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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA W OPOLU.

W dniu 30 maja 2001 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opol
skiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład
Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UO i Katedrę Historii Kościoła i Patro
logii Wydziału Teologicznego UO. Temat obrad - Wladyslcnv Opolczykjakiego nie
znamy. Próba oceny w sześćsetlecie śmierci (1401-2001) - przyciągnął szerokie
grono naukowców związanych z opolską uczelnią, jak i innymi ośrodkami akade
mickimi, oraz dużą liczbę studentów i mieszkańców Opola.
Konferencja rozpoczęła się mszą św. w kościele oo. franciszkanów w Opolu,
gdzie znajduje się miejsce pochówku księcia Władysława Opolczyka, a właściwą
cześć obrad w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, a roz
począł ją rektor opolskiej Alma Mater, prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja.
Obrady konferencji podzielone były na dwie sesje, przedpołudniową i popołu
dniową, oddzielone od siebie przerwą obiadową i uroczystością wręczenia nagród
laureatom konkursu historycznego dla uczniów szkól średnich województwa opol
skiego.
Liczba zaproszonych gości, jak i szeroka problematyka wystąpień prelegen
tów sprawiły, że atmosfera obrad była bardzo ciekawa. Zwłaszcza przedpołudnio
wa część konferencji wzbudziła szczególne emocje i duże zainteresowanie. Po
uroczystym otwarciu, dokonanym przez rektora UO, glos zabrał ks. prof. Kazi
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mierz Dola (Opole) przedstawiając referat nt. Rządy Władyslcrwa Opól czy ka w
Księstwie Opolskim, w którym podkreślał szczególne zasługi tego władcy dla roz
woju całego księstwa. Następnie dr Stanisław Sroka (Kraków) scharakteryzował
„węgierski" okres działalności księcia w referacie Książę Władysław Opolczyk na
Węgrzech. W dalszej kolejności dr Joanna Karczewska (Zielona Góra) w wystą
pieniu nt. Kujawsko — dobrzyńskie władztwo księcia Władysława Opolczyka omó
wiła lata panowania księcia opolskiego na Kujawach, czym zakończyła rozważania
dotyczące polityczno-administracyjnej działalności Opolczyka. a tym samym
niewątpliwie najciekawszą część tej konferencji.
Po krótkiej przerwie ks. prof. Janusz Zbudniewek (Warszawa) prelekcją nt.
Fundacje Opolczyka dla paulinów rozpoczął omawianie gospodarczo-kulturalnej
działalności księcia. Tematykę tę kontynuowali: prof. Wiesław Kurpik (Warszawa) Jasnogórska Bogurodzica, splendor najwyższy Władyslcrwa Opolczyka i mgr Mag
dalena Winiarska (Opole), która przedstawiła komunikat z prac badawczych pt. Inne
fundacje Władysława Opolczyka (Sanok, Olesno). Tę część konferencji zakończyła
dyskusja.
Popołudniową część obrad rozpoczął dr Dieter Veldtrup (Dusseldorf) referatem
Die Ehefrauen und Tochter des Herzogs Ladislaus. Neue Erkenntnisse zur Genealo
gie der Oppelner Piast en, w którym scharakteryzował wpływ najnowszych badań
niemieckich uczonych nad genealogią opolskich Piastów. Następnie mgr Ewa Wółkiewicz (Opole) przedstawiła stosunek księcia opolskiego do duchowieństwa w pre
lekcji Władysław Opolczyk a duchowieństwo świeckie. W dalszej kolejności zebrani
wysłuchali ciekawego referatu mgr. Romana Sękowskiego (Opole) Udział rycerstwa
śląskiego w rządach i kolonizacji przez Władysława Opolczyka Rusi Czenvonej.
Po krótkiej przerwie dr Wojciech Mrozowicz (Wrocław) prelekcją Władysław
Opolczyk w dawnej historiografii Polski i Śląska rozpoczął cykl wykładów dotyczą
cych przedstawienia osoby księcia opolskiego i jego działalności w bogatym dorob
ku polskiej historiografii. Tematykę tą kontynuowali w swoich referatach ks. bp prof.
Jan Kopiec (Opole) Władysław Opolczyk w X IX — wiecznej historiografii polskiej i
mgr Maciej Borkowski (Opole) Władysław Opolczyk we współczesnej historiografii
polskiej. Z pewnością problematyka badań historiograficznych jest ważna, ale trzy
referaty o podobnej tematyce wygłoszone pod koniec długiej konferencji mogły
wzbudzić zainteresowanie niewielu z obecnych gości. Znudzenia pewnej części au
dytorium, wynikającego z monotonności ostatniej części obrad, nie mogła już oży
wić kończąca ją dyskusja.
Podsumowanie obrad zakończyło zorganizowaną z wielką starannością konfe
rencję, która umożliwiła kilku młodym opolskim naukowcom zaistnienie wśród
szacownego grona badaczy średniowiecznej historii Polski. Studentom i mieszkań
com Opola przybliżyła sylwetkę i dokonania Władysława Opolczyka.
Szkoda, że do udziału w konferencji nie zaproszono przedstawicieli wieluń
skiego ośrodka naukowego, bowiem związki Opolczyka z Wieluniem i ziemią
wieluńską - ,,pana na Opolu i Wieluniu” - nie mogą budzić wątpliwości.
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„Prawo do wiedzy jest jak prawo do życia”.
George Bernard Shaw

Szanowny Panie Prezesie

Znana już starożytnym sentencja mówi, iż „Historia jest
nauczycielką życia”. W tym kontekście istnienie i działalność Wieluńskiego
Towarzystwa Naukowego pozwalają na wzbogacanie i utrwalanie naszego
historycznego dziedzictwa, naszej kulturowej tradycji, jako mieszkańców ziemi
wieluńskiej.
Treści zawarte w wydanym przez Towarzystwo I- szym tomie
„Rocznika Wieluńskiego" mają nieocenioną wartość merytoryczną i poznawczą,
tak dla współczesnych, jak i przyszłych mieszkańców naszej ziemi. Dają możliwość
wglądu nie tylko w jej historyczną przeszłość, sięgnięcie do korzeni, ale również zwłaszcza młodym ludziom - podstawy do umocnienia się w swojej tożsamości
i dumie z bycia mieszkańcem wieluńszczyzny.
Na Pana ręce pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania
wszystkim tym, którzy nie szczędzili wysiłków dla powstania tej nowej,
wzbogacającej bibliotekę poświęconą historii Ziemi Wieluńskiej, pozycji.
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Pismo gratulacyjne Starosty Wieluńskiego, Mieczysława Łuczaka, w związku z wydaniem pierwszego
tomu "Rocznika Wieluńskiego".

Otwarcie sesji naukowej - Martyrologia duchowieństwa katolickiego na okupo
wanych ziemiach polskich 1939-1945. Siedzą od lewej: mgr Antoni Galiński - dyrektor
Biura Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut
Pamięci Narodowej w Warszawie, dr Zdzisław Spychała - wiceprezes Wieluńskiego
Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Tadeusz Olejnik - prezes WTN, prof. dr hab.
Ludwik Kieres - prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, dr Hans Jurgen
Karp - Instytut Herdera w Marburgu (RFN), Mieczysław Łuczak - Starostwa Wieluński
(23X2001).

Widok sali obrad sesji naukowej Martyrologia duchowieństwa katolickiego na
okupowanych ziemiach polskich 1939-1945. Referat wygłasza ks. prof. dr hab. Jan
Związek z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (23 X 2001).

