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O Wielkim Ksiêstwie Litewskim
Spo³eczeñstwo i kultura w Wielkim Ksiêstwie Litewskim od XV do XVIII
wieku (Poznañ  Zielona Góra 2002) jest prac¹ habilitacyjn¹ prof. Marii
Barbary Piechowiak-Topolskiej. Praca jest prób¹ ukazania W. Ks. Litewskiego jako organizmu politycznego pozostaj¹cego na pograniczu dwóch
kultur. Z jednej strony autorka podkrela zaanga¿owanie elit litewskich w
struktury ¿ycia zachodnioeuropejskiego, cilej mówi¹c kultury stricte ³aciñskiej, której wyznacznikiem sta³a siê unia polsko-litewska, a po 1569 r.
Rzeczypospolita Obojga Narodów. Z drugiej strony prof. M. B PiechowiakTopolska podnosi element zakorzenienia pañstwa w tradycji bizantyjskoruskiej, którego prawos³awna ludnoæ stanowi³a jakby przeciwwagê tego
wiata dwóch kultur. Autorka formu³uje tezê o przenikaniu siê owych kultur, stale konfrontowanych ze sob¹, a w ogólnym rozrachunku o wytworzeniu przez nowo¿ytne spo³eczeñstwo ziem ksiêstwa jedynych w swoim
rodzaju zjawisk socjologiczno-historycznych. Jak podkreli³ prof. Jan Jurkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pracy szczególnie podkrela siê rolê ruchomej granicy cywilizacyjnej (zachodnioeuropejskiej), a w jej przesuniêciu siê na wschód  istotn¹ przyczynê trwa³oci
W. K. Litewskiego, zw³aszcza za ród³o cech wyró¿niaj¹cych ten kraj
zarówno od Korony Polskiej, jak i od Rosji. Wk³ad w kulturê W. Ksiêstwa
wszystkich grup wyznaniowych i narodowociowych pozostawi³ niezatarty lad w wiadomoci mieszkañców tych ziem i ich potomków, dzi rozproszonych po wszystkich kontynentach.
Jaros³aw Kuczer

...............................................................................................................................................................................
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POCZEKALNIA
Ju¿ wczeniej na ³amach uczelnianej prasy pojawia³y siê informacje dotycz¹ce dzia³alnoci Ko³a Naukowego Historyków Studentów. Lecz od pewnego
czasu osoba postronna mog³aby odnieæ wra¿enie, ¿e KNHS zasnê³o snem zimowym. Istotnie mog³oby to mieæ miejsce gdyby do dzia³añ Ko³a nie
przy³¹czyli siê studenci z I roku historii. Wiêkszoæ
cz³onków Ko³a stanowi¹ dzisiaj studenci V roku. Mylê, ¿e nie trzeba dodawaæ co sta³o by siê z Ko³em
po ukoñczeniu przez nich studiów.
Jednak¿e czarny scenariusz, co chcê podkreliæ,
nie spe³ni³ siê. Kole¿anki i koledzy z I roku historii
licznie wzmocnili szeregi Ko³a. I choæ nowi cz³onkowie borykaj¹ siê jeszcze z typowymi problemami
studenckiej braci na pierwszym roku studiów, staraj¹ siê uczestniczyæ w dzia³aniach Ko³a.
Ich aktywna obecnoæ jest niezmiernie wa¿na.
Wzrasta jeszcze bardziej jeli wzi¹æ pod uwagê fakt,

¿e KNHS jest organizatorem XII Ogólnopolskiego Zjazdu
Historyków Studentów. Odbêdzie siê on 22-25 marca
2004 w³anie na naszej uczelni. Prace nad tym przedsiêwziêciem w KNHS ruszy³y jeszcze w listopadzie 2003 roku.
Wtedy zosta³y rozes³ane zaproszenia do 27 uczelni wy¿szych z propozycj¹ wziêcia udzia³u w dorocznym spotkaniu historyków studentów z ca³ej Polski. Do dzisiaj (stan
na 16 stycznia) zg³osi³o siê ju¿ ponad 100 referentów z
wiêkszoci uczelni.
Przygotowania trwaj¹ nadal, wszak jeszcze trochê czasu zosta³o, ale póki co najwa¿niejszy problem nie zosta³
rozwi¹zany. Oczekujemy pozytywnej decyzji dotycz¹cej partycypowania w finansowaniu konferencji przez uczelniê.
Na zakoñczenie aby pokazaæ, ¿e 2003 rok by³ niezmiernie pracowity dla KNHS UZ przedstawiamy kilka artyku³ów.
Tadeusz Serylak
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Z Bia³egostoku wrócilimy z tarcz¹
W dniach 27  30 marca 2003 roku Bia³ystok
goci³ przedstawicieli studenckich kó³ historycznych z ca³ego kraju. Bowiem w tym roku w³anie
tam mia³ miejsce XI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, na który przybyli studenci z dwudziestu trzech uczelni krajowych oraz z Uniwersytetu Brzeskiego.
Tradycyjnie nie zabrak³o przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nasz¹ uczelniê reprezentowali i wyg³osili interesuj¹ce referaty: Przemys³aw
Waciñski (IV rok historii)  Pozycja kobiety w redniowiecznym polskim prawie ziemskim  sekcja
historii kobiet, Tadeusz Serylak (IV rok historii) 
Cechowe prawo gospodarcze w miastach Wielkopolski w XVII wieku na przyk³adzie cechu krawców Kargowej  sekcja historii nowo¿ytnej, Karolina Szefler (IV rok historii)  Wp³yw rodowiska naturalnego na osadnictwo w dolinie rodkowej Obry
w redniowieczu  sekcja nauk pomocniczych historii. Niestety z przyczyn niezale¿nych w Zjedzie nie wziê³a udzia³u Joanna Szywa³a (II rok historii), która mia³a wyg³osiæ referat na temat sytuacji kobiet w kulturze Azteków. W obradach poszczególnych sekcji uczestniczy³ tak¿e student I
roku historii  Kamil Grudzieñ.
Prezentacja badañ wraz z dyskusjami odbywa³y siê w dwunastu sekcjach tematycznych: historii staro¿ytnej, historii redniowiecznej, historii nowo¿ytnej, historii XIX wieku, sekcji Dwudziestolecia Miêdzywojennego, historii II wojny wiatowej,
historii po 1945 roku, historii Kocio³a, historii kobiet, historii wojskowoci, nauk pomocniczych i
metodologii historii, historii i kultury ¯ydów.
Oczywicie oprócz czêci naukowej, nie zabrak³o czasu na rozrywkê. Organizatorzy przygotowali dla nas atrakcyjne wycieczki, umo¿liwiaj¹ce
poznanie piêkna Podlasia. Mielimy okazje poznaæ
zabytki Tykocina, Pi¹tnicy, Nowogrodu czy Suprala. Udzia³ w Zjedzie pozwoli³ nam równie¿ odwie¿yæ stare znajomoci i zawrzeæ wiele nowych.
Pobyt w Bia³ymstoku zaowocowa³ zacienieniem
stosunków m.in.: z KNHS Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz z KNHS Uniwersytetu £ódzkiego, od
których otrzymalimy publikacje przez nich wydawane. W niew¹tpliwy sposób wzbogaci³o to nasz¹
bibliotekê.
Starym zwyczajem, ostatniego dnia obrad podczas uroczystego obiadu wybierany by³ organizator kolejnego XII ju¿ Zjazdu. O miano organizatora
ubiega³y siê Ko³a Historyków Studentów z czterech orodków: Uniwersytetu Gdañskiego, Uni-
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wersytetu Miko³aja Kopernika, Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ostateczna decyzja zebranego
konsylium by³a dla nas bardzo mi³ym zaskoczeniem, bowiem XII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów  najbardziej presti¿owa konferencja wród studenckiej braci historycznej odbêdzie siê w Zielonej Górze.
Obdarzeni tak du¿ym zaufaniem, nie mo¿emy zaprzepaciæ szansy, która pozwoli na
promowanie naszej uczelni.
Karolina Szefler

III Ogólnopolska Studencka
Sesja Mediewistyczna
Spo³eczeñstwo i kultura
redniowiecznej Europy
rodkowej  Kraków 6  8 maja
2003
Ogólnopolskie spotkania historyków - studentów
nie ograniczaj¹ siê tylko do Zjazdów Historycznych.
W poszczególnych orodkach organizowane s¹
równie¿ inne konferencje czy sesje. W³anie w jednej z nich mielimy okazje wzi¹æ udzia³ w dniach
6  8 maja. Tym razem Kraków goci³ studentów
historii z ca³ego kraju na III Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Mediewistycznej, której tematem
przewodnim by³o Spo³eczeñstwo i kultura redniowiecznej Europy rodkowej. Nasze ko³o historyczne reprezentowali: Marcin Murawka (IV rok historii)  Zwi¹zki genealogiczne dynastii askañskiej i
piastowskiej do koñca XIV wieku, Przemys³aw
Waciñski (IV rok historii)  Niedzia³ rodzinny w polskich rodach rycerskich do XV wieku na przyk³adzie Poznañskiej Ksiêgi S¹dowej, Agnieszka Kozak (IV rok historii)  Rekonstrukcja zwi¹zków pokrewieñstwa na podstawie zapisków s¹dów ziemskich w Wielkopolsce, Tadeusz Serylak (IV rok
historii)  Rycerstwo l¹skie w herbarzu Armorial
Lyncenich, Karolina Szefler (IV rok historii)  Rycerstwo l¹skie w herbarzu Armorial Bellenville.
Obrady toczy³y siê w szeciu sekcjach tematycznych: nauk pomocniczych historii, historii kultury
materialnej i pimienniczej, dziejów kultury materialnej, ¿ycia codziennego i osadnictwa, dziejów
miast i historii idei, historii spo³ecznej i politycznej, kultury duchowej i historii Kocio³a. Oprócz
referuj¹cych, w obradach poszczególnych sekcji
wziê³y udzia³ Iwona Migda³ i Marta Skorupska.
Niezapomnianym prze¿yciem by³y dla nas spotkania z mediewistami tej miary, co profesorowie
Jerzy Strzelczyk, Stanis³aw Szczur, Krzysztof
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O¿óg czy Wojciech Iwañczak. Podczas pobytu w
Krakowie mielimy te¿ okazje zwiedzenia Biblioteki im. Czartoryskich i obejrzenia znajduj¹cych
siê tam licznych starodruków i rêkopisów.
Mi³ym zaskoczeniem by³o dla nas zainteresowanie z jakim spotka³a siê zorganizowana przez
nas w lutym br. sesja Kobieta w dziejach. Wielu
naszych przyjació³ z orodków i kó³ historycznych
w kraju zachêca³o nas, aby organizowaæ ow¹ sesjê cyklicznie. I jak sesja mediewistyczna nieformalnie jest przypisana KNHS UJ, tak sesja pt.;
Kobieta w dziejach zosta³a przypisana Zielonej Górze.
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III Ogólnopolska Studencka Sesja Mediewistyczna
Buduj¹cym jest fakt, ¿e po latach niejakiego zastoju w pracach naszego ko³a, ponownie uda³o siê nam
zmobilizowaæ do pracy, a nasze starania zosta³y dostrze¿one przez studentów z innych orodków.
Wydaje siê, ¿e zorganizowanie przez KNHS UZ w
przysz³ym roku dwóch ogólnokrajowych konferencji
(XII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów oraz
Ogólnopolskiej Sesji Kobieta w dziejach) doda presti¿u nie tylko KNHS czy Instytutowi Historii, ale tak¿e
ca³emu Uniwersytetowi Zielonogórskiemu.
Karolina Szefler

...............................................................................................................................................................................
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Szlakiem zamków i klasztorów
Dolnego l¹ska i £u¿yc 20-21 maja 2003
Maj, czas bachanaliowych zabaw  ostatnich
przed zbli¿aj¹c¹ siê sesj¹. Dla cz³onków KNHS
oraz pozosta³ych studentów historii okres, w którym tradycyjnie odbywaj¹ siê wycieczki naukowo-krajoznawcze.
W ubieg³ym roku wybralimy siê na dwudniowy objazd naukowy po Dolnym l¹sku i £u¿ycach,
w którym udzia³ wziêli studenci historii wszystkich roczników, a tak¿e kilku ¿aków z innych kierunków.
Trasa objazdu obejmowa³a zasadniczo zamki,
kocio³y i klasztory po³o¿one na pograniczu l¹sko-³u¿yckim.
Najpierw trafilimy do Lwówka l¹skiego, gdzie
mielimy okazjê obejrzeæ pónogotycki koció³ pw.
Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny z romañsk¹ fasad¹ oraz koció³ i klasztor Franciszkanów
(XIII  XVI wiek), a tak¿e dobrze zachowane mury
miejskie z basztami i wie¿ami przybramnymi (XIII
 XVI wiek) oraz gotycki ratusz z przepiêkn¹ sal¹
Urzêdu Stanu Cywilnego, bogato zdobion¹ witra¿ami.
Nastêpnie udalimy siê do wsi Wleñ, gdzie na
bazaltowym wzgórzu Lenno (360 m n.p.m.) ponad lewym brzegiem Bobru znajduj¹ siê ruiny zamku. Szlak na wzgórze wiedzie obok potê¿nej lipy i
kamienia zwanego kamieniem odpoczynku, na
którym to odpoczywaæ mia³a dawniej w. Jadwiga. Pocz¹tkowo istnia³ tu gród, podniesiony przez
Boles³awa Krzywoustego do rangi kasztelanii w
1108 roku. Budowê pierwszego kamiennego zamku na l¹sku rozpocz¹³ w 1163 roku ksi¹¿ê Boles³aw Wysoki. Rozbudowa zamku w kierunku pó³nocnym nastêpuje w po³owie XIV wieku za spra-

w¹ ksiêcia widnicko-jaworskiego Bolka II Ma³ego. Po
jego mierci, w roku 1368, ksiê¿na-wdowa Agnieszka przekazuje Wleñ w zastaw rycerzom Bernardowi i
Miko³ajowi Siedliczom. Nastêpnie zamek nale¿y kolejno do znanych dolnol¹skich rodów rycerskich: von
Rederów, von Zedlitzów, Schaffgotschów.
W czasie wojny 30-letniej warownia jest kilkakrotnie zdobywana. Kwateruje w niej m. in. w 1620 roku
Janusz Radziwi³³, a w 1646 Montecuculi, który pali
zamek pozostaj¹cy odt¹d w ruinie. Do dzi ze redniowiecznego zamku pozosta³a wie¿a, z której wierzcho³ka mielimy okazje podziwiaæ Góry Kaczawskie,
Izerskie, Rudawy Janowickie, Karkonosze i Dolinê Bobru. Ponadto zachowa³y siê fragmenty zamku redniego i brama wejciowa zamku dolnego.
Kolejnym miejscem naszego d³u¿szego postoju
by³ Siedlêcin, w którym to mielimy okazjê bli¿ej przyjrzeæ siê Wie¿y Rycerskiej. Kamienna, trzykondygnacyjna, 23 metrowa wie¿a powsta³a prawdopodobnie
jako stra¿nica przeprawy przez Bóbr na prze³omie XIII
i XIV wieku. Wejcie do wie¿y zdobione jest gotyckim, ostro³ukowym portalem. Jednak dla nas szczególnie interesuj¹ce jest drugie piêtro, które obejmuje
reprezentacyjn¹ salê rycersk¹, zdobion¹ unikaln¹ polichromi¹ cienn¹ wykonan¹ na suchym tynku i barwion¹ barwnikami pochodzenia rolinnego. wiecka
tematyka malowide³ wykonanych w latach 20-tych XIV
wieku technik¹ al secco, czyni je najstarszymi w
Polsce. Malowid³a podzieliæ mo¿na na cztery grupy
tematyczne:
- apoteoza ¿ycia i mierci; ¿ycie - dwie pary (osób
m³odych i starszych) w charakterystycznych dla epoki
szatach, mieræ  grupa st³oczonych, nagich cia³,
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- kompozycja ukazuj¹ca patrona podró¿nych w.
Krzysztofa z dzieci¹tkiem, nawi¹zuj¹ca niew¹tpliwie
do dawnej przeprawy kupieckiej na Bobrze w Siedlêcinie,
- przedstawienie w trzech scenach fundacji opactwa
cysterskiego w Krzeszowie w 1292 roku przez Bolka
I Surowego,
- przedstawienie eposu rycerskiego legendarnego dworu króla Artura i przygód jego rycerza Lancelota. Ukazane na fresku smuk³e postacie, pe³ne elegancji i dynamiki przybli¿aj¹ nam obraz scen turniejowych.
Za fundatora i inspiratora malowide³ najczêciej
uznaje siê Bolka II Ma³ego.
Po utraceniu w XVIII wieku wielu funkcji obronnych
i mieszkalnych do wie¿y dobudowano budynek w stylu
barokowym, przez którego sieñ prowadzi dzisiaj przejcie do jej wnêtrza. Na uwagê zas³uguje imponuj¹cych rozmiarów lipa (obwód ponad 7 m), rosn¹ca przed
zamkiem.
Ostatnim miejscem naszej wêdrówki, pierwszego
dnia wycieczki by³a Szklarska Porêba, gdzie te¿ nocowalimy. Wczeniej jednak, ju¿ bardziej relaksacyjnie udalimy siê nad wodospady: Szklarki i Kamieñczyk, aby odpocz¹æ po ca³odniowym zwiedzaniu.
Drugiego dnia, z samego rana wybralimy siê do
wieradowa Zdroju, le¿¹cego u podnó¿a Gór Izerskich,
gdzie mielimy okazje obejrzeæ obok szeregu interesuj¹cych, bogato zdobionych kamienic, tak¿e kompleks uzdrowiskowy wraz ze szpitalem oraz popróbowaæ leczniczych wód.
Jad¹c ze wieradowa na zamek Czocha, zatrzymalimy siê w miejscowoci wiecie, gdzie podziwialimy ruiny kolejnej ze l¹skich warowni, zbudowanej z kamienia na nieregularnym planie w pocz¹tkach XIV wieku przez ksiêcia widnicko-jaworskiego
Bernarda. W sk³ad tego kompleksu wchodzi³ zamek
w³aciwy oraz przedzamcze. Przebudowywany w XVI

i XVIII wieku. Do dnia dzisiejszego zachowa³y
siê fragmenty murów przyziemia.
Nastêpnym miejscem, w którym siê zatrzymalimy by³ zamek Czocha. Jego powstanie na
pocz¹tku XIV wieku ³¹czyæ nale¿y z dzia³alnoci¹ ksi¹¿¹t widnicko-jaworskich, którzy w ten
sposób umocnili pozyskany fragment górnych £u¿yc. Pierwsza informacja o zamku pochodzi z
1329 roku, wtedy zbudowany zosta³ przez ksiêcia Henryka, na planie czworoboku z okr¹g³¹
wie¿¹. W roku 1346 dosta³ siê w rêce rodów rycerskich pozostaj¹cych w zale¿noci lennej od
Czech. W³acicielami zamku byli m.in. Dohnowie, Dobschutzowie, Nostitzowie. W XVI wieku
dokonano renesansowej przebudowy, za³o¿enie
uzyska³o fortyfikacje zewnêtrzne z bastejami. W
drugiej po³owie XVII wieku przeprowadzono kolejne przebudowy. Zamek sp³on¹³ w 1793 r., kiedy nale¿a³ do rodu Uechtritzów. W czasie odbudowy pokryto ³upkiem g³ówny budynek mieszkalny. Oko³o 1910 w³acicielem posiad³oci zosta³ drezdeñczyk  Ernst von Gutschow. Na jego
polecenie Bodo Ebhardt nada³ budowli charakter
romantycznego, gotycko-renesansowego zamku. Twierdza nie uleg³a zniszczeniu w czasie I i II
wojny wiatowej, a w 1945 zosta³a zaadaptowana na wojskowy orodek wypoczynkowy.
Ostatni¹ miejscowoci¹, w której zatrzymalimy siê na d³u¿ej by³ Lubomierz, gdzie m.in. mielimy mo¿liwoæ obejrzeæ opactwo benedyktynek: pónobarokowy koció³ (1726  1730) oraz
klasztor pochodz¹cy z prze³omu XV i XVI wieku.
Czêæ grupy zmêczona zwiedzaniem, uda³a siê
do znajduj¹cego siê w Lubomierzu Muzeum
Sami Swoi, aby zapoznaæ siê z rekwizytami
wykorzystywanymi przy produkcji cyklu filmów.
Opiekê naukow¹ nad objazdem sprawowa³a
dr Joanna Karczewska  opiekun naukowy KNHS
oraz mgr Ireneusz Wojewódzki.
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Konferencja w Krakowie
W dniach 2-4 grudnia 2003 r. Ko³o Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagielloñskiego zorganizowa³o Ogólnopolsk¹ Studenck¹ Konferencjê, której tematem przewodnim by³o has³o: ¯ycie codzienne poprzez wieki. Na to trzydniowe spotkanie nauko-

we zostali zaproszeni studenci z wszystkich wy¿szych uczelni w Polsce.
Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali studenci
z Ko³a Naukowego Historyków Studentów: Joanna
Szywa³a, Agnieszka Kozak, Sylwester Woniak i Przemys³aw Waciñski.
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Konferencja w Krakowie

Wszyscy, którzy przybyli do Krakowa zostali uroczycie powitani w piêknej
auli Collegium Novum, gdzie zwykle zbiera siê na swych posiedzeniach Senat
UJ. Z ramienia w³adz uczelni przywita³ nas kurator KNHS UJ prof. Krzysztof
Baczkowski. Nastêpnie niezmiernie interesuj¹cy wyk³ad na temat badañ nad
histori¹ mentalnoci wyg³osi³ znany nam autor podrêczników prof. Andrzej Chwalba.
Ca³oæ sesji zosta³a podzielona na sekcje: Historia Staro¿ytna, Historia Wczesnoredniowieczna, Sekcja Mediewistyczna oraz Historii Nowo¿ytnej i Najnowszej. Tematyka w zwi¹zku z tym by³a bardzo zró¿nicowana. Od Dzieñ powszedni armii asyryjskiej, poprzez Obyczajowoæ ¿ydowska w czasach redniowiecza po Aktywnoæ zawodowa kobiet PRL-u. W konferencji, oprócz studentów historii, wziêli udzia³ studenci historii sztuki (Portret kobiety koñca XIX
wieku w twórczoci Fantin-Latoura), studenci teologii, a tak¿e archeologii. Ka¿de
wyst¹pienie by³o wzbogacone o dyskusjê, która czêsto przenosi³a siê na kuluary. Poza tym organizatorzy zadbali równie¿ o urozmaicenie sesji wyst¹pieniami znanych i powa¿anych postaci naukowych, takich jak wczeniej ju¿ wspomniany prof. Andrzej Chwalba, prof. Krzysztof Baczkowski oraz prof. Aleksander Krawczuk.
Konferencjê zakoñczy³a dyskusja panelowa powiêcona porównaniu kategorii róde³ wykorzystywanych przez mediewistów oraz historyków dziejów najnowszych do odtwarzania dnia codziennego. W dyskusji udzia³ wziêli: dr Tadeusz Czekalski, dr Dobrochna Ka³wa, dr Wojciech Mruk oraz przybyli studenci.
Zwieñczeniem owocnej dyskusji by³ kontrowersyjny referat wyg³oszony przez
dr hab. Ewê Domañsk¹ z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt.:
Pamiêæ a historia.
Konferencja da³a wietn¹ mo¿liwoæ do poszerzenia horyzontów, zainteresowañ, a tak¿e nawi¹zania nowych kontaktów. Wszystkie te atuty bêd¹ niezmiernie przydatne podczas organizowanej przez KNHS UZ pierwszej w Zielonej Górze
Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Studentów (22-25 marca 2004). Wszystkich zainteresowanych ju¿ w tej chwili serdecznie zapraszamy do wziêcia aktywnego udzia³u, a studentów historii do w³¹czenia siê w pomoc przy organizacji.
Agnieszka Kozak i Joanna Szywa³a
................................................................................................................................................................................
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Nowoci wydawnicze

Vertreibung und Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus
P o l e n 1 9 4 5 - 1 9 4 9 jest t³umaczeniem pracy habilitacyjnej Wysiedlenie ludnoci niemieckiej z Polski w latach 1945-1949 autorstwa prof. Bernadetty Nitschke. Pozycja ukaza³a siê nak³adem R. Oldenbourg Verlag (Monachium 2003) jako 20 tom serii
w y d a w n i c z e j Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa . Ksi¹¿ka przedstawia proces wysiedlania ludnoci niemieckiej z Polski po zakoñczeniu II Wojny wiatowej, ze szczególnym uwzglêdnieniem
Ziem Zachodnich i Pó³nocnych. Autorka zdecydowa³a siê na
ujêcie chronologiczne problemu, wyszczególniaj¹c trzy fazy 
rok 1945, lata 1946-1947 oraz 1948-1949, z uwzglêdnieniem tzw.
wysiedleñ przedpoczdamskich (wojskowych), przeprowadzanych przez oddzia³y wojska czêsto w nieludzkich warunkach.
Jak stwierdzi³a autorka ksi¹¿ka przedstawia nie tylko sam przebieg wysiedleñ, ale równie¿ tragediê poszczególnych ludzi.
Istotn¹ rolê w tym wypadku odegra³ materia³ wspomnieniowy.
Dziêki wykorzystaniu m.in. tego typu róde³ mo¿liwe by³o ukazanie czêsto zbie¿nych losów Polaków i Niemców. Na miejsce
wysiedlanych Niemców, którzy musieli opuciæ swój H e i m a t
przybywali Polacy pozostawiaj¹cy swoje rodzinne strony na
wschodzie. Jedni i drudzy znaleli siê w wirze wielkiej polityki,
zmieniaj¹cym ca³kowicie ich ¿ycie. Celem ksi¹¿ki by³o wiêc
ukazanie z³o¿onoci tego procesu. Obecnie bardzo czêsto
przedstawia siê wysiedlenia, wyrywaj¹c je z kontekstu m.in.
bez ukazywania ich uwarunkowañ. Jest to widoczne zw³aszcza
w rodowisku osób skupionych wokó³ Zwi¹zku Wypêdzonych .
Jaros³aw Kuczer

................................................................................................................................................................................
Polskie dziedzictwo kulturowe i naukowe u progu trzeciego milenium (The
polish cultural and scientific heritage at the dawn of the third millenium), to
pozycja, która ukaza³a siê w Londynie (2003), pod red. wybitnego polskiego
ekonomisty, ostatniego premiera Rz¹du Polskiego na wychodstwie, Edwarda Szczepanika. Wród wielu autorów artyku³ów znalaz³o siê dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. S¹ nimi
prof. Barbara Piechowiak-Topolska (Polska przed rozbiorami  Poland befor
the partitions) oraz prof. Wies³aw H³adkiewicz (Nauki polityczne Political
science). Ca³oæ zgromadzonego materia³u zosta³a podzielona na cztery
czêci:
1. Historia polityczna i socjalna (Political and social history),
2. Nauki humanistyczne i socjologiczne (Humanities and social sciences)
3. Matematyka, nauki przyrodnicze i technologia (Matematics, natural sciences and Technology)
4. Architektura, sztuki i kultura fizyczna (Architecture, arts and phisical Culture).
Wród wielu autorów artyku³ów wymieniæ nale¿y ponadto takie znakomitoci jak Jan Woleñski, Jerzy Serczyk, Jerzy K³oczowski, Tadeusz Radzik,
Jerzy Szacki, Jerzy Wyrozumski czy Tadeusz Kowalik. Publikacjê wydano
pod patronatem Polish Society of Arts and Sciences Abroad, oraz Polish
Cultural Foundation.
Jaros³aw Kuczer
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Odkrywanie poety
Monografie historycznoliterackie mo¿na  dokonuj¹c
przy tym oczywicie wielkiego uogólnienia  podzieliæ na
dwie kategorie: pierwsza z nich obejmuje te ksi¹¿ki, które stanowi¹ rzetelne opracowanie materia³u badawczego
wraz ze stosownymi komentarzami i uwagami krytyka;
druga za takie ujêcie tematu i jego rozwiniêcie, w którym czytelnik dostrzega emocjonalny i intymny zwi¹zek
pisz¹cego z referowan¹ problematyk¹. Rozprawa habilitacyjna Anny Szóstak pod tytu³em Od modernizmu do
lingwizmu. O przemianach w twórczoci Jana Brzechwy
³¹czy obie te kategorie  wzorcowo opanowane narzêdzia badawcze i technika pos³ugiwania siê nimi, id¹ tu w
parze z osobist¹ refleksj¹ ka¿dego z omawianych tekstów Brzechwy, stanowi¹c przyk³ad rzetelnie opracowanej dysertacji.Próbie podjêtej przez Annê Szóstak zmierzenia siê z twórczoci¹ literack¹ Jana Brzechwy przywieca hermeneutyczna idea, wedle której nale¿y doszukiwaæ siê wewnêtrznych znaczeñ badanego przedmiotu, a co za tym idzie, odkrywaæ jego pod³o¿e duchowe. Jednoczenie uwaga autorki koncentruje siê tak¿e
na samym ¿yciu Brzechwy, na próbie odtworzenia sylwetki tego zapomnianego dzi pisarza, potraktowania autora Akademii pana Kleksa w sposób obiektywny, przekraczaj¹cy istniej¹cy w naszej wiadomoci mit bajkopisarza.
Mamy wiêc do czynienia z monografi¹ poszukuj¹c¹,
stawiaj¹c¹ czêstokroæ trudne pytania, pokazuj¹c¹ Brzechwê nie tylko jako uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, ale tak¿e jako cz³owieka przychylnego w³adzy ludowej, nie tworz¹cego jednak nigdy pod jej dyktando. W
Szkicu biograficznym Brzechwy  a w³aciwie Jana Wiktora Lesmana (takiego nazwiska u¿ywa³ poeta a¿ do 1946
roku) - najciekawsze s¹ te chyba akapity, w których Szóstak prezentuje nam poetê z mniej znanej perspektywy,
nie tylko jako zdolnego autora estradowego, wystêpuj¹cego pod pseudonimem Szer-Szeñ (przygotowywa³ piosenki, skecze i rewie dla kabaretów stanowi¹cych dzi
ju¿ legendê), ale tak¿e jako równie aktywnego  i bodaj
najwybitniejszego znawcê i kodyfikatora prawa autorskiego w okresie miêdzywojennym (warto pamiêtaæ, i¿ Brzechwa by³ wspó³za³o¿ycielem ZAiKS-u). Studium obejmuj¹ce ¿ycie Brzechwy zosta³o dodatkowo wzbogacone
przez autorkê o liczne fragmenty wypowiedzi ludzi bezporednio zwi¹zanych z pisarzem, nie naruszaj¹c przy
tym  co tak czêsto ma miejsce  sposobu prezentacji
omawianej sylwetki, a dope³niaj¹c j¹ o ciekawe i celne
uwagi. Pominiêcie obszernych przypisów, w których badaczka poszerza portret Brzechwy, w tym przypadku
by³oby zgo³a zabiegiem niestosownym, a z pewnoci¹
zubo¿aj¹cym lekturê prezentowanej monografii. Autorka
bowiem w odnonikach do podstawowego tekstu, który

humanistyczny
Od modernizmu do lingwizmu.

O przemianach w twórczoci Jana Brzechwy

Anny Szóstak

ze wzglêdu na za³o¿ony, szkicowy charakter nie móg³ obj¹æ
ca³oci zgromadzonego materia³u, umieszcza rewelacyjne
informacje zwi¹zane ¿yciem poety, m. in. fragmenty relacji
Leona Okrêta z przebiegu procesu s¹dowego, podczas którego Brzechwa broni³ praw autorskich Miriama do wydawanych przez tego¿ pism C. K. Norwida.
Jak s³usznie zauwa¿a Anna Szóstak: Postêpuj¹ca wraz
z up³ywem lat depersonalizacja Brzechwy jest skutkiem
zawê¿onego praktycznie wy³¹cznie do literatury dla dzieci
zainteresowania nim historyków literatury i wydawców. Brzechwa jako cz³owiek i jako wszechstronny twórca doskonale
odnajduj¹cy siê w wielu ró¿nych gatunkach literackich nienale¿¹cych do domeny pisarstwa dla dzieci jest w³aciwie
nieznany (s.11). Dlatego w³anie autorka podejmuje siê próby
nowej lektury ca³oci dorobku pisarza, siêgaj¹c tak¿e po
teksty najwczeniejsze, mo¿e nie tak dobre, ale z pewnoci¹ rzutuj¹ce na drogê, jak¹ przeszed³ Brzechwa w swoim
rzemiole artysty. Chêæ oddzielenia z pomoc¹ analizy i interpretacji tego, co w pisarstwie pisarza typowe, od tego co
stanowi novum, co jest niepowtarzalne i wyj¹tkowe, sk³ania
badacza do zupe³nie nowej lektury, a przy tym ci¹g³ej refleksji w oparciu o konteksty literackie. Skrelony przez Szóstak czas poszukiwañ i fascynacji m³odego Brzechwy poezj¹ m³odopolsk¹  tu szczególnie Lemianem, jego metafizyk¹ i kreacjonizmem  koñczy siê uzyskaniem przez poetê
samowiadomoci artystycznej, pozwalaj¹cej mu na nieskrêpowan¹ dzia³alnoæ literack¹. Kolejne rozdzia³y ksi¹¿ki
Od modernizmu do lingwizmu. O przemianach w twórczoci
Jana Brzechwy pozwalaj¹ przeledziæ wp³ywy Skamandra
czy futurystów na autora Kaczki Dziwaczki, a¿ po samodzieln¹ twórczoæ dla dzieci i kabaretów, ukazuj¹c¹ nam
Brzechwê jako przenikliwego obserwatora rzeczywistoci,
tropi¹cego wiêksze b¹d mniejsze miesznoci naszej egzystencji. Liczne przyk³ady, którymi ilustruje Anna Szóstak
swoje interpretacje, daj¹ czytelnikowi obraz nowatorskiego
ujêcia problematyki dzieciêcej przez poetê, rozbijaj¹cego
stereotypy mylenia i szablony konwencji.
Omawiana tu monografia zostaje uzupe³niona o ocenê g³osów i omówieñ krytycznoliterackich, obejmuj¹cych ¿ycie i
twórczoæ Jana Brzechwy. Rozprawa habilitacyjnaAnny Szóstak stanowi na tym tle pracê, pokanie wzbogacaj¹c¹ ow¹
wiedzê, imponuj¹c¹ nie tylko ze wzglêdu na iloæ zgromadzonego materia³u badawczego, ale chyba przede wszystkim z powodu jakoci tej¿e monografii. Oto na rêce czytelników zostaje z³o¿ona  pierwsza w historii polskiej myli literaturoznawczej  ksi¹¿ka, która prócz pomocy nauczycielom w omawianiu twórczoci Brzechwy, stanowi tak¿e pasjonuj¹c¹ lekturê wprowadzaj¹c¹ w wiat jednego z najwybitniejszych twórców literatury dla dzieci.
Tomasz Wojnarowski
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Kaszub, Polak  dwa bratanki
Kilka stopni na minusie, zimny wiatr wieje w uszy. Z
dworca w Zielonej Górze rusza poci¹g do Gdañska. Jest
prawie pusty, widocznie podró¿nikom brakuje odwagi,
¿eby w rodku zimy wybraæ siê na wybrze¿e. Tylko dwa
przedzia³y drugiej klasy s¹ wypchane po brzegi. Miejsca pozajmowali najbardziej zahartowani amatorzy dalekich podró¿y  studenci IV roku dziennikarstwa pod
czujn¹ opiek¹ specjalistki od dialektów dr Magdaleny
Hawrysz.
Na czwartym roku studiów mamy przedmiot: dialektologia. Uczymy siê o polskich gwarach i dialektach.
Wiemy jak ubiera siê góral, co siê piewa w Wielkopolsce, jak smakuje kapusta po l¹sku. Teoria jednak nie
przemawia do nas tak jak praktyka. Musimy na w³asnej
skórze przekonaæ siê jak wygl¹da ¿ycie w innym regionie. Wybieramy siê na Kaszuby, bo kiedy Bóg stworzy³
tê krainê da³ mieszkañcom wszystko: morze, lasy, jeziora, a nawet góry. Chcemy zobaczyæ to na w³asne
oczy i nawi¹zaæ kontakt z rasowym Kaszubem. Czêsto
latem, le¿¹c na pla¿y w Trójmiecie, nie zdajemy sobie
sprawy, ¿e kilka kilometrów dalej wci¹ga siê regularnie
tabakê, na rozwódkê mówi siê rozlaz³a, a co druga
dziewczynka ma na imiê Damroka.
W Gdañsku Oliwie wysiadamy wieczorem. Mimo ¿e
jestemy zmêczone eksperymentami poci¹gowych palaczy, z ciê¿kimi plecakami ruszamy prosto do Katedry
oliwskiej. To najd³u¿szy koció³ w Polsce, s³yn¹cy równie¿ z rokokowych organów, sk³adaj¹cych siê z 7876
piszcza³ek. Dzieñ by³ ciê¿ki, kierujemy siê wiêc w stronê schroniska. Plany krzy¿uje nam kiepska orientacja
w terenie (w koñcu na wycieczce s¹ same kobiety), ale
docieramy na miejsce. Jeszcze wieczorem wybieramy
siê na kolacjê do zabytku XX wieku  gdañskiej restauracji Mc Donalds. A po frytkach zaczyna siê wieczorek
integracyjny
Rano wyruszamy do Chmielna. To ma³a wioska oddalona od Gdañska o ok. 70 km. W tej typowo kaszubskiej miejscowoci mamy spêdziæ dwa dni. Wszystkie
w jednej sali. Jest minus 12 stop. C. Woda mineralna
zamarza w butelkach. Zak³adamy na siebie wszystko,
co mamy w plecakach i ruszamy na spacer. W Chmielnie jest zak³ad ceramiki kaszubskiej. Od dziesiêciu pokoleñ prowadzi go rodzina Neclów. Najm³odszy garncarz uczy jak zrobiæ, wypaliæ i poszkliwiæ dzban, pokazuje co to kaszubska makówka. Jedna z nas wci¹ga
spodnie starego Necla, siada przy stole garncarskim i
robi misê. Z drogocennym naczyniem wyruszamy w
dalsz¹ drogê. Docieramy do po³o¿onego w centrum
Chmielna koció³ka. To neogotycka wi¹tynia, w rodku której ³awki, ciany i sufit pokryte s¹ kolorowymi,
kaszubskimi wzorami. Ko³o po³udnia jestemy umówione z autochtonem, którym ma byæ miejscowy ¿artow-

ni  Maki. Kawalarz wystawia nas do wiatru  t³umaczy, ¿e cieknie mu piec. Ka¿da z nas spragniona przygody z rasowym Kaszubem, nie mo¿e od¿a³owaæ
straty. Ruszamy wiêc w poszukiwaniu substytutu i
trafiamy na Henryka, który prowadzi gospodarstwo
agroturystyczne U ch³opa. U Henryka jemy pincle,
czyli nasze placki ziemniaczane. Jak na Kaszuba
przysta³o, gospodarz to ros³y ch³op pe³en energii, z
du¿ym poczuciem humoru. Zasypany pytaniami opowiada nam kaszubskie legendy. Dowiadujemy siê o
tradycji zwi¹zanej z zarêczynami. Tu do dzi, kiedy
kawaler postanawia wzi¹æ pannê za ¿onê, ze znajomymi i rodzin¹ przyje¿d¿a pod domu ukochanej i rozbija na drzwiach naczynia. Im wiêcej talerzy i fili¿anek pójdzie w drobny mak, tym wiêkszym szacunkiem we wsi bêdzie cieszyæ siê przysz³a ¿ona. Henryk proponuje nam kulig  najwiêksz¹ atrakcjê wycieczki. R¿¹ konie, spod p³óz lec¹ iskry, sanki na
zakrêtach wyskakuj¹ w powietrze, a my, co chwilê,
l¹dujemy w niegu. Mokre i szczêliwe wracamy do
schroniska. Na rozgrzewkê aplikujemy sobie wieczorem grzane wino
Trzeciego dnia jedziemy do stolicy Kaszub  Kartuz  pok³oniæ siê mierci w kolegiacie. Ju¿ z daleka
widaæ zielonkawy dach przypominaj¹cy trumienne wieko. W rodku znajduje siê zegar z d³ugim wahad³em,
które obci¹¿a mieræ z kos¹. Chocia¿ zegar wisi doæ
wysoko, kiedy wahad³o idzie w ruch cz³owiek odruchowo pochyla g³owê. W Muzeum Ziemi Kaszubskiej
razem z przewodnikiem piewamy hymn wycieczki 
kaszubskie abecad³o i wci¹gamy tabaczkê. Okazuje
siê, ¿e kiedy, ¿eby ochroniæ stopy przed mrozem
Kaszubi pod skarpetê wk³adali s³omê. Niektórym s³oma z butów wystaje do dzi. Zaopatrzone w pami¹tki
wracamy do bazy w Chmielnie. Przed nami ostatni
wspólny wieczór
Rano pakujemy plecaki i jedziemy do Gdañska. Do
odjazdu poci¹gu mamy dwie godziny, wiêc kierujemy
siê w stronê miasta. Rynek jest osza³amiaj¹cy  w¹skie i wysokie kamieniczki, najwiêkszy na wiecie
gotycki koció³, pomnik Neptuna. St¹d niedaleko ju¿
do portu i starego ¯urawia. Mamy du¿o szczêcia, bo
w Muzeum Historii Miasta Gdañska mieszcz¹cym siê
w ratuszu oprócz sta³ej ekspozycji o historii miasta,
jest wystawa Marca Chagalla. Pe³ne wra¿eñ wracamy
na stacjê.
Kilka stopi na minusie, zimny wiatr wieje w uszy. Z
dworca w Gdañsku rusza poci¹g do Zielonej Góry. Siedzimy w przedzia³ach. Teraz wiemy ju¿ tylko jedno:
Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polsci.
Agnieszka Ha³as, Dagmara Lisiewicz
Studentki IV roku dziennikarstwa
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