 
tematem przewodnim był Śląsk w życiu i twórczości Jana Długosza. Konferencja została 
zorganizowana z okazji 600. rocznicy urodzin wybitnego kronikarza, historyka, dyploma-
ty, dostojnika kościelnego – Jana Długosza. Tematyka sesji nawiązuje do decyzji Sejmu 
RP, który ogłosił rok 2015 Rokiem Jana Długosza. Inicjatywa uczczenia w ten sposób 
sławnego kronikarza wyszła od Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego, którego pierwszy zjazd odbył się we Lwowie w 1880 r., w 400. rocznicę śmierci 
Długosza. W 2015 r. w całej Polsce odbędą się z tej okazji liczne konferencje, wystawy, 
warsztaty i konkursy. Uroczysta ogólnopolska inauguracja obchodów odbyła się 24 czerw-
ca br. w Brzeźnicy Nowej – miejscu urodzenia Jana Długosza, oraz w Wieluniu – miejscu 
wiecznego spoczynku jego rodziców. 

Organizatorem opolskiej konferencji były: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Pol-
skie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu oraz Urząd Miasta Opola. Konferencję 
patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Opola – Arkadiusz Wiśniewski. Jej pomy-
słodawczynią, a zarazem moderatorem była prof. Anna Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet 

1 Materiały z poprzednich sesji ukazały się też drukiem, zob. Jak powstawało Opole? Miasto 
i jego książęta, red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole 2006; Miasto czyni wolnym. W 790. rocz-
nicę lokacji Opola, red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole 2008; Opole na przestrzeni dziejów. 
Historiografia wobec nowych metod badania dziejów miasta, red. Bernard Linek, Krzysztof Tar-
ka, Opole 2008; Książę Bolko I opolski († 1313) – postać – epoka – dziedzictwo, „Opolski Rocznik 
Muzealny”, 20, 2014.
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Opolski). W konferencji wzięło udział ośmiu badaczy z sześciu ośrodków naukowo-badaw-
czych. Ponadto dwóch nieobecnych prelegentów złożyło swe wystąpienia do druku2.

Konferencję rozpoczął prof. Marceli Antoniewicz (Akademia Jana Długosza w Czę-
stochowie) referatem dotyczącym pochodzenia Jana Długosza (Z księstwa opolskiego do 
ziemi wieluńskiej. Nieco uwag o ojczystych posadach Jana Długosza). Badacz ten, na pod-
stawie dokumentu wywodzącego szlachectwo rodu Długoszów, doszedł do wniosku, że 
rodzina ta pochodziła z księstwa opolskiego, a konkretnie z okolic Byczyny k. Kluczborka. 
Potwierdzałyby to także późniejsze związki Jana ze Ślązakami, których określa mianem 
swoich krewnych (np. Jan Elgot). Propozycja częstochowskiego badacza zasługuje na uwa-
gę, zwłaszcza na Śląsku Opolskim, dotychczas bowiem wywodzono ten ród albo z ziemi 
wieluńskiej, albo sandomierskiej. 

Z kolei prof. Marek Cetwiński (AJD w Częstochowie), opierając się na przekazach 
kronikarskich Jana Długosza (Miłosny obłęd, spiżowy koń. Jan Długosz o górnośląskich 
Piastach), zaprezentował barwne opisy dwóch Piastów górnośląskich: Przemysła oświę-
cimskiego i Mieszka Plątonogiego.

W kolejnych trzech referatach zostały podjęte próby ukazania stosunku Długosza do Ko-
ścioła na Śląsku, a także spraw z nim związanych. Dr Ewa Wółkiewicz (Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN w Warszawie), odwołując się do Katalogu biskupów wrocławskich, ukazała 
sylwetki wybranych wrocławskich ordynariuszy (Vir fuscus, statuae decentis), których 
niepochlebne postępowanie korelowało – jak się okazało – z nie najlepszym wyglądem. 
Podane przykłady pozwoliły na sformułowanie tezy, że Długosz utożsamiał wygląd ze-
wnętrzny z cechami charakteru człowieka. Z kolei dr Wojciech Kucharski (Ośrodek Pamięć 
i Przyszłość we Wrocławiu) prześledził rolę i znaczenie bł. Czesława w ocaleniu Wrocławia 
w trakcie najazdu mongolskiego w 1241 r. (Znaczenie Jana Długosza dla kultu bł. Czesła-
wa). Informacja o niecodziennym zjawisku towarzyszącym obronie miasta (słynny globus 
igneus) nie zyskałaby takiej popularności, gdyby nie opis tego wydarzenia w Rocznikach 
Jana Długosza. Niewątpliwie opis obrony Wrocławia stał się początkiem wyeksponowania 
zasług Czesława. Według referenta pobyt Długosza w tym mieście zapoczątkował starania 
o wyniesienie założyciela wrocławskiego klasztoru dominikanów na ołtarze.

Pierwsza połowa XV w. upłynęła na Śląsku pod znakiem walki z husytyzmem. O sto-
sunku Jana Długosza do tego ruchu mówił w swoim erudycyjnym wystąpieniu prof. 
Wojciech Iwańczak (Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach). Referent przytoczył 
wiele nieprzychylnych dla zwolenników Jana Husa opinii, formułowanych przy różnych 
okazjach przez naszego kronikarza. Z problematyką husycką pośrednio był związany 
także kolejny referat – dr. hab. Wojciecha Mrozowicza (Uniwersytet Wrocławski), który 
poruszył zagadnienie dotyczące kontaktów kanoników regularnych z Kłodzka z Janem 
Długoszem (Ambasiator regis Poloniae. Kontakty kłodzkich kanoników regularnych św. 
Augustyna z Janem Długoszem). Informacje na ten temat znajdujemy na kartach kroniki 
klasztoru kanoników regularnych z Kłodzka autorstwa Michała Czacheritza z Nysy. Do 
spotkania kłodzkiego prepozyta i Jana Długosza miało dojść w 1467 r. w Brzegu, w którym 
Długosz przebywał w związku z misją dyplomatyczną dotyczącą rozmów ze zwolennikami 
i przeciwnikami Jerzego z Podiebradów. Głównym przedmiotem rozmów M. Czacheritza 
z przedstawicielem polskiego króla była kwestia zapewnienia ochrony zakonnikom, nęka-

2 Są to: Antoni Barciak (Uniwersytet Śląski) z artykułem: Chorograficzny opis Górnego Śląska 
w dziele Jana Długosza oraz Marcin Böhm (Uniwersytet Opolski) – Relacje Konrada IX Czarnego 
(1420–1471) z Kazimierzem Jagiellończykiem w świetle Roczników Długosza.
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nym w wyniku trwającej wojny z Jerzym z Podiebradów. O związkach Jana Długosza ze 
Śląskiem mówiła prof. A. Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski; Śląsk w życiu Jana 
Długosza). Referentka ukazała liczne pobyty dziejopisa na Śląsku, zarówno Górnym, jak 
i Dolnym, związane głównie z jego misjami dyplomatycznymi. Przedstawiła także opis 
ziem śląskich zawarty w Chorografii Królestwa Polskiego. Na podstawie wzmianek o Opo-
lu (potem Opole, wyróżniające się dwoma bardzo pięknymi zamkami) wysunęła hipotezę 
o pobycie kronikarza w tym mieście. 

O skomplikowanej sytuacji Śląska, w tym Wrocławia, w drugiej połowie XV w., któ-
ry był ,,uzewnętrzniony” w stosunku do reszty kraju, mówił w swoim wystąpieniu prof. 
Bogusław Czechowicz (Uniwersytet w Hradec Králové i Opolu). Podstawą jego rozwa-
żań było znane stwierdzenie Jana Długosza (na marginesie zawarcia pokoju toruńskiego 
w 1466 r.) o chęci doczekania przyłączenia do Polski także innych ziem, które nie weszły 
w skład zjednoczonego Królestwa, w tym Śląska (Historiograficzne skutki Długoszowego 
westchnienia, czyli o niezrozumieniu przez (nie tylko polskich) historyków politycznej roli 
Śląska, a szczególnie Wrocławia w drugiej połowie XV wieku).

Warto wspomnieć, że w trakcie konferencji w szeregi Opolskiego Bractwa Wojciecho-
wego został przyjęty Wojciech Mrozowicz. Opolskie Bractwo Wojciechowe, które zrzesza 
znanych i zasłużonych Wojciechów, rozpoczęło swoją działalność w 2006 r. Pomysłodaw-
cami utworzenia bractwa byli Wojciech Pilarski oraz prof. A. Pobóg-Lenartowicz. Celem 
Bractwa jest chęć promowania imienia Wojciech – patrona Opola, Polski i Europy. Nad-
zwyczajnymi członkami Bractwa Wojciechowego są m.in.: Wojciech Rowiński, Wojciech 
Dąbrowski, Wojciech Pszoniak, Wojciech Iwańczak, Wojciech Kuczok, Wojciech Karolak 
i Wojciech Bonowicz.

Konferencja osiągnęła swój cel, zwróciła uwagę badaczy na wiele jakże istotnych oraz 
ciekawych i całkiem nowych powiązań Jana Długosza ze Śląskiem, zarówno w jego życiu, 
jak i twórczości. Do nich należy chociażby hipoteza dotycząca pochodzenia rodziny Długo-
sza z terenów Śląska Opolskiego czy jego pobyt w Opolu. Należy podkreślić, że większość 
pobytów kronikarza na Śląsku związana była z wypełnianiem przez niego misji dyploma-
tycznych z ramienia króla Kazimierza Jagiellończyka. Na uwagę zasługują także szczegó-
łowe informacje na temat ziem śląskich zawarte w Chorografii. Konferencja wyznaczyła 
nowe obszary badawcze oraz pola do dyskusji, będziemy więc – zgodnie z zapowiedzią 
organizatorów – oczekiwać publikacji jej materiałów w formie książkowej.

Wojciech Mrozowicz 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

INAUGURACJA ROKU JANA DŁUGOSZA  
(NOWA BRZEŹNICA–WIELUŃ, 24 VI 2015 R.)

600. rocznica urodzin Jana Długosza, największego historyka polskiego średniowiecza, 
stała się okazją do ogłoszenia przez polski parlament roku 2015 Rokiem Jana Długosza. 
Jego przygotowaniem zajęło się Polskie Towarzystwo Historyczne, które powołało spe-
cjalny Komitet Obchodów. Inaugurację okolicznościowych uroczystości Roku Długo-
szowskiego postanowiono przeprowadzić w miejscach szczególnie związanych z Janem 
Długoszem: w Nowej Brzeźnicy, gdzie w 1415 r. (zapewne w grudniu) przyszedł on na 
świat, oraz w Wieluniu, gdzie aktywni byli jego rodzice – Jan Długosz (ojciec) oraz Beata 
z Borowna, a przyszły kronikarz spędzał pierwsze lata swojego życia.
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W uroczystościach w Nowej Brzeźnicy, które zbiegły się ze świętem patronalnym 
miejscowego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela, udział wzięli m.in. przedsta-
wiciele lokalnego Kościoła z ks. abp. Wacławem Depo, przedstawiciele władz lokalnych, 
przedstawiciele środowiska historycznego z prezesem PTH prof. Janem Szymczakiem, 
przedstawiciele Akademii Jana Długosza z Częstochowy, jednego z głównych organiza-
torów obchodów, z rektorem prof. Zygmuntem Bąkiem. Uroczystości uświetnili ponadto: 
chór Akademii Jana Długosza, uczniowie miejscowych szkół, lokalne poczty sztandarowe. 
Licznie stawili się również członkowie społeczności lokalnej. Pierwsza część uroczysto-
ści odbyła się w przyszkolnej hali sportowej, gdzie zainaugurowano obchody. Następnie 
uczestnicy przeszli do kościoła parafialnego. Po drodze ks. abp W. Depo odsłonił okolicz-
nościową tablicę na budynku Urzędu Gminnego w Nowej Brzeźnicy oraz złożono kwiaty 
pod pomnikiem Jana Długosza. W kościele odbyła się uroczysta msza św., odprawiona pod 
przewodnictwem ks. abp. W. Depo. W homilii nawiązał on m.in. do roli Jana Długosza, 
syna ziemi brzeźnickiej, w kształtowaniu polskich uczuć patriotycznych.

Po południu uroczystości były kontynuowane w Wieluniu. Najpierw na pozostałościach 
kościoła kolegiackiego pw. św. Michała, w którym zostali pochowani rodzice Jana Długo-
sza, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia ks. prof. Jana Związka (Częstochowa), 
poświęconego roli Jana Długosza i jego rodziny w dziejach Wielunia, które to dzieje zo-
stały w interesujący sposób zaprezentowane. Szczególny akcent położył ks. J. Związek na 
nalotach na Wieluń 1 IX 1939 r., które rozpoczęły II wojnę światową, a w których został 
zniszczony m.in. kościół kolegiacki.

Kolejna część uroczystości została zorganizowana w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Od-
była się tu konferencja naukowa pt. Jan Długosz z Niedzielska – w 600. rocznicę urodzin 
kronikarza. Uczestników powitali dyrektor Muzeum Jan Książek oraz burmistrz Wielunia 
Paweł Okrasa, a obrady poprowadził ks. dr Grzegorz Prus (rektor paulińskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego w Krakowie). Referat wstępny wygłosił prof. Jerzy Wyrozumski 
(Kraków). Przedstawił on w zarysie biografię Jana Długosza oraz scharakteryzował jego
twórczość historiograficzną. Wywodom referenta towarzyszyła refleksja nad badaniami
dotyczącymi poszczególnych dzieł kronikarza oraz najważniejszymi potrzebami w tym 
zakresie. Prof. J. Wyrozumski podkreślił m.in. konieczność nowego wydania Liber bene-
ficiorum dioecesis Cracoviensis, a także opowiedział się stanowczo za autorstwem Jana 
Długosza Insignia seu clenodia..., wbrew zgłaszanym niekiedy wątpliwościom (m.in. przez 
prof. Marka Cetwińskiego). W kolejnym wystąpieniu dr hab. Tadeusz Nowak (prof. UŁ, 
Łódź) zaprezentował związki Jana Długosza i jego rodziny z ziemiami centralnej Polski 
– łęczycką, sieradzką i wieluńską – przy czym szczególną uwagę zwrócił na kontakty 
z Brzeźnicą i Wieluniem, wskazując zarazem na konieczność weryfikacji pewnych ustaleń
dotychczasowej historiografii, jak np. w sprawie objęcia burgrabiostwa brzeźnickiego przez
Jan Długosza (ojca), który sprawował je już w 1399 r., czyli nie była to nagroda za męstwo 
okazane w bitwie pod Grunwaldem, jak dawniej przyjmowano. Tę część obrad zamknął dr 
hab. Marceli Antoniewicz (prof. AJD, Częstochowa). Przedstawił on herb Wieniawa, któ-
rym posługiwała się rodzina Jana Długosza. Referent zaprezentował zarówno manifestacje 
plastyczne herbu, jak i jego dawne i współczesne blazonowanie. Próbował również ustalić 
rozpowszechnienie herbu na ziemiach polskich w późnym średniowieczu.

W drugiej, ostatniej części obrad jako pierwszy zabrał głos dr hab. Janusz Smołucha 
(prof. Akademii Ignatianum, Kraków). Skupił się on na ukazaniu aktywności dyploma-
tycznej Jana Długosza, najpierw w służbie biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, 
a następnie w służbie króla Kazimierza Jagiellończyka. Referent wysoko ocenił dokonania 
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dyplomatyczne kronikarza. Na marginesie można by jednak zauważyć, że zdarzały się sy-
tuacje, kiedy działania Jana Długosza przynosiły odwrotny do spodziewanego efekt (jak 
w czasie misji do Pragi w 1467 r.). W kolejnym referacie prof. Anna Pobóg-Lenartowicz 
(Opole) podjęła problem związków Jana Długosza z zakonem kanoników regularnych 
św. Augustyna, przy czym skupiła się na dokonanej przez kronikarza fundacji klasztoru 
tego zgromadzenia w Kłobucku. Zastanawiając się nad powodami, którymi Jan Długosz 
mógł się kierować, podejmując decyzję o fundacji, referentka wskazała na jego fascynację 
zgromadzeniem kanoników regularnych św. Augustyna. Powodów fascynacji dopatrywała 
się w modelu pobożności przyjętym w zgromadzeniu i w walorach intelektualnych jego 
członków. Przy okazji scharakteryzowała rozpowszechnienie się kanonikatu regularnego 
na ziemiach polskich, w Czechach i na Śląsku. Ostatni z referentów, dr Przemysław Stanko 
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), zasygnalizował ledwie problem odzwier-
ciedlenia związków Jana Długosza z ziemią wieluńską na podstawie dotąd nieznanych 
materiałów (27 różnego rodzaju wzmianek) z Tajnego Archiwum Watykańskiego, nato-
miast więcej uwagi poświęcił samemu temu archiwum i metodom pracy nad archiwaliami 
watykańskimi.

Na zakończenie konferencji jej uczestnicy otrzymali od organizatorów okolicznościowe 
upominki, w tym specjalnie wybite medale. Zapowiedziana została publikacja materiałów 
w wydawnictwie Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Wypada wyrazić nadzieję, że dalsze obchody 
Roku Jana Długosza, zarówno od strony naukowej, jak i o szerszym wymiarze społecznym, 
będą co najmniej porównywalnie atrakcyjne.






