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Jestem absolwentem studiów historycmych (1977) i etnograficznych (absolutorium, 1980) w
Uniwersytecie Łódzkim. W latach |976-1982 byłem asystentem w Centralnym Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi. od 1982 r. związany jestem z Instytutem Historii UŁ, w którym w
śIad za Zmianami organizacyjnymi pracowałem kolejno: w Katedrze Historii Polski
Nowożybrej, po 1989 r. w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej, obecnie jako starszy
wykładowca w Katedrze Histońi Polski XD( w. Doktoryzowałem się w 1990 r. na podstawie

rczpraw Problemy łódzkiego olręgu przemysłowego w opinii historiograJii niemieckiej,
napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Śmiałowskiego. Jej recenzentami byli prof.
prof.: Andrzej Feliks Grabski i Antoni Czubiński. Głównym obszarem moich zainteresowań
badawczych jest udział ludności niemieckiej w Ęciu społeczrrym i gospodarczym Królestwa
Polskiego w XIX i XX w. Zajmuję się też procesami modemizacyjnymi w Królestwie
Polskim w XIX w.' dziejami społeczrrości protestanckiej i Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Polsce środkowej, historią wielokulturowej Łodzi. Z'a cecĘ
charakterystyczną mojej aktywności zawodowej uznałbym spójnośó prowadzonych przez
siebie badan naukowych z procesem dydaktycmym i popularyzacją wiedzy. Na wszystkich
trzech płaszcrymach aktywność ta ma zakres zalówno kajowy' jak i międzynarodowy

Q.,iiemcy).

Za swojenajwiększe osiągrięcie naukowe uznaję mdnografi ę Niemieckie osadnictwo wiejskie
między Prosnq a Pilicq i l|'isłq od lat 70' XWil w. do 1866 r. Proces i jego interpretacje,
Łódż Ż0|3, ss. 388; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Książka przynosi rozległą terytońalnie panoramę napływu ńemieckich ctrłopów (kalonistów),

wskazując na gospodarcze uwarunkowania tego procesu' Zav,łiera źródłowe uzasadnienia dla
jego rozpaĘ'wania w kategoriach modehl Push and Pull. Za szczególnie cenne uwżam te
fragmenty, które ilustrują lóżne aspekty żrycia toczącego się w obrębie wsi zamieszkanych
przez osadników. Niedostatek wiedzy na ten temat wielokrotnie sygnalizowano w dyskusjach
toczonych w gronie badaczy polskich (Tadeusz Stegner, Przemysław Hauser) i ńemieckich
(Rex Rexheuser, Hans-Jiirgen Bómelburg, Jiirgen Hensel). NiewąĘliwym walorem publikacji
jest jej wzbogacenie nieznanym dotychczas materiałem kartograficznym. Istotną częśó moich
rczważań stanowi omówienie sposobów interpretowania niemieckiego osadnictwa przez
dziejopisów niemieckich i polskich, ze wskazaniem ptzesłanek do formułowarrych przez nich
ocen. Monografia może byó traktowanajako dopełnienie terytońalne i chronologiczne ksiązki
Wiesława Śladkowskiego, Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa
Polskiego w latach 1815-1915 (Lublin 1969). Treśó monografii może stanowió inspirację do
podejmowania studiów przypaćków (Fallstudien), pomocnych w dokumentowaniu historii



,'małych o1czynl'', dziedzicwa kulturowego, w prowadzeniu wieloaspektowych badan

regionalnych.

omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

W kręgu problematyki 'nviązanej z obecnością niemieckich chłopów w Polsce środkowej

pozostawały też wcześniejsze publikacje, zamieszczane w ,'A.cta Universitatis Lodziensis.

Folia Historica" ftnz. 40,41 w wykazie publikacji) oraz pracach zbiorowych, polskich i
niemieckich (poz. 18, 19,23,28). Dwie pierwsze z wymienionych rozpraw ukazały się także

w wersji niemieckojęzycznej w tomie: Deutsche Siedler im KÓnigreich Polen 1815'1915'

hrsg. von Severin Gawlitta, Heme 201 1.

Rozszerzenie pola badawczego i poszerzenie granic chronologicznych dociekań nad dziejami

społeczności niemieckiej w Polsce środkowej zapowiedział arĘkuł Forschungssfund und

Forschungsdesiderata zur Geschichte der Deutschen in Zentralpolen opublikowany w 2000 r.

w ,,Nordostarchiv. Zeitschrift fiir Regionalgeschichte" (poz. 36). W tym samym nurcie badań

sytuują się IJwagi nad relacjami między społecznościq polslą a mniejszościq niemieckq w

Łodzi w latach 1918-1945 Qloz.45), Dorobek ottona Heike z perspeldyły nauki polskiej

(poz.27), Niemcy w Królestwie Polskim wobec odrodzenia państwa polskiego w 1918 r. (poz.

48). Należy też do niego opracowanie wspomnień Benno Krolla i Anity Fritsche ' Tak było.

lłspomnienia łódzkiego Vollrsdeutschą, Łótź 2010 Ęnz.7)' które poprzedziłem wstępem

Piętno niezawinione.
Waźme miejsce w moim dorobku zajmują prace poświecone dziejom społeczności

protestanckiej i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polscę środkowej. Ten nurt badan

zapoczątkovłał udokumentowany źródłowo szkic stanowiący portret zbiorowy środowiska

protestanckiego w Pabianicach (do l9l4 r.) _ (pdz. 42). Wspóhedagowany z ks. prof.

Bogusławem Milerskim tom Przeszłość _ przyszłości. Z dziejów luterąnizmu w Łodzi i
regionie (Łódż 1998), nie shoniący od podejmowania zagadnień kontrowersyjnych (rozprawa

prof. Andreasa Kosseńa), pozostaje do dziś najobszemiejszym opracowaniem tej

problematyki. Moim autorskim wkładem do tej pracy zbiorowej było studium Miastotwórczą

rola ewangelików łódzkich w XIX w. (poz. 16). Jego dopełnieńem stał się opublikowany rok

później artykuł Kulturotwórczą rola łódzkich ewangelilów, zunieszczony w tomie: Rola

nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwą kulturąlnego Łodzi (poz.2l). Wydana w 2002 r.

wspólnie z prof. Bronisławą Kopczyńską-Jaworską ksiąźka pt.: Łódzcy luteranie. Społeczność

i jej organizacja' będąca pokłosiem zrealizowanego pIzpz nas grantu Komitetu Badan

Naukowych (nr 1 HolG 005 15) przyniosła pogłębione spojrzenia historyka i etnografa na

niebadane dotychczas aspekty fuŃcjonowania środowiska wiemych Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w wielonarodowym i wielowyznaniowym mieście (poz. 2). Mój autorski

wkład obejmował zestawienie i redakcję 
',Słownika 

biograficmego duchownych, działaczy i
znanych postaci środowiska łódzkich ewarrgelików augsburskich'' (współautorstwo) oraz

opaIty na szerokiej bazie żódłowej rczdział dowczący roli i miejsca parafii ewarrgelickiej w

środowisku wielkomiejskim. W kręgu problematyki konfesyjnej mieści się też rozprawa Ein

feste Burg ist unser Gott. o religijności rodziny Scheiblerów i Herbstów (2011) - (poz.32).



To studium przypadku jest pierwszą w polskim piśmierurictwie próbą udokumentowania
związku między praktyką żrycia religijnego a etosem pracy w rodzinie potentatów

przemysłowych.

Problemy uprzemysłowienia Królestwa Polskiego, zllłłaszcza w kontekście zmian
modemizacyjnych zwipanych z procesem industrializacji i udziału w niej niemieckich
rzemieślników i przedsiębiorców stanowią kolejną częśó mojego dorobku, będąc kontynuacją
zainteresowń wykrystalizowarrych w latach poprzedzających doktorat. Do najważniejszych
publikacji z tego zakesu zaliczyłbym rozprawy; Spory o genezę Łodzi przemysłowej pracach
historycznych autorów, polskich, niemieckich i żydolłskich (poz. l5)' Europejskie podróże
polskich industrialistów. o znączeniu ,, efektu demonstracji" dla uprzemysłowienia Królestwą
Polskiego Qtoz. 24), Wirtschaftsbeziehungen in der Textilindustrie zwischen der Lodzer
Industrieregion zu Sachsen und zu Rheinland im. 19. und 20. Jahrhundert Qnz 10), Fryderyk
Wilhelm Zachert _ przemysłowiec zgierski i supraski. Szkic do portretu (poz.46) - oparta w
dużej mierze na materiałach z prywatnego archiwum Zachertów, Die EntwicHung der Lodzer
Textilindustrie und ihre Verbindungen zu RuJ3land (poz. 3l)' Burżuazja łódzka, polslra,

europejska w XIX w. Podobienstwa i różnice (poz. 33). Na obrzeżu tej ploblematyki
zrealizowałem badania dotyczące środowiska łódzkich majshów_włókienników, prezenfując

w nich możliwości jakie daje połączenie warsztatów historyka i etnografa. ZaowocowĄ one

studium Między robotnikiem a fabrylcantem. Społeczność łódzkich majstrów włókienniczych
(od lat 80. XIX w. do 1939 r)., opublikowanym w ,,Studia Polonica Historiae Urbanae" (poz.

17). Temu jedynemu w polskim piśmiennictwie opracowaniu poświęconemu grupie

społeczno-zawodowej, która zrodzona w fazie powstawania formacji kapitalistycznej zanikła
wraz z upadkiem wielkofabrycznego przemysfu włókienniczego, towaruyszyĘ publikacje

drobniejsze, także niemieckoj ęTyczne ftnz. 43, 44, 77).

Żródłowy charakter mają fragmenty (tozdziaĘ) mojbgo autorstwa w monografiach Brzezin i
Łęczycy (yloz. 14, Ż5), oparte na w większości nie'eksplorowarrych wcześńej materiałach.

odmienny, syntetyczny charakter mają natomiast opracowane przeze mnie hasła z zakresu

włókiennictwa i przemysłu włókiemiczego w Encyklopedii Powszechnej PWN (poz. 3).

Szczegó|ną pozycję w moim dorobku zajmują dwie publikacje _ wydawnictwa zródłowe.

Pierwsze, opracowane wspólnie z prof. Kazimierzem Badziakiem, to edycja oparta na

unikatowym, rękopiśmiennym odpisie materiałów bezpowrotrie straconych w 1944 r.:

RaporĘ prezesów Komisji l|ojewództwa Kaliskiego z lat 1823-1830 (poz. 5). Ich tekst i
towarzyszące im wielkoformatowe tabele stanowią zrakomiĘ ilustrację postępu i
uwarunkowań pierwszych lat rozwoju przemysfu w Królestwie Polskim. Druga publikacją to

dwujęzyczna, polsko-niemiecka edycja wspomnień żony łódzkiego przemysłowca, Heleny
Arury Geyer z lat 1855-1914 fftoz. 6). Jest to jedyny znarry przekaz autobiograficmy,
pochodzący ze środowiska bwinazji łódzkiej. Przetłumaczony przeze mnie z j. niemieckiego
i opracowany tekst, skomentowany został także przez niemieckiego językoznawcę prof. Jórga
Riecke, zaproszonego do wspóĘracy przy tej edycji.
Na pograniczu dorobku,srric'e naŃowego i popularyzacji wiedzy sytuowałbym swoje prace

translatorskie nad niemieckoj ęzycznymi tekstami publikowanymi w polskich pracach



zbiorowych, w których miałem swój udział redakcyjny lub autorski (prace T. Fuchsa, F.

Guesneta, A. Kosserta, J. Riecke).

WspóĘraca mięĘmarodowa, udział w konferencjach, stypendia

W latach 1994-1996 współpracowałem z naukowcami z UniversitŻit Gesamthochschule

Kassel (prof. Detlef Ipsen [zn. 2011]' dr Thomas Fuchs [od 1999 poza środowiskiem
akademickiml) w ramach przygotow)'\ anego projektu badawczego Lodz. Eine Stadt - drei
Kulturen. Interkulturelle Konflihe und Kooperationen am Beispiel der j dischen, deutschen

und polnischen BevÓIkerung in der Industriestadt Lodz (Polen) 1820-1939. Wycofanie się

sponsora projektu nie pozwoliło go zrealizować. PozostaĘ drobne, zapowiadające go

publikacje (poz.68,75' 172) oraz opublikowany we współautorstwie z T. Fuchsem artykrrł w
renomowanym ,,1999. Zeitschrift ftir Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhundeńs'' (poz.

35). Bliskie kontakty łączyły mrlte także z Niemieckim lnstytutem Historycznym w
Warszawie' niemal od chwili jego powstania. w 1995 r. byłem sekretarzem (wespoł z dr.

Jiirgenem Henslem) pierwszej zorganizowanej przez NIH poza jego siedzibą
międzynarodowej konferencji naukowej ,,Polacy _ Niemcy _ Żydzi w Łodzi w XD( i )o( w.

(do 1939 r.)''' (Łódź 1997). Rok pózniej byłem autorem dwóch referatów podczas konferencji
poświęconej niemieckim osadnikom w Królestwie Polskim 1815-1915' przygotowanej ptzez
NIH i ówczesną wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach. w 1997 r. uczestniczyłem w
polsko-niemieckiej konferencji ,,Procesy asymilacji i akulturacji w stosunkach polsko-

niemieckich w XIX i XX w.", zorganizowanej przez NIH w Rydzynie. Z kolei w 1998 r.

podczas kolokwium w NIH miałem możliwośó zaprezentowania i przedyskutowani a założeń i
wstępnych wyników swoich badan nad niemieckimi osadnikami wiej skimi w Królestwie
Polskim. W latach 90. XX w. rozpoczęły się talcże móje kontakty z Martin-opitz Bibliothek w
Heme. Zaowocowały one m. in. przygotowaniem w 2002 t. polsko-niemieckiej konferencji
naukowej poświęconej dorobkowi ottona Heike. Byłem jej współorganizatorern (z dr.

Wolfgangiem Kesslerem) oraz jednym z referentów. Kilkakrotnie brałem udział w
dorocznych konferencjach ,,Kommission fiir die Geschichte der Deutschen in Polen e.V.". W
1999 r. w Moguncji wygłosiłem referal Forschungsstand und Forschungsdesiderątą zur
Geschichte der Deutschen in Zentralpolen.
Spośród licmych konferencji krajowych, w których brałem udział jako referen! wynienię
tylko kilka ostatnich: ,,Polska histońografia wobec niemieckiej nauki historyczrrej w XIX i
XX w.'' (ŁódŹ, 2010); ,,Za miedzę, za moŻ,e, w zaświaty... Kulhrrowe wymiary
podróżowania'' (Torun' 2010); ,,Życie w satelicie. Tożsamośó na obrzeżach aglomeracji
łódzkiej" (Łódż Ż0|2), ',Życie 

prywatre Polaków w XD( w.'' (olsztyn, 2012); ,,Kultura
uzdrowiskowa w Europie'' (Zachełmie, 2013); ,,Kultura pieśni w Europie Środkowej i
Wschodniej'' (Ikaków' 2013); 

''Wielokulturowośó 
_ tolerancja _ edŃacja. Nowe wyzwania

dla antropologii kulturowej i ehrologii w Polsce'' (Zielona Górą 2013); ',Rola Żydów w
rozwoju gospodarczym ziem polskich'' (Łódz 2013).

Po 1990 r. byłem stypendystą Goethe-Institut Berlin (1997)' Herder Institut Marburg (2000),

Universitiit Konstanz (200 I ).



osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki

Po uzyskaniu stopnia doktora prowadziłem odpowiadające moim kompetencjom zajęcia na
kierunkach studiów: historia' bibliotekoznawstwo, etnologia, europeistyka, filologia
germańską filologia polską okcydentalistyką regionalistyka kulturowa. obejmowały one

wszystkie formy dydaktyczne: ówiczetia, konwersatoria, skryptorium, translatorium z języka
niemieckiego, wykłady kursowe i monograficzne. W prowadzonym przeze mnie w latach
I995-20ll seminarium magisterskim wypromowałem 36 magistrów historii. Praca
magisterska Piotra oleńczaką opublikowarra jako ksiązka pt.: Napoleonskie dziedzictwo na
Mazowszu. Twierdza Modlin w latach 1806-1830 otrzymała nagrodę główną w IV edycji
konkursu Mazowiecka Akademia Ksiązki (Warszauta, 2007). Z potrznb i doświadczeń
dydaktycznych wyrosła książka o pisaniu pracy magisterskiej na studiąch humanistycznych.
Przewodnik prakĘczny (PWN, 1998; wyd. 2 poprawione i uzupełnione, 1999). Nowocześnie
ujęte i wykraczaj ące poza wskazówki właściwe dla jednej dyscypliny opracowanie, rozeszło
się w łącznym nakładzie 2 tys. egzemplarzy, potwierdzając tym swoją przydatnośó.

Szczególny charakter miało prowadzone w latach 2000-2002 wspólnie z germanistką dr
Krystyną Radziszewską seminarium ,'Auf deutschen Spuren in Lodz'', którego uczestnikami
byli studenci kilku kierunków (filologia germańską historia, historia sauki, etnologia,
kulturoznawstwo). Efektem wspólnej pracy było wydanie cŹerech dwujęzycznych (polsko-
niemieckich) ksiązek' umanych przez finansującą ich wydanie Fundację Boscha za istotny
wkład we wzajemne poznawanie się i budowę partnerstwa między przedstawicielami różnych
pokoleń Niemców i Polaków. Poza merytoryczrym współautorstwem tego dydaktycznego
projektu' udział mój udokumentowany jest wstępem do książk't Gdzie sq Niemcy z tamtych lat
(poz. 17 5) oraz współautorstwem i wspóhedakcj ą tomd Pod jednym dąchem. Niemcy oraz ich
polscy i żydowscy sqsiedzi w Łodzi w XIX i XX w. @oz' 22). Jego wydanie dało asumpt do
Zorganizowania' jako projektu realizowanego pfzez studentów' wystawy pod takim sam}ryn

t}tułem, prezentowanej w 2001 r' w Stuttgarcie (miasto partnerskie Łodzi) i na Uniwersytecie
w Giessen, uczelni partrrerskiej UŁ. Inn1łn wspólnym polsko-niemieckim przedsięwzięciem
dydaktycznym były zrealizowane w latach 200L-2002 we wspóĘracy z Uniwers}tetem w
Borur (prof. Albert Kotowski), polsko_niemieckie seminaria studenckie, których byłem
współorganizatorem.
W latach 1997 -2004 pełniłem funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Historyków.
Powołany wówczas do Ęcia,'Studencki BiuleĘn Historyczny'', był jedynym peńodykiem
studenckim w UŁ. W latach 1999-2003 ukazało się 5 jego nrrmerów (roczników), pod moją
redakcją naukową (formalnie potw'ierdzoną w nr, 3, 4' 5). Brak środków finansowych ńe
pozwolił na dalsze wydawanie biuletynu.

Popularyzacj a nauki

Realizowana przeze mnie popularyzacja nauki obejmuje kilka form. Najczęściej wypowiadam
się jako publicysta. Ten dorobek obejmuje po 1990 r. kilkadziesiąt tekstów, zamieszczanych



w periodykach lokalnych: ,,Kronika miasta Łodzi'',,fliemiaŁódzkd'',,Aleksandrów wczoĄ
i dziś" ' ''Zgiersk'te 

Zeszyty Historyczne'', ,,Supraski Zeszl Historycz:y'', ,,Tygiel Kultury"
(w którym jestem członkiem zespołu redakcyjnego); w środowisku polonijnym (,Kurier
Berliński'')' periodykach ńemieckich (,,Jahrbuch Weichsel-Warthe'', 

',Deutschland &
Europa''). Mam też w dorobku tozdziaĘ (fragmenĘ) w zbiorowych opracowaniach
populamo-naukowych (poz. 49-54) oraz opracowania populamonaukowych wydan dawnej
publicysĘki obcej, poświęconej Łodzi Qnz. l77,178). Wielokrotnie zapraszany byłem jako
ekspert do programów w Polskim Radio Łódz i Studenckim Radio Politechniki Łódzkiej
,,Zak''. Jestem też autorcm scenariusza filmu oświatowe go Wielkie żarcie. Wiek XIX (reż. J.
Sobociński' 1998).

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego, Kommission fiiLr die Geschichte der Deutschen in Polen e.V'' członkiem -
współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta.

Nagrody i wyróżnienia

Za osiągrrięcia naukowe i dydaktyczne wyróżniany byłem nagrodarri JM Rektora tIŁ (1989,
199l' 1998' 2003). w 2001 r. uhonorowano mnie nadawaną przez Radę Miejską Łodzi
odznaką Za zasługi dlą miąstą Łodzi ,,za upowszechnianie wiedzy o przeszłości miasta w
Polsce i za granicą''.
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