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Urodziła się we Lwowie, zmarła we Wrocławiu – tak mógłby zaczynać się nekrolog 
prof. Ewy Maleczyńskiej, mediewistki związanej z Instytutem Historycznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Ale nie tylko jej – z pewnością również wielu 
innych uczonych ze środowiska akademickiego Lwowa. Jej losy są dobrym 
przykładem wysiłku powojennej odbudowy życia naukowego w stolicy Dolnego 

Śląska. Dziś, 31 maja, przypada 120. rocznica jej urodzin.

31 MAJA 
Profesor Ewa Maleczyńska. 

Przeszczepiona do Wrocławia

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Niemal pół strony – tyle zajmuje opis wszystkich 

dokonań Ewy Maleczyńskiej w jej nekrologu, 

napisanym przez prof. Józefa Leszczyńskiego, 

a opublikowanym w Śląskim Kwartalniku 

Historycznym „Sobótka”. Doktorat, habilitacja, 

profesura, tytuł doktora honoris causa, kie-

rownictwo różnych zakładów, rad, komisji, 

ale również członkostwo w PZPR i zasiadanie  

w gremiach partyjnych. Żona historyka Karola 

Maleczyńskiego (a może on był mężem Ewy?)  

i powszechnie znana w środowisku naukowym 

profesor, również we Wrocławiu. Osoba o przy- 

najmniej dwóch obliczach – badaczki i działaczki.  

Niewątpliwie tych „zasług” i dokonań jest sporo,  

nie wspominając o publikacjach. A mówimy 

przecież o innych czasach, warunkach, możli-

wościach i co najważniejsze – o kobiecie, która 

była ważną postacią w świecie zdominowanej 

przez mężczyzn akademii. Dziś to coś nor-

malnego, ale w latach powojennych było zgoła 

inaczej.

Niemal całe życie  Ewy Maleczyńskiej do roku 

1945 – zarówno to prywatne, jak i naukowe  

– było związane ze Lwowem. To w tym mieście 

urodziła się 31 maja 1900 r., to w nim dorastała, 

studiowała, założyła rodzinę i funkcjonowała  

w okresie II wojny światowej. Na Uniwersytecie 

Jana Kazimierza w 1924 r. obroniła doktorat, 

a później pracowała na tej uczelni. Związana 

była także z innymi instytucjami, m.in. nauczała  

w lwowskich gimnazjach, a od 1938 r. była  

członkiem Lwowskiego Towarzystwa Naukowe- 

go. Nic więc dziwnego, że więzi środowiskowe 

wpłynęły na kolejne decyzje życiowe, w tym  

i migrację. Na pytanie redaktorów „Kalendarza 

Wrocławskiego”, co sprawiło, że po zakończeniu 

II wojny światowej przyjechała do Wrocławia, Profesor Ewa Maleczyńska, fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1965
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odpowiedziała: „Do ostatecznej decyzji skłoniły 
nas dwie rzeczy: duży głód jawnego działania, 
organizacji, budowy – po okresie okupacji – i zwią- 
zek z całą grupą profesorów Uniwersytetu 
Lwowskiego, która zamierzała osiąść we Wrocła-
wiu. Przyjechaliśmy razem i razem rozpoczęliśmy 
pracę”.

Wrocław był dla niej ważny nie tylko jako 

miejsce, w którym żyła, ale również badawczo. 

Nowa powojenna mała ojczyzna stała się 

jednym z głównych tematów publikowanych 

przez Maleczyńską artykułów i książek. O Ślą-

sku pisała i popularnie, i naukowo, docierając 

do szerokiego grona odbiorców. Zasługą dla 

miasta oraz środowiska naukowego jest jej 

ponad 20-letnia praca w zespole redakcyjnym 

Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka”.  

Zresztą to właśnie posiedzenie redakcji tego 

periodyku było jej ostatnią aktywnością przed 

śmiercią. Niedługo po tym spotkaniu uległa 

wypadkowi komunikacyjnemu na ul. Kuźni-

czej. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła  

19 października 1972 r. Spoczęła na Cmentarzu 

Osobowickim obok zmarłego kilka lat wcześniej 

męża; później razem z Maleczyńskim pocho-

wano także ich jedyną córkę, Kazimierę. 

Jednym z marzeń Ewy Maleczyńskiej było 

stworzenie we Wrocławiu ważnego centrum 

naukowego. „Chciałabym, aby powstał we Wro- 
cławiu ośrodek badawczy z prawdziwego zda-
rzenia” – mówiła. Dziś, po ponad 50 latach, 

jakie upłynęły od czasu, gdy wypowiedziała 

te słowa, nikt nie ma wątpliwości, że stolica 

Dolnego Śląska jest miastem akademickim. Czy 

aby na miarę oczekiwań Maleczyńskiej? Trudno 

powiedzieć. Bez wątpienia jednak wrocławska 

nauka wciąż spogląda, podobnie zresztą jak 

pani profesor, ku rozwojowi i przyszłości.

Marek Szajda
Specjalista w Dziale Badawczym 
Centrum Historii Zajezdnia

Grób Ewy i Karola Maleczyńskich oraz ich córki Kazimiery na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu,  
fot. Kamilla Jasińska 


