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OBCHODY 70. ROCZNICY POWSTANIA INSTYTUTU POLSKIEGO  
I MUZEUM IM. GEN. W. SIKORSKIEGO 

(LONDYN, 3 V 2015 R.)

W dniu 3 maja br. w Londynie odbyły się obchody 70. rocznicy powstania Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego (dalej: IPMS). Tego dnia przy Princes Gate 
Instytut witał wielu zaproszonych gości, m.in.: Witolda Sobkowa, ambasadora Rzeczypo-
spolitej Polskiej, przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacka 
Milera, dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, Urszulę Ślązak, dyrektor 
Departamentu Współpracy z Zagranicą, Michała Michalskiego, naczelnika Wydziału ds. 
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, 
przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej: Piotra Lisa, dyrektora generalnego MON, 
Jana Tarczyńskiego, dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, Cezarego Żaka, dyrek-
tora Centralnego Archiwum Wojskowego, Eugenię Maresch, Studium Polski Podziemnej, 
Dobrosławę Platt, dyrektora Biblioteki Polskiej w POSK, oraz wielu innych przedstawi-
cieli polskich organizacji w Londynie. Udział w obchodach wzięli również wolontariusze, 
pracownicy, przedstawiciele zarządu Instytutu. Organizatorem i koordynatorem obchodów 
była Jadwiga Kowalska, zastępca kierownika Archiwum IPMS.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00. Zebranych gości powitał w imieniu zarzą-
du Instytutu prezes Krzysztof Barbarski. Następnie głos zabrał Piotr Lis, który odczytał list 
w imieniu Tomasza Siemoniaka, ówczesnego Ministra Obrony Narodowej, oraz przekazał 
przyznane Krzysztofowi Barbarskiemu odznaczenie resortu obrony. Po nim głos zabrał 
J. Miler, który odczytał list w imieniu prof. Małgorzaty Omilanowskiej oraz przekazał na 
ręce prezesa Barbarskiego przyznane Instytutowi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odznaczenie Gloria Artis. Następnie organizatorzy przeszli do kolejnego punk-
tu programu, którym była prelekcja z udziałem zaproszonego gościa. Głos zabrał Michał 
Olizar, wiceprezes zarządu Instytutu, który przedstawił sylwetkę dr. Paula Latawskiego, 
reprezentującego Department of War Studies Royal Military Academy w Sandhurst. Doktor 
Latawski w swojej prezentacji zatytułowanej „Not a Symbol but a Real Living Force”. The 
Polish Armed Forces at the End of the Second World War skupił się na roli, jaką żołnierze 
Polskich Sił Zbrojnych odegrali w 1945 r. Ta niezwykle przejmująca i ciekawa prezentacja 
zaowocowała ożywioną dyskusją po zakończeniu prezentacji. W następnej kolejności głos 
zabrał Krzysztof de Berg, który w imieniu nieobecnego dr. Andrzeja Suchcitza odczytał 
przemówienie zaplanowane na tę uroczystość. Kolejnym punktem programu był pokaz fil-
mu o historii Instytutu, którego współautorką była J. Kowalska. W przedstawionym obrazie 
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widz mógł zobaczyć ciekawie zestawione ze sobą wspomnienia trzech generacji pokoleń 
wolontariuszy, którzy pracowali i pracują w Instytucie. 

Po zakończeniu prezentacji zebrani goście zostali poproszeni o przejście na parter bu-
dynku, gdzie prezes K. Barbarski wraz z Autorką uroczyście otworzyli wystawę pt. Dzie-
ciństwo mimo wojny. Jej pomysłodawczynią była J. Kowalska. Ta interesująca instalacja 
oraz wybór fotografii ukazały losy polskich dzieci podczas II wojny światowej. W ciekawy
sposób dobrana tematyka fotografii zilustrowała gościom wszystkie fronty działań wojen-
nych. Zebrani po obejrzeniu wystawy zostali zaproszeni na skromny poczęstunek i lampkę 
wina oraz jubileuszowy tort. Była to także okazja do kontynuowania rozmów i wspominania 
minionych lat i działalności Instytutu.

Patrick Starczewski 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ GOSPODARCZĄ  
„KRESY WSCHODNIE – KRESY ZACHODNIE. GOSPODARCZE  

I SPOŁECZNE ZNACZENIE POLSKICH KRESÓW”  
(STRONIE ŚLĄSKIE, 22–24 V 2015 R.)

W ramach X edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w dniach 22–24 V 
2015 r. w Stroniu Śląskim odbyła się konferencja naukowa Kresy Wschodnie – Kresy 
Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów. Tradycyjnie została ona 
zorganizowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział Wrocław oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Kresy, zarówno te Wschodnie – „raj utracony”, jak i Zachodnie – nazwane przez pro-
pagandę komunistyczną Ziemiami Odzyskanymi, cieszą się niezmiennym zainteresowa-
niem naukowców, a także szerokiego grona miłośników historii. Do dziś niektóre kwestie 
z nimi związane budzą wiele wątpliwości, pogłębionych faktem, że temat ten jest mocno 
eksploatowany na różnych płaszczyznach. Dlatego też tak trudno się ustrzec przed jego 
trywializacją, czasem zaś idealizacją. 

Jednym z ważniejszych spornych problemów jest kwestia rzeczywistej wartości Kresów 
Wschodnich i przedstawianych jako rekompensata za nie Kresów Zachodnich. Zajął się nim 
Janusz Kaliński w swym wystąpieniu zatytułowanym Wpływ zmiany granic politycznych 
na gospodarkę Polski powojennej, w którym pokazał zmiany granic po II wojnie światowej 
i ich wpływ na gospodarkę Polski. Referent zwrócił uwagę na bilans zysków i strat oraz 
takie czynniki, jak rabunek oddziałów sowieckich czy wszechobecne szabrownictwo.

Na konferencji przedstawiono łącznie 49 wystąpień, których autorami byli zarówno 
młodzi adepci historii, jak i doświadczeni naukowcy z placówek badawczych z całej Polski. 
Z gości zagranicznych należy tu wymienić Yamana Kouli z TU Chemnitz (z bardzo cieka-
wym wystąpieniem Udział Kresów Wschodnich w gospodarce II RP) oraz Torstena Lorenza 
z Uniwersytetu Karola w Pradze i Falka Flade z Europa-Universität Viadrina (Frankfurt/
Oder). Uczelnie wrocławskie reprezentowali referenci z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i IPN Oddział we Wrocławiu.

Nie sposób wymienić wszystkich referatów, ale warto przybliżyć kilka, aby ukazać 
różnorodność prezentowanych badań. Konferencja była podzielona na odpowiednie sek-
cje: społeczno-socjologiczną, polityczną i gospodarczą. Rościsław Żerelik (Uniwersytet 
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Wrocławski) zaprezentował badania nad przeszłością typowej dolnośląskiej wsi – pod-
średzkiego Szczepanowa – w wystąpieniu Od Stephensdorf do Szczepanowa. Z dziejów 
dolnośląskiej wsi w latach 30.–50. XX wieku. Autor przedstawił przemiany społeczne wraz 
z relokacją ludności niemieckiej i polskiej oraz zjawiskami im towarzyszącymi.

Zainteresowanie słuchaczy wzbudziło wystąpienie Zygmunta Woźniczki (Uniwersytet 
Śląski w Katowicach) zatytułowane Kresowiacy na Górnym Śląsku po 1945 r. i ich wpływ 
na gospodarczy i społeczny rozwój regionu. Referent poruszył temat przepływu kadr oraz 
interakcji tychże ze środowiskami górnośląskimi. 

Inną wiedzą podzielił się Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy), który przedstawił problematykę turystyki sentymentalnej jako najdyna-
miczniej rozwijającego się obecnie typu turystyki. W wypadku omawianego wystąpienia 
regionem, na którego przykładzie zostało to zaprezentowane, było Pomorze Wschodnie 
(Gdańskie). 

Krzysztof Broński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) przybliżył tematykę ga-
licyjską w kontekście struktury społeczno-zawodowej ludności miejskiej we Wschodniej 
Galicji. Autor zauważył, że słabość gospodarcza galicyjskich miast i miasteczek uwarunko-
wana była relatywnie niskim zainteresowaniem lokalnych władz problematyką społeczną, 
jak również niedostatecznie sprawnymi strukturami samorządowymi. 

Wystąpienie Wojciecha Morawskiego (SGH) nieco odbiegało od innych, gdyż jego 
Autor zajął się zagadnieniami znacznie szerszymi niż tylko odnoszące się do problematyki 
polskich kresów. Przedstawił on mianowicie analizę zatytułowaną Czy państwo wielona-
rodowe musi przegrać w procesie modernizacji. Bardzo interesujące w tym referacie było 
pokazanie słuchaczom tzw. poligonu habsburskiego i odniesienie do niego polskich do-
świadczeń. Ciekawie też zauważył Morawski, już w odniesieniu do utraty w czasie II wojny 
światowej polskich Kresów Wschodnich, że ich legenda, żywa do dziś, wyrosła m.in. na 
fakcie, że przepadły one nie na rzecz państw narodowych, ale na rzecz wielonarodowego 
państwa, jakim był Związek Sowiecki.

Bogusław Piotr Marks (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi) 
przedstawił genezę i istotę działania Giełdy Pieniężnej w Wilnie. W referacie pt. Giełda 
Pieniężna w Wilnie – od powstania do reform rządu Władysława Grabskiego uwzględnił 
wszelkie zagadnienia prawne i organizacyjne oraz działalność władz giełdy. Giełda Pie-
niężna miała bowiem ogromy wpływ na życie ekonomiczne regionu, podkreślając przy 
tym polskość tych terenów.

Nie zabrakło oczywiście referatów o gospodarce planowanej centralnie w czasie rządów 
komunistycznych. W wystąpieniu Gierkowskie przyspieszenie po zielonogórsku. Rozwój 
gospodarczy Zielonej Góry w latach siedemdziesiątych XX wieku Robert Skobelski (Uni-
wersytet Zielonogórski) poruszył istotny wątek zapętlenia się wytycznych dyrektyw go-
spodarczych partii, prób modernizacji polskiego przemysłu na kredyt, złej jakości pracy, 
zmieniających się niekorzystnie dla polskiego eksportu czynników ekonomicznych oraz 
raptownego załamania się gierkowskiej koniunktury w świetle archiwaliów typowego 
miasta Kresów Zachodnich, jakim była Zielona Góra. 

Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyło się wystąpienie Dariusza Jarosza (IH 
PAN) pt. Odra i inne problemy: Ziemie Zachodnie w dyskursie władz PRL w latach 1957– 
1961, w którym przedstawił problematykę zaniedbania i tymczasowości tzw. Ziem Odzy-
skanych w okresie stalinizmu oraz ożywienie zainteresowania nimi władz w pierwszych 
latach rządów Władysława Gomułki.
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Warte odnotowania było wystąpienie Łukasza Dwilewicza (SGH, Warszawa). W swym 
analitycznym referacie pt. Repatriacja nie tylko z Kresów. Polacy przetrzymywani w ZSRR 
i ich rodziny na podstawie listów do premiera Józefa Cyrankiewicza pokazał, wykorzystując 
olbrzymi materiał źródłowy ze zbiorów Archiwum Akt Nowych, ogrom cierpień ludności 
polskich Kresów Wschodnich i ich dążenia do zapewnienia możliwości powrotu do kraju 
rodzinom pozostałym za granicą wytyczoną w wyniku dyktatu jałtańskiego. 

Zwieńczeniem poszczególnych sesji obrad konferencji były pytania i dyskusje z nich 
wynikające. Pokazały one, na równi z samymi wystąpieniami, że problematyka polskich 
kresów jest wciąż żywa, a nawet budzi pewne emocje, choć dziś, z perspektywy lat, jest 
ona w wolnej Polsce nieco inaczej przedstawiana i analizowana niż było to jeszcze 20 lat 
temu, nie mówiąc o trudnych czasach rządów komunistycznych.

Pokłosiem konferencji jest dwutomowa publikacja o Kresach Wschodnich i Zachodnich, 
która ukazała się drukiem w końcu 2015 r.

Dorota Wiśniewska  
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

14TH INTERNATIONAL CONGRESS  
FOR EIGHTEENTH-CENTURY STUDIES 

(ROTTERDAM, 27–31 VII 2015 R.)

Międzynarodowa konferencja badaczy i miłośników wieku XVIII, organizowana 
co cztery lata przez ISECS (International Society for Eighteenth-Century Studies) w tym 
roku odbyła się na Uniwersytecie Erazma z Rotterdamu w Holandii. Organizatorzy wybra-
li motyw przewodni odnoszący się do szeroko pojmowanej ekonomii: Opening Markets 
– Trade and Commerce in the Eighteenth Century. Korzystając ze spotkania w „kolebce 
nowoczesnej gospodarki”, zachęcali przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych do 
podjęcia rozważań nad wymianą myśli, polityką gospodarczą, dobrostanem rodziny, życiem 
codziennym, globalnym wymiarem handlu, kryzysami finansowymi czy recepcją zjawisk
gospodarczych w sztuce. Nie ograniczali jednocześnie pomysłowości uczestników, gdyż 
głównym celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń i osiągnięć między badacza-
mi oświecenia. 

Wydarzenie poprzedziło kilkudniowe spotkanie młodych naukowców (24–27 VII) 
w Amsterdamie, Haarlemie i Utrechcie, gdzie zaprezentowali swoje badania i skonsultowali 
je ze specjalistami. Seminarium dotyczyło emocji w przeszłości (Emotional Economies), 
a poprowadziły je: Inger Leemans (Uniwersytet w Amsterdamie) oraz Alicia Montoya 
(Uniwersytet w Nijmegen). Aneta Markuszewska (Uniwersytet Warszawski) wzięła w nim 
udział, omawiając opery dedykowane Marii Klementynie Sobieskiej Stuart (Political Emo-
tions. Operas Dedicated to Maria Clementina Sobieska Stuart in Rome (1719–1735)). 

Podczas właściwych obrad oprócz tradycyjnych paneli tematycznych przewidziano 
wykłady specjalistów (keynote speakers). Margaret C. Jacob (Uniwersytet Kalifornijski 
w Los Angeles) przedstawiła referat dotyczący narodzin globalizacji i laickości. Daniel 
Brewer (Uniwersytet w Minnesocie) zastanawiał się nad tym, co łączy ludzi XXI w. z tymi 
żyjącymi w stuleciu XVIII. Zwrócił głównie uwagę na postrzeganie historii oraz różnice 
w rozumieniu takich kategorii, jak przestrzeń i czas. O emocjach na XVIII-wiecznej gieł-
dzie w Amsterdamie opowiedziała z kolei Inger Leemans, która zaproponowała napisanie 
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historii kulturalnej giełdy. Zaznaczyła przy tym konieczność zastosowania nowoczesnych 
technologii oraz wykorzystania ikonografii, a także zestawienia społecznych wyobrażeń
o giełdowych praktykach z różnych krajów. Dan Edelstein (Uniwersytet Stanforda) mówił 
o próbie scharakteryzowania „sieci kontaktów” Woltera za pomocą narzędzi statystycznych. 
Céline Spector (Uniwersytet w Bordeaux Montaigne) przybliżyła zaś ewolucję pojmowa-
nia niesprawiedliwości w XVIII-wiecznej filozofii. Do tekstów Giambattisty Vica i Pietra
Giannonego odwołał się John Robertson (Uniwersytet w Cambridge), dokonując analizy 
sposobu postrzegania przez nich historii społecznej. Znawca dziejów Holandii, Wijnand 
Mijnhardt, skupił się na procesie przekształceń ustrojowych prowadzących do powstania 
monarchii w tym kraju. 

Konferencji towarzyszyła wystawa plakatów wykonanych przez kilku uczestników. 
Zorganizowano także tzw. round tables – dyskusje ekspertów. W ich ramach poruszono 
kwestię przyszłości wykorzystania nowoczesnych technologii w humanistyce (Digital 
Humanities) i rozmawiano o wpływie kolonializmu na tożsamości państw europejskich 
(The Global Eighteenth Century: Colonial Markets and the Making of European Identi-
ties). Panel na temat polityki w XVIII w. zdominował natomiast spór o znaczenie dorobku 
Spinozy dla rozwoju XVIII-wiecznej myśli politycznej (The Politics of Enlightenment). 
Nie zabrakło również okazji do pochylenia się nad ówczesną satyrą (Exchange of Fire: 
Target and Respondent in Eighteenth-Century Satire), a badacze historii kobiet oraz ci 
zainteresowani dziejami codzienności mogli włączyć się do obrad poświęconych kobiecej 
przyjaźni (Female Friendship in the 18th Century). 

W konferencji wzięli udział badacze z 53 krajów. Polskę reprezentowali doktoranci: 
Justyna Bąk, Marcin Mikusek, Dorota Wiśniewska (Uniwersytet Wrocławski), Jakub Bajer 
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Małgorzata Marcinkowska (Uniwersytet 
Śląski w Katowicach), Stanisław Witecki (Uniwersytet Jagielloński), młodzi badacze: Marta 
Oracz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Marta Szymańska-Lewoszewska (Uniwersy-
tet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Agata Wdowik (Uniwersytet Warszawski), a także 
doświadczeni naukowcy: Marek Dębowski (Uniwersytet Jagielloński), Maciej Forycki 
(Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu) i Filip Wolański (Uniwersytet Wro-
cławski). 

Pierwszego dnia obrad w panelu Art Markets referat Teaching Arts as a Profession and 
Occasion to Circulate Ideas wygłosiła M. Oracz. Badaczka przekonywała, że w omawia-
nym okresie wykwalifikowani malarze, przekazując wiedzę i umiejętności swoim uczniom,
kształtowali trendy w sztuce. Przywołała wpływy takich artystów zajmujących się naucza-
niem (prywatnie i w szkołach publicznych), jak: William Gilpin, Alexander Cozens czy 
Joshua Reynolds. 

Na kulturotwórczym aspekcie europejskich podróży do wód skupiła się A. Wdowik. 
Spotkania w międzynarodowym gronie w uzdrowiskach takich jak Spa czy Bath intensy-
fikowały wymianę kulturową (Love and Money. On the Transfer of Enlightenment Ideas in 
Health Resorts (Spa and Bath); panel Local Literary and Intellectual Networks).

Kolejnego dnia F. Wolański oraz M. Forycki zorganizowali dwie sesje odnoszące się 
do historii Europy Środkowo-Wschodniej, które odbyły się w obu językach konferencji. 
Po francusku: Entre Baltique, Adriatique et la Mer Noire – Marchés D’Échange en Europe 
Médiane au XVIIIe Siècle (I) oraz w języku angielskim: Between Baltic, Adriatic and the 
Black Sea Exchanges Markets in Central Europe in the 18th C. (II).

W ramach pierwszego z paneli J. Bajer przedstawił referat zatytułowany Les réseaux 
diplomatiques équivoques: le rôle des femmes dans l’échange entre la Pologne et la cour 
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de Vienne (1764–1765). Celem jego wystąpienia było wyróżnienie roli kobiet w komuni-
kacji między dworami w Polsce i Austrii w czasach, kiedy oba państwa nie utrzymywały 
oficjalnych stosunków dyplomatycznych. Chodziło o kobiety skupione wokół dworu Marii
Teresy. Szczegółowo opisano działalność mało znanej postaci – księżnej Salmour z domu 
Łubieńskiej, której pośrednictwo okazało się ważne dla zabiegającego o uznanie koronacji 
Stanisława Augusta w Dreźnie i Wersalu dworu wiedeńskiego. 

Tematykę kształtowania wiedzy i wyobrażeń przybliżył M. Mikusek (Influences étran-
gerès sur la polonaise littérature géographique et historique. Un example de la circulation 
de l’information dans l’Europe des temps modernes). Zaakcentował on zagraniczne inspi-
racje polskich uczonych. Ich kierunki były liczne, jednak podkreślił znaczenie dorobku 
naukowego „napływającego” z Francji, Niemiec i Włoch. Polska literatura historyczna 
i geograficzna była w zasadzie kompilacją, której nie możemy przypisać cech naukowości
– stwierdził wrocławski badacz. 

F. Wolański przedstawił referat Ecclesia et populus – Religious Communication in Cen-
tral Europe in the 18th c. Na podstawie badań przeprowadzonych na gruncie Rzeczypo-
spolitej podkreślił znaczenie komunikacji między przedstawicielami Kościoła a wiernymi 
dla skuteczności kształtowania religijnych postaw wśród tych ostatnich. 

J. Bąk – pozostając w nurcie konfesyjnym – ukazała oddziaływanie polskich karmelitów 
na rozumienie pojęć związanych z egzystencją człowieka i jego przemijaniem. Duchow-
ni propagowali bowiem konieczność duchowej ascezy i głosili kazania w duchu vanitas, 
a w architekturze i ikonografii dominowały motywy pasyjne (Carmelite Religious Impact 
on the Image of the Ultimate Matters in Europe).

Ostatnim z występujących w Rotterdamie tego dnia Polaków był M. Forycki. Podczas 
wystąpienia zatytułowanego Les Encyclopédistes et le monde slave mogliśmy posłuchać 
o wyobrażeniach i zakresie wiedzy autorów słynnej Encyklopedii Diderota i d’Alemberta 
o Słowianach: ich wyglądzie, krajach, które zamieszkiwali, i językach, jakimi się posługi-
wali, oraz o kulturze, historii, sprawach ekonomicznych i religijnych. 

W następnym dniu w panelu poświęconym Irlandii swoje badania zaprezentowała 
M. Szymańska-Lewoszewska. Filozof z toruńskiej uczelni pochyliła się nad patriotyzmem 
Berkeleya (Berkeley’s Irish Patriotism in 1730s and 1750s). Zwróciła uwagę na wątpliwo-
ści filozofa co do własnej tożsamości wynikające z pochodzenia (należał do angielsko-ir-
landzkiej rodziny). Na podstawie dwóch wersji traktatu The Querist – pierwszej, wydanej 
w latach 30., i ostatniej, opublikowanej w latach 50. – prelegentka nakreśliła zmiany w ir-
landzkim patriotyzmie filozofa.

D. Wiśniewska przedstawiła z kolei referat na temat przedsiębiorczości i aktywności 
politycznej słynnej francuskiej „salonierki” Marie Thérèse Geoffrin (panel Marchandes et 
Financières : L’Économie au Féminin Dans la Fiction et le Discours de Savoir au XVIIIe 
Siècle). Pani Geoffrin wykorzystywała swoją pozycję w towarzystwie w działaniu na rzecz 
interesów fabryki luster w Saint-Gobain, w której miała udziały. Uzyskiwała też przychody 
ze sprzedaży dzieł sztuki oraz dóbr luksusowych czołowym politykom europejskim. W jej 
„salonie” nie brakowało dyplomatów informujących ją o ważnych wydarzeniach. Wiedzę 
tę, jak się wydaje, przekazywała m.in. Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Fran-
cuzka często krytykowała decyzje króla, ale przyjmowała również u siebie jego zwolenni-
ków. Działała zresztą na rzecz uznania władzy Poniatowskiego przez Francję – wyliczała 
wrocławska historyczka. 

W przedostatnim dniu, w panelu Educators, Projectors and Patrons: Merchants 
of Knowledge, S. Witecki wskazał na potrzebę eksploracji międzystanowej transmisji kul-
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turowej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (The Inter-Estate Cultural Content Transmis-
sion in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Late XVIII Century. Methodological 
Proposition). Używając metody statystycznej (wykorzystując inwentarze i spisy książek), 
wykaże, które teksty były najbardziej popularne wśród poszczególnych grup księży. Uzu-
pełnieniem badania będzie zaś analiza korespondencji duchownych. Ustalenia te umożliwią 
wreszcie wskazanie treści „przenikających” do niepiśmiennej części społeczeństwa, gdyż 
głównym przekaźnikiem kultury między warstwami wyższymi a niższymi był Kościół. 

M. Marcinkowska wygłosiła referat Polish Enlightenment Prayers. Literature and Re-
ligious Practice (panel How to Pray). Skoncentrowała się w nim na poradach zawartych 
w modlitewnikach, odnoszących się do skuteczności modlitwy oraz odpowiedniego zacho-
wania się podczas jej odmawiania. Porównała także sposoby XVIII-wiecznego modlenia 
z tymi z epoki wcześniejszej. 

M. Dębowski omówił obecność tematyki związanej z ekonomią w polskim teatrze 
doby oświecenia (La représentation du commerce dans le théâtre polonais à l’époque des 
Lumières; panel La Théatralité et le XVIIIe Siècle). Krakowski badacz zaznaczył przełom 
spowodowany otwarciem Teatru Narodowego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego 
(1765). W nowej instytucji zerwano bowiem z jezuicką tradycją i zaproponowano sztukę 
laicką. Początkowo dominowały kwestie polityczne, jednak w latach 70. na deskach teatru 
w Warszawie pojawiły się widowiska ukazujące niedole życia zawodowego mieszczan. 
Zmiana repertuaru przyciągała liczne grupy nieszlacheckiego pochodzenia, zainteresowane 
problemami swojej codzienności.

Tegoroczna konferencja w Rotterdamie przysporzyła okazji do spotkania badaczy z róż-
nych państw i kontynentów, jak również skupiła uczonych reprezentujących wiele dziedzin 
naukowych, stymulując tym samym międzynarodową, międzykulturową i interdyscypli-
narną wymianę doświadczeń. Miłośnicy wieku XVIII po raz kolejny w tak licznym gronie 
spotkają się za cztery lata w Edynburgu.

Filip Wolański 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

OBCHODY JUBILEUSZU 70-LECIA INSTYTUTU HISTORYCZNEGO  
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO (WROCŁAW, 17–18 XI 2015 R.)

Tradycja polskiego Instytutu Historycznego we Wrocławiu sięga 1945 r. i – co należy 
podkreślić – była to jedna z pierwszych jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego powsta-
jącego na mocy dekretu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z 24 VIII 1945 r. 
o utworzeniu polskiego uniwersytetu i politechniki we Wrocławiu, wtedy jeszcze ze wspól-
nym senatem i rektorem. Już w maju 1945 r. na potrzeby przyszłego Instytutu Historycz-
nego polscy naukowcy zajęli budynek przy ul. Szewskiej 49, w którym dotąd mieścił się 
niemiecki odpowiednik polskiej placówki naukowej. Pracami służącymi zabezpieczeniu 
budynku kierował lwowski mediewista prof. Karol Maleczyński, który odegrał później 
niezwykle ważną rolę w budowaniu polskiego środowiska naukowego w stolicy Dolnego 
Śląska. Dzięki wielkiej aktywności i poświęceniu przybyłych do Wrocławia pionierów-
-uczonych udało się ocalić od grabieży nie tylko wyposażenie potrzebne do prowadzenia 
zajęć akademickich, ale także zachować cenne zasoby biblioteki pozostawionej przez nie-
mieckich historyków. W efekcie w listopadzie 1945 r. przy ul. Szewskiej 49 mogły rozpo-
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cząć się pierwsze wykłady i seminaria. Grupę wykładowców, którzy podjęli wtedy pracę 
we Wrocławiu, tworzyli wybitni uczeni, głównie lwowscy i krakowscy, wśród których 
trzeba wymienić profesorów: Kazimierza Majewskiego, Teofila Modelskiego, Władysła-
wa Czaplińskiego, Kazimierza Lepszego, Stefana Kuczyńskiego. Część z nich opuściła 
później Wrocław, jednak rola, jaką odegrali w ukierunkowaniu badań historycznych tutaj 
prowadzonych, jest nie do przecenienia.

W ciągu 70 lat istnienia Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego doczekał 
się kilku pokoleń badaczy i absolwentów, co więcej – zyskał renomę jako ważna instytucja 
naukowa o znaczeniu międzynarodowym. Osiągnięcia środowiska skupionego wokół tej 
placówki bez wątpienia zasłużyły na rodzaj podsumowania, jakim stały się obchody 70. 
rocznicy powstania Instytutu. Składały się na nie oficjalne uroczystości jubileuszowe 17 XI
2015 r., a także kilka sesji naukowych zorganizowanych w związku ze świętem Instytutu 
w dniach 17–20 XI 2015 r. 

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w pięknej sali Oratorium Marianum, 
która odzyskała niedawno kolejne elementy dawnego barokowego wystroju. Otworzyło 
je wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marka Bojarskiego, który 
podkreślił znaczenie Instytutu w kształtowaniu współczesnego oblicza uczelni. Akcento-
wał znaczenie dorobku naukowego wrocławskich historyków i renomę, jaką cieszy się to 
środowisko w kraju i za granicą. Dziękował za profesjonalizm i zaangażowanie, z jakimi 
pracownicy Instytutu wykonują swoje obowiązki wobec studentów. Po JM Rektorze głos 
zabrała dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. dr hab. Elżbieta Ko-
ścik, oceniając rolę Instytutu Historycznego z perspektywy fakultetu, którego jest częścią. 
Dziekan podkreśliła, iż jest to największa jednostka wydziału, generująca proporcjonalny do 
swojej wielkości ważki dorobek naukowy. Zaznaczyła, że z grona historyków wielokrotnie 
rekrutowali się dziekani wydziału, których zasługi w jego budowaniu są ogromne i ściśle 
związane z burzliwą historią Polski po 1945 r. Podziękowała pracownikom Instytutu za za-
angażowanie w dydaktykę oraz wysoką jakość prowadzonych badań naukowych. Dyrektor 
Instytutu Historycznego prof. dr hab. Rościsław Żerelik w swoim wystąpieniu odniósł się do 
przeszłości Instytutu, wspominając wybitnych przedstawicieli środowiska wrocławskich hi-
storyków i przywołując pamięć zarówno o nieżyjących już uczonych, jak i wciąż aktywnych 
badaczach. R. Żerelik podkreślał obecność na sali emerytowanych pracowników Instytutu, 
którym dziękował za pracę i wielki wkład w rozwój badań historycznych na Uniwersyte-
cie Wrocławskim. Zachęcał przedstawicieli młodszych pokoleń do naśladowania danego 
przez nich wzoru. Dyrektor chwalił również pracowników naukowych Instytutu za obecne 
osiągnięcia badawcze, których przejawem są realizowane międzynarodowe projekty na-
ukowe, liczne publikacje w języku polskim i językach kongresowych w formie monografii
i artykułów zamieszczanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, 
akcentował również funkcjonowanie trwale obecnych w życiu naukowym cykli konferencji 
i serii wydawniczych identyfikowanych z naszym ośrodkiem.

W dalszej części uroczystości społeczność Instytutu otrzymała życzenia od zaprzyjaź-
nionych środowisk naukowych, które odczytał prowadzący spotkanie prof. dr hab. Grze-
gorz Strauchold. Następnie głos zabrali obecni na sali goście z krajowych i zagranicznych 
ośrodków naukowych. W pierwszej kolejności wystąpił prezes Polskiego Towarzystwa 
Historycznego prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, składając list gratulacyjny na ręce dy-
rektora Instytutu. Kolejne gratulacje w imieniu reprezentowanych przez siebie środowisk 
przekazali dr hab. prof. UO Tomasz Ciesielski dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu 
Opolskiego, prof. dr hab. Dariusz Dolański dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zie-
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lonogórskiego, prof. dr hab. Miloš Řeznik dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie. W imieniu władz Fakultetu Historycznego Białoruskiego Uniwersytetu Pań-
stwowego w Mińsku wystąpił prodziekan prof. dr Andriej Prohorov, a Fakultet Historyczny 
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Skworody w Charkowie reprezentowali 
dziekan prof. dr hab. Svietlana Bieriezna oraz dr Serhij Sieryakov. Część oficjalną zakoń-
czono wspólnym zdjęciem pamiątkowym pracowników Instytutu oraz gości przybyłych 
na uroczystości jubileuszowe. 

Po krótkiej przerwie w Oratorium Marianum odbył się panel dyskusyjny nt. Wspólno-
ta narodowa i/czy regionalna. Spójność społeczna historycznych regionów Europy, który 
poprowadził prof. dr hab. Przemysław Wiszewski. W dyskusji uczestniczyli: prof. Eduard 
Mühle (Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster), doc. Martin Čapský (Uniwersytet 
Śląski w Opawie), prof. Aleksander Musin (Rosyjska Akademia Nauk St. Petersburg), 
dr Laszlo Tapolcai (Uniwersytet Loranda Eötvösa w Budapeszcie) oraz prof. dr hab. Gabrie-
la Wąs reprezentująca Instytut Historyczny. Paneliści podzielili się ze słuchaczami swoją 
refleksją nad problematyką funkcjonowania historii regionu i narodu, koncentrując się
zwłaszcza na obrazie egzystencji wspólnoty zamieszkującej pogranicza, postrzeganej przez 
pryzmat kreowania regionalnej i narodowej tradycji kultury. A. Musin poruszył kwestie 
związane z kształtowaniem tradycji regionalnej wynikającej z potrzeb historii narodowej. 
L. Tapolcai podjął problem uwarunkowań metodologicznych odnoszących się do pisar-
stwa historycznego funkcjonującego w kontekście narracji zdominowanej przez historię 
narodową. E. Mühle w swoim wystąpieniu analizował problematykę związaną z pisaniem 
historii regionów w ujęciu transnarodowym i interkulturowym, które są konfrontowane 
z silnymi wciąż narracjami narodowymi. M. Čapský odniósł się do funkcjonowania historii 
regionalnej w kontekście historii społecznej i związanych z tym zjawiskiem problemów 
metodologicznych. G. Wąs ukazała Śląsk jako region, pogranicze, przestrzeń przenikania 
się różnych tradycji narodowych, czego jedną z konsekwencji było odmienne definiowanie
pojęcia regionu i związanej z nim identyfikacji. Podsumowaniem panelu była dyskusja
z udziałem zebranych w Oratorium Marianum gości. 

 W obchody jubileuszu wpisana została sesja pt. Pogranicza – tożsamość, pamięć, hi-
storia, która odbyła się 18 listopada w audytorium Instytutu Historycznego. Uczestniczyli 
w niej historycy wrocławscy oraz goście z innych środowisk naukowych w kraju. Sesja 
podzielona została na dwie części. W pierwszej wyniki swoich badań na temat historii go-
spodarczej basenu Morza Adriatyckiego w antyku zaprezentowali dr Igor Wypijewski oraz 
dr Wojciech Pietruszka. Następnie wystąpił prof. dr hab. Stanisław Rosik, który przedstawił 
referat pt. Ślęża w wiekach średnich – od środka świata do góry przy mieście. Centralny 
element pejzażu w kraju na pograniczu. Refleksją o publicystyce Eugeniusza Paukszty na
tle jego trudnej biografii podzielił się z licznie zebranymi na sali słuchaczami prof. dr hab.
G. Strauchold. Tę część sesji zamknęło wystąpienie dr. hab. Filipa Wolańskiego, poświęco-
ne problemowi pogranicza w dyskursie staropolskich kompendiów geograficznych. Warto
podkreślić żywą dyskusję, która posłużyła za podsumowanie tej części obrad. W sesji po 
przerwie wystąpili nie tylko pracownicy Instytutu, ale także zaproszeni goście. Obrady 
otworzył referat dr. hab. Macieja Foryckiego prof. UAM pt. Wschodnie rubieże kontynentu 
– wokół genezy postaw francuskich. Uniwersytet Zielonogórski reprezentował prof. dr hab. 
D. Dolański, który w swoim wystąpieniu przeprowadził analizę ewolucji postaw wobec 
przeszłości Ziem Odzyskanych. Wreszcie dr Waldemar Spallek z Instytutu Geografii i Roz-
woju Regionalnego (Uniwersytet Wrocławski) przedstawił znakomity referat pt. Obraz 
struktury etnicznej pogranicza polsko-niemieckiego w okresie międzywojennym na mapach 
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w niemieckich atlasach szkolnych. W tej części sesji Instytut Historyczny reprezentowali dr 
Jacek Dębicki, który omówił problem pogranicznego charakteru Dolnego i Górnego Śląska 
i na tym tle ukazał historyczne przesłanki współczesnej dolno- i górnośląskości, oraz dr hab. 
Piotr Cichoracki, w syntetycznym wystąpieniu charakteryzując obraz polityki narodowo-
ściowej władz II Rzeczypospolitej w latach 30. na obszarach etnicznie przejściowych.

W obchody jubileuszowe wpisały się także trzy doktoranckie konferencje naukowe, 
które zorganizowano 19 i 20 listopada. W Instytucie Historycznym odbyła się sesja nt. 
Wiedza i wyobraźnia w epoce staropolskiej, a w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk przy ul. Więziennej zorganizowano: IV Ogólnopolską Studencko-Dokto-
rancką Konferencję Mediterranistyczną oraz Ogólnopolską Konferencję Naukową Relacje 
Greków ze światem. 

Na podkreślenie zasługuje udział w uroczystościach jubileuszowych nie tylko obec-
nych pracowników, ale także osób związanych przez długie lata z Instytutem, dziś już 
w wieku emerytalnym lub pracujących w innych instytucjach nauki lub kultury. Należy 
również wspomnieć o licznej obecności studentów i doktorantów. Można mieć nadzieję, 
że w konsekwencji przyjętej konwencji pokłosiem jubileuszu stanie się kilka publikacji 
naukowych, które nie tylko pozostaną śladem obchodów, ale – co równie ważne – będą 
mogły posłużyć jako wartościowe prace naukowe, świadczące o wysokiej jakości refleksji
naukowej powstającej w murach Instytutu Historycznego.




