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„Wokół znaków i symboli. Herby, monety i pieczęcie 
na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 r.” 
(Pobierowo 12-13 V 2006)

W dniach 12-13 V 2006 r. w Ośrodku Wypoczynko- 
wo-Szkoleniowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie 
odbyła się sesja naukowa poświęcona badaniom nad dziejami 
i funkcjonowaniem herbów, monet i pieczęci na ziemiach Pol
ski Północnej i Zachodniej przed 1945 rokiem. Spotkanie zor
ganizował Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki 
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US. Wygło
szono 13 referatów przedstawionych przez osoby reprezentu
jące kilka pomorskich i śląskich uniwersytetów, muzeów i ar
chiwów. Obrady otworzył dyrektor Instytutu Historii i Stosun
ków Międzynarodowych US prof. dr hab. Edward Włodarczyk, 
a przewodniczył im prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycz
nego prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński.

Referaty zgrupowane zostały w trzy bloki. Pierwszy blok 
poświęcony został sfragistyce rycerskiej i szlacheckiej. Otwo
rzył go referat Marka L. Wójcika (Uniwersytet Wrocławski) pt. 
Herby, hełmy i klejnoty. Uniwersalne i swoiste treści pieczęci ry
cerstwa śląskiego. Referent w sposób kompetentny i pełny prze
analizował ikonografię pieczęci rycerstwa śląskiego, wyróżnia
jąc przede wszystkim pieczęcie herbowe i hełmowo-klejnoto- 
we oraz poszukując związków pomiędzy rysunkiem napieczęt- 
nym a pochodzeniem etnicznym jego właściciela. Referent 
wskazał również na związki sfragistyki śląskiej ze sfragistyką 
niemiecka i czeską i na wynikające stąd różnice w stosunku do 
sfragistyki polskiej, jak: brak zgeomatryzowanych znaków 
własnościowych czy występowanie pieczęci hełmowo-klejnoto- 
wych. Pełny wykład z zakresu funkcjonowania nowożytnej pie
częci szlacheckiej na przykładzie księstwa głogowskiego dał 
z kolei Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski) 
w referacie pt. Nowożytna pieczęć szlachecka na przykładzie 
księstwa głogowskiego (XVI-XVIII w.). Autor dokonał wszech
stronnej analizy pieczęci szlacheckiej, pokazując jej typy, 
kształty i rozmiary, materiał pieczętny oraz wyróżniając cha
rakterystyczne typy wyobrażeń heraldycznych. W pierwszym 
bloku zaprezentował się również Paweł Gut (Archiwum Pań
stwowe w Szczecinie), który zajął się pieczęciami sądów patry- 
monialnych w Prusach w XVIII-XIX wieku na przykładzie 
prowincji Pomorze. Referent prześledził zarówno ikonografię 
tego typu sigillów, jak i budowę tłoków (ich kształt i materiał). 
Tekst został opracowany na podstawie oryginalnych typariuszy, 
które przechowywane są w Archiwum Państwowym w Szczeci
nie. W bloku tym znalazł się również referat Tomasza Rembal- 
skiego (Muzeum Miasta Gdyni) poświęcony herbowi średnio
wiecznych właścicieli Gdyni panów z Rusocina. Autor prześle
dził wizerunki i opisy herbu tej rodziny zamieszczone w późno
średniowiecznych i nowożytnych dziełach, zwłaszcza u Jana 
Długosza i Jerzego Szwengla (XVIII-wiecznego przeora kla
sztoru w Kartuzach założonego w 1382 r. przez rodzinę Ruso- 
cińskich), i podjął próbę ustalenia poprawnego wizerunku tego 
herbu. Wynika zatem, że wystąpienie to powinno właściwie 
znaleźć się w bloku poświęconym heraldyce. Zamieszczenie go 
w bloku sfragistycznym spowodowane zostało wyłącznie nie
właściwym zrozumieniem przez organizatorów tytułu (Herb pa
nów z Rusocina — właścicieli Gdyni do 1382 r. ), z którego mo
gło wynikać, że referat będzie poświęcony średniowieczu, 
a podstawowe źródło stanowić będą pieczęcie.

W popołudniowej części sesji znalazły się referaty doty
czące sfragistyki cechowej oraz ikonografii monet średnio

wiecznych. Jako pierwszy głos zabrał Marcin Majewski (Mu
zeum w Stargardzie Szczecińskim), który w wystąpieniu pt. Od
ciski stargardzkich pieczęci cechowych w Archiwum Książąt 
Szczecińskich omówił szczególny zbiór odcisków pieczęci ce
chów stargardzkich wykonany w 1618 r. i stanowiący część ze
społu Archiwum Książąt Szczecińskich przechowywanego 
w archiwum w Szczecinie. Referent przedstawił ikonografię 
pieczęci z tego zbioru, przy czym warto zauważyć, że w więk
szości były to zabytki zupełnie dotąd nieznane. Tomasz Kałuski 
(Uniwersytet Zielonogórski) zreferował losy archiwaliów ce
chowych, które przechowywane są obecnie w Archiwum Pań
stwowym w Zielonej Górze, oraz wymienił konkretne zabytki 
sfragistyczne zachowane w poszczególnych zespołach archiwal
nych. Z kolei Agnieszka Tomaszewska (Muzeum Narodowe 
w Szczecinie) w referacie Ikonografia pieczęci cechowych 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie przedstawiła syg
nalizowaną w tytule ikonografię zachodniopomorskich pieczę
ci cechowych, omawiając wyobrażenia typowe dla poszczegól
nych cechów.

Średniowiecznej numizmatyki dotyczyły natomiast dwa 
referaty. W pierwszym z nich — pt. Symboliczne wyobrażenia 
oznak władzy i sacrum na średniowiecznych kwartnikach śląskich 
— Ilona Matejko (Uniwersytet Zielonogórski) zajęła się sym
boliką władzy i symboliką religijną umieszczaną na kwartni- 
kach bitych w księstwie głogowskim na przełom ie X III 
i XIV w. Z kolei Genowefa Horoszko (Muzeum Narodowe 
w Szczecinie) w wystąpieniu pt. Ikonografia dwunastowiecznych 
monet zachodniopomorskich z cmentarzyska w Cedyni omówiła 
ikonografię najstarszych denarów bitych na Pomorzu Zachod
nim na przykładzie największego znaleziska tych monet wła
śnie w Cedyni. Zasadniczym celem tego referatu było ukazanie 
sposobów charakteryzowania władcy na monetach, które sta
nowiły doskonałe źródło propagandy politycznej w kontekście 
agresji saskiej i duńskiej z II połowy XII w.

Ze względu na fakt, że pierwszego dnia nie odbyły się 
wszystkie zgłoszone wcześniej wystąpienia, na zakończenie re
ferat wygłosił także Jarosław Łuczyński (Toruń), którego wy
stąpienie przewidziane było drugiego dnia sesji w bloku po
święconym zagadnieniom heraldycznym. W referacie pt. Rola 
herbów na dawnych mapach Prus (XVI-XVIII wieku) autor na 
przykładzie kilku map przedstawiających Prusy (m.in. Henryka 
Zella, Kaspra Henneberga czy Johannesa Janssoniusa) wska
zał na funkcję dekoracyjną, dydaktyczno-informacyjną i pro
pagandową, jaką pełniły herby zamieszczane na nowożytnych 
mapach.

Drugiego dnia wygłoszone zostały natomiast pozostałe re
feraty bloku poświęconego zagadnieniom  heraldycznym. 
W pierwszym wystąpieniu pt. Heraldyka zachodniopomorska 
w historiografii polskiej Agnieszka Gut (Uniwersytet Szczeciń
ski) scharakteryzowała chronologię polskich zainteresowań he
raldyką Pomorza Zachodniego oraz omówiła zakres badań po
dejmowanych w przeszłości i współcześnie nad herbami zacho
dniopomorskimi. Kolejny referat pt. Ujednolicenie herbu rodu 
von Bonin w końcu X IX  wieku na podstawie protokołów ze zja
zdów rodzinnych wygłosiła Agnieszka Chlebowska (Uniwersy
tet Szczeciński). Autorka zajęła się zupełnie nieznaną w Polsce 
problematyką heraldyki szlachty pomorsko-pruskiej, przedsta
wiając specyficzny przypadek rodzinnej dyskusji nad kształtem 
herbu, która toczyła się w II połowie XIX w. Na zakończenie 
sesji zabrzmiał sfragistyczno-dyplomatyczny dwugłos Marka 
Golemskiego (Gdańsk) i Andrzeja Wałkówskiego (Uniwersy
tet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) pt. Pieczęcie i korrobo-
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racje dokumentów biskupów lubuskich do końca X III w. jako 
źródło do ich życiorysów. W tym wspólnym referacie Marek Go
lemski odczytywał partie poświęcone ikonografii pieczęci bi
skupów lubuskich, natomiast Andrzej Wałkówski — poświęco
ne brzmieniu i budowie korroboracji.

Obrady podsumował prof. Stefan K. Kuczyński, który 
podkreślił poznawczą wartość przedstawionych referatów, któ
re przyczyniły się w ten sposób do poszerzenia podstawy dla 
przyszłych badań heraldyczno-sfragistycznych.

Warto dodać, że niemal wszystkie referaty były bogato ilu
strowane ikonograficznie, a kilka wywołało dyskusję, w której 
brali udział m.in. S. K. Kuczyński, S. Górzyński, W. Strzyżew
ski. Organizatorzy zapowiedzieli publikację materiałów pokon- 
ferecyjnych oraz zadeklarowali organizację kolejnych spotkań 
poświęconych herbom i pieczęciom w Polsce Północnej i Za
chodniej. Należy mieć nadzieję, że pozwoli to zintensyfikować 
badania z zakresu nauk pomocniczych historii zwłaszcza na Po
morzu Zachodnim, na czym organizatorom najbardziej zależy.

Agnieszka Gut 
Uniwersytet Szczeciński 

Instytut Historii i Stosunków Miedzynarodowych

X Sympozjum Polskiego Oddziały Association for 
History and Computing (Poznan-Kórnik 27-28 X 
2006)

Po dłuższej, czteroletniej przerwie Poznań i Kórnik by
ły miejscem kolejnego sympozjum Polskiego Oddziału AHC 
— międzynarodowej organizacji zajmującej się propagowa
niem technik komputerowych w badaniach i dydaktyce historii. 
Konferencję udało się ponownie zorganizować dzięki wsparciu 
Biblioteki Kórnickiej PAN oraz Instytutu Historii UAM w Po
znaniu. Fakt zorganizowania konferencji w tych miejscach jest 
dowodem pozycji ośrodka poznańskiego na tym forum w Pol
sce, a szczególnie prof. Stanisława Sierpowskiego i dr Rafała 
Prinke. Wśród uczestników sympozjum przeważali ponadto hi
storycy, archiwiści i dydaktycy historii głównie z Warszawy, To
runia, Lublina, Krakowa i Olsztyna.

Wśród referatów zaprezentowanych podczas dwudnio
wych obrad zdecydowanie można wyróżnić trzy zakresy tema
tyczne: wykorzystywanie komputerów i Internetu do badań na
ukowych, problemy zastosowań komputerów w informatyzacji 
archiwów oraz zagadnienia dydaktyki historii. Ten wyraźnie za
rysowujący się, zresztą od wielu lat, podział powinien, w moim 
odczuciu, skłonić organizatorów następnych konferencji z te
go cyklu do prowadzenia obrad w trzech sekcjach. Dałoby to 
większa szansę nie tylko do dłuższej prezentacji poszczegól
nych referatów i związanych z nimi zagadnień, ale przede 
wszystkim stworzyłoby bardziej wyspecjalizowane forum do 
wymiany uwag i dyskusję. Tego zwłaszcza w omawianym sym
pozjum niewątpliwie zabrakło.

Fakt, że od ostatniej konferencji upłynęły aż cztery lata 
sprawił, że środowisko historyków zainteresowanych zastoso
waniami komputerów w pracy badawczej, w tym również ze 
źródłami historycznymi, z dużym zaciekawieniem oczekiwało 
ponownego spotkania i wymiany doświadczeń oraz przedsta
wienia najnowszych tendencji w tej materii w Polsce i zagrani
cą. Zdecydowanie można stwierdzić, że bogaty program konfe
rencji stanowił ich dobrą ilustrację, co wywołało duże zaintere

sowanie zarówno praktyków jak również licznie zgromadzo
nych studentów i doktorantów.

Niestety z licznych powodów nie udało się organizatorom 
sympozjum zgromadzić pełnego zestawu planowanych referen
tów, tym niemniej referaty których mieliśmy okazję wysłuchać 
były bardzo interesujące i wytyczyły w dużym stopniu nowe 
perspektywy na przyszłość. W pierwszej części obrad (27 X) 
dużo miejsca poświęcono tematyce źródeł historycznych zarów
no w ujęciu teoretycznym (referat prof. K. Skupieńskiego, 
Komputer jako twórca źródeł historycznych) jak również w pra
cach nad ich edycją (referat T. Panfila, KUL) o digitalizacji 
źródeł historycznych (Wykorzystanie programu Scribe for Theo
philos do elektronicznej edycji źródeł historycznych). Z szczegól
nie dużym zainteresowaniem wysłuchano referatu R. Prinke 
(AWF Poznań), który przedstawił dotychczasowy stan badań 
(łącznie z transkrypcją elektroniczną) nad jednym z najdzi
wniejszych dokumentów (relacji) średniowiecznych za jaki jest 
uznawany od wielu lat tzw. rękopis Wojnicza. Następnie L. Zy- 
blikiewicz (UJ) omówiła metodologiczne aspekty analizy popu
lacji miejskiej w drugiej połowie XIX w., ze szczególnym 
uwzględnieniem różnic pomiędzy analizą wyczerpującą (dla 
całego zbioru danych) a próba reprezentatywną. Z kolei 
K. Węk (UJ) zajął się problemem możliwości jaki oferuje hi
storykowi program Geographical Information System dla ba
dań nad katastrem galicyjskim z lat 1848-1851, który został 
sporządzony w postaci planów w skali 1:2880. Przedstawiona 
prezentacja (analiza struktury własnościowej nieruchomości) 
przekonała słuchaczy o znacznych korzyściach tego programu 
nie tylko dla badań socjotopograficznych.

W. Sieradzan (UMK) omówił doświadczenia i perspekty
wy istniejących w Toruniu dwóch portali historycznych: Histo
ricus i VL Polish History Index. Są one próbą pomocy dla uży
tkowników Internetu w dotarcie do najbardziej wartościowych 
stron www z punktu widzenia badawczego bądź dydaktyczne
go. Tradycyjnie istniejące, nawet najlepsze wyszukiwarki inter
netowe, nie są najszczęśliwszą formą poszukiwań w sieci pod 
tym kątem. W tej sytuacji jedynym efektywnym sposobem jest 
współcześnie korzystanie przez badaczy i studentów ze spe
cjalistycznych katalogów-portali (Subject Gateways; Fachin
formationskataloge), które uwiarygodniają zawartość poszcze
gólnych stron www. Autor referatu zwrócił uwagę na potrzebę 
dywersyfikacji geograficznej prac nad tymi projektami i party
cypacji różnych ośrodków w kraju. Ponadto apelował o stwo
rzenie jakieś służby informacyjnej historycznej, na przykład ta
kiej jaka istnieje w RFN już od 1995 r. i przynosi stały ser
wis o wszystkim co się dzieje w związku z nauką historyczną 
w Niemczech, nawet do poziomu przeglądu prasy pod kątem 
historycznym. Tymczasem w Polsce, do dziś całkiem przypad
kowo, najczęściej z opóźnieniem dowiadujemy się o róż
nych konferencjach, wystawach, czy zjazdach. Z ubolewaniem 
stwierdzono na zakończenie, że w Polsce brakuje historyczne
go czasopisma elektronicznego, może na początek z jakieś jed
nej tylko dziedziny lub czegoś na kształt listy „Humnities-So- 
zial- und Kulturgeschichte” (H-Soz-u-Kult), za którą odpo
wiedzialność wziął na siebie Institut für Geschichte — und 
Kulturgeschichte Humboldt-Unversität w Berlinie, chociażby 
w zakresie prezentacji nowych publikacji historycznych w po
staci pełnych recenzji lub not bibliograficznych.

W części dydaktycznej sympozjum na szczególną uwa
gę zasługują stosunkowo krytyczne uwagi M. Machałek (IPN 
Szczecin) o roli Internetu w edukacji regionalnej na przykła
dzie Pomorza Zachodniego, którego zmienne losy w dziejach




