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tyczących, kontynuacja znanego dzieła bibliograficznego E. 
Maliszewskiego. Autor zdołał przekazać to opracowanie wy
dawnictwu Ossolineum, które właśnie przystąpiło do jego dru
ku.

Doc. dr hab. Jerzy Myśliński

WACŁAW OLSZEWICZ  

(23 VII 1888 —  20 VII 1974)

20 llpca 1974 r. zmarł we Lwowie dr Wacław Olszewlcz, 
badacz kultury polskiej, bibliograf i bibliofil.

Urodził się w Warszawie 23 lipca 1888 r. jako syn prze
mysłowca Adolfa i Marli Reginy Olszewlczów. Do szkół uczęsz
czał w Warszawie. Wydalony z gimnazjum za udział w strajku 
szkolnym 1905 r., odbywał w latach 1 9 0 6 - 1 9 0 8 studia w École 
Libre des Sciences Politiques w Paryżu, uzyskując dyplom na 
Wydziale Dyplomatycznym. Następnie kontynuował studia na uni
wersytecie w Brukseli i tu w 1910 r. uzyskał doktorat nauk 
politycznych i administracyjnych na podstawie rozprawy pt. 
"Unia Polski z Litwą, studium z prawa międzynarodowego". W 
latach 1910—1912 uzupełniał studia w Genewie, Rzymie i Pary
żu, gdzie też przez pewien czas pracował w Bibliotece Pol
skiej.

Po powrocie do kraju zamieszkał ze względów zdrowotnych 
w Zakopanem. Był tu bibliotekarzem w Bibliotece Publicznej, 
a także brał czynny udział w działalności społecznej. W r. 
1916 powrócił do Warszawy i pracował w Bibliotece Krasiń
skich. Razem z bratem, Bolesławem, należał do współzałoży
cieli Związku Bibliotekarzy Polskich. Po powstaniu Państwa 
Polskiego rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicz
nych, od 1920 r. jako naczelnik Wydziału Ekonomicznego. Z 
pracy tej zrezygnował w r. 1924 i przeniósłszy się na Górny 
§ląsk, zamieszkał w Siemianowicach. Zajmował różne stanowi
ska, m.in. był (do września 1 9 3 9 r.) sekretarzem generalnym
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Zespołu Hut na Śląsku. Równocześnie rozwijał działalność 
naukową ogłaszając liczne artykuły poświęcone sprawom Śląska. 
Był wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku oraz 
członkiem zarządu Instytutu Śląskiego. Po wybuchu wojny zna
lazł się we Lwowie i tu pozostał na stałe. W r. 1940 i od r. 
1944 do 1950 pracował w Bibliotece Ukraińskiej Akademii Nauk, 
kolejno jako kierownik Wydziału Koncentracji Zbiorów, kie
rownik Wydziału Obsługi Czytelników i bibliograf. Następnie 
był zatrudniony na stanowisku bibliografa w Składnicy Biblio
tecznej (do r. 1952), w Wydziale Ekonomicznym Instytutu Nauk 
Społecznych Ukraińskiej Akademii Nauk (do przejścia na eme
ryturę w 1 96 2 r.). Równocześnie kontynuował własne prace na
ukowe, gromadząc bogate materiały z zakresu biografistyki, 
krajoznawstwa i historii kultury polskiej zwłaszcza okresu 
Oświecenia. Ogłosił wiele studiów, artykułów i recenzji w 
czasopismach, jak "Pamiętnik Literacki", "Kwartalnik Histo
rii Nauki i Techniki", "Roczniki Biblioteczne", "Przegląd 
Humanistyczny", "Lud", "Wierchy" i inne. Ostatnie lata życia 
poświęcił pracy nad książką pt. "W kręgu zainteresowań Sta
nisława Augusta", której, niestety, nie zdążył opublikować. 
Zmarł 20 lipca 1974 r. i pochowany został na Cmentar^ Ja
nowskim we Lwowie.

Wielostronne zainteresowania, ogromna erudycja i wiedza 
wsparta na fenomenalnej pamięci, a przy tym dobroć i życzli
wość sprawiały, iż był nieocenionym przewodnikiem i doradcą 
w wielu poszukiwaniach naukowych. Służył pomocą wielu bada
czom - historykom, polonistom, historykom sztuki - prowadzą
cym kwerendy w archiwach i bibliotekach Lwowa. Nie brak 
wśród nich i stypendystów naszego Instytutu. Był przyjacie
lem niezawodnym 1 oddanym, który pozostanie na zawsze w dob
rej pamięci.

Dr Jadwiga Czachowska


