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W sobotę 12 lutego br. pożegnaliśmy na cmentarzu komunalnym w Cieszynie 
Barbarę Poloczkową, doktora nauk humanistycznych, zasłużonego naukowca, 
badacza dziejów Śląska Cieszyńskiego i pioniera śląskiej etnografii historycznej. 
Zmarła we wtorek 8 lutego, w godzinach wieczornych po ciężkiej trzymiesięcznej 
chorobie.

Doktor B. Poloczkowa urodziła się 25 XII 1921 w Warszawie, w inteligenckiej 
rodzinie, pochodzącej ze Śląska Cieszyńskiego. W roku 1939 ukończyła renomowa
ne warszawskie X Państwowe Gimnazjum i Liceum Humanistyczne im. Królowej 
Jadwigi. Dalsze jej losy były związane z ziemią rodzinną rodziców.

Karierę naukową rozpoczęła w 1961 r., wraz z podjęciem pracy w cieszyńskim 
Muzeum, gdzie zajmowała się zbiorami etnograficznymi. Na bazie opracowywa
nych zbiorów pojawiły się pierwsze artykuły poświęcone złotnictwu w Cieszynie. 
Od początku pracy naukowej prowadziła szeroko zakrojoną kwerendę źródłową. 
Jednocześnie w tym czasie stale się dokształcała. W 1965 r. ukończyła Studium 
Oświaty i Kultury w Katowicach. Dwa lata później zaczęła studiować etnografię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską napisała pod kierun
kiem prof. dr hab. Andrzeja Waligórskiego, którą obroniła w 1971 r. W między
czasie, w 1969 r. przeniosła się do Muzeum Beskidzkiego im. A. Podżorskiego 
w Wiśle, będącego oddziałem Muzeum w Cieszynie, gdzie objęła funkcję kierow
nika. Ten pięcioletni okres pracy w Wiśle zaznaczył się znaczącym rozwojem tego 
Muzeum. Pozyskano do zbiorów szereg cennych eksponatów (m.in. skrzynię 
wałaską z 1691 r.) Prowadziła szeroką pracę dokumentacyjną życia codziennego 
górali beskidzkich, w czasie której odkryła rzeźbiarza ludowego Józefa Motykę 
z Jaworzynki. Jednocześnie była współorganizatorem corocznego Tygodnia Kul
tury Beskidzkiej. W tym czasie zredagowała również tomik poezji ludowej Emilii 
Michalskiej pt. Zapach Ziemi, który został wydany nakładem X Jubileuszowego 
Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

W styczniu 1974 r. zrezygnowała z pracy zawodowej, aby z inspiracji prof. 
A. Waligórskiego przystąpić do napisania pracy doktorskiej. Ze względu na zgon
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prof. A. Waligórskiego przewód doktorski przejęła prof. dr hab. Jadwiga 
Klimaszewska. 24 XII 1977 B. Pol oczkowa otrzymała stopień doktora nauk 
humanistycznych za pracę pt. Ubiór Ludności Śląska Cieszyńskiego w XV I—X V III 
w ieku , jako odbicie zachodzących procesów kulturowych. Temat badawczy przed
stawiła nie tylko od strony etnografii, ale również od strony antropogeografii, 
historii, socjologii i psychologii. Oprócz literatury przedmiotu wykorzystała źródła 
archiwalne, wyniki własnych badań terenowych oraz istniejące źródła ikono
graficzne. W pracy tej badaniami objęła ogół społeczeństwa Księstwa Cieszyńs
kiego uwzględniając kulturę materialną (gospodarstwa, warsztaty, mieszkania, ich 
wyposażenie i ubiór), kulturę społeczną (zajęcia, kontakty, stowarzyszenia, 
obyczaje, normy i ich wartości), kulturę duchową (wiedza i religia). Rozprawa 
obejmuje 419 stron i 65 ilustracji.

Do pracy zawodowej powróciła w połowie 1976 r. obejmując na pół etatu funkcję 
Samodzielnego Inspektora ds. Archiwum w Fabryce Zamków Błyskawicznych 
Zampol w Cieszynie. W 1978 r. przeniosła się do cieszyńskiego Oddziału Archiwum 
Państwowego w Katowicach, gdzie objęła kierownictwo placówki. Efektem jej 
pracy było opracowanie kilku inwentarzy archiwalnych cieszyńskich szkół, akt 
miasta Strumienia, oraz spuścizny Wiktora Kargera (którą wcześniej przekazała do 
zbiorów archiwum). W czasie pracy w Archiwum zorganizowała szereg wystaw 
popularyzujących zbiory archiwalne. Dzięki jej kontaktom cieszyńskie Archiwum 
nawiązało współpracę z Archiwum Krajowym (Zemsky archiv) w Opawie, która 
trwa do dzisiaj.

W roku 1987 przeszła na emeryturę, ale nadal często odwiedzała Archi
wum. Zwyczajem stały się piątkowe spotkania, na które przychodzili jej liczni 
znajomi. Wtedy też chętnie udzielała konsultacji w sprawach archiwalnych, 
czy też pomocy w odczytywaniu tekstów pisanych gotykiem. Udzielała wiele 
cennych rad przy redagowaniu wznowionego w 1991 r. „Pamiętnika Cieszyń
skiego”.

Ten ostatni okres w życiu dr Barbary Poloczkowej zaznaczył się dużą płodnością 
pisarską. Spod jej ręki wychodziło coraz więcej prac. W ciągu trzydziestu jeden lat 
pracy naukowej napisała ponad 130 artykułów, rozpraw naukowych i popular
nonaukowych z wielu dyscyplin nauk humanistycznych, jak etnografii, kilku 
dziedzin historii i archiwistyki. Różnorodność wydawnictw w których zamieszczała 
swoje publikacje, świadczą o jej wielostronnych zainteresowaniach. Posiadała 
świetny warsztat naukowy, znała cztery języki: angielski, niemiecki, łaciński 
i czeski. Bez trudności czytała źródła archiwalne, co jest obecnie niezwykle rzadką 
umiejętnością. Szczególnie duże znaczenie ma jej dorobek dla śląskiej etnografii 
historycznej, dla której stworzyła podstawy do analizy zależności między współ
czesnością a przeszłością. Nie dość, że była wybitnym naukowcem, lecz równie 
dobrym popularyzatorem przeszłości. Niezapomniane pozostaną jej wieloodcin- 
kowe artykuły na łamach Głosu Ziemi Cieszyńskiej.

Dr Barbara Poloczkowa była członkiem kilku towarzystw naukowych: Komisji 
Etnograficznej PAN Oddział w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Ludoznaw
czego, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Cieszynie, Stowarzysze
nia Archiwistów Polskich.
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W czasie licznych wyjazdów zwiedziła prawie całą Europę. Zaledwie na kilka dni 
przed początkiem śmiertelnej choroby powróciła z Wiednia.

Bogata spuścizna naukowa dr B. Poloczkowej została przekazana przez jej męża, 
inż. ś.p. Teodora Pol oczka, do zasobu Archiwum Państwowego w Cieszynie. 
Składają się na nią podkłady źródłowe do artykułów, maszynopisy prac, wypisy 
z literatury i archiwaliów, bardzo cenna dokumentacja fotograficzna kultury 
ludowej Beskidu Śląskiego, oraz wiele książek etnograficznych i silesiaca.

Początek kariery naukowej dr Poloczkowej był stosunkowo późny, dlatego też 
podziw musi budzić jej pokaźny dorobek. Nauka była jej najważniejszą pasją, ale 
nie jedyną. Służyła jej dr B. Poloczkowa bezinteresownie, a zarazem odpowiedzial
nie. Badania naukowe sprawiały jej dużo satysfakcji i przyjemności. Nauce 
poświęciła połowę życia i swój talent.

Na zakończenie wspomnień o Doktor Barbarze Poloczkowej można przytoczyć 
łacińską sentencję: abiit, non obiit.

Wacław Gojniczek


