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PROF. DR HAB. MARIAN ZGÓRNIAK (1924-2007)

21 listopada 2007 r. zmarł wybitny historyk czasów nowożytnych i najnowszych, 
emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor Krakow
skiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, śp. prof. dr hab. Marian 
Zgómiak.

Profesor Marian Zgómiak urodził się 5 grudnia 1924 r. w Gorlicach w rodzi
nie ziemiańskiej. Tam też spędził dzieciństwo i lata młodzieńcze. Po ukończeniu 
w 1939 r. trzeciej klasy gimnazjum, po wybuchu wojny kontynuował naukę na taj
nych kompletach. W okresie okupacji uczestniczył też w ruchu oporu, biorąc udział 
w przerzutach przez granicę słowacką i działając jako łącznik w dyspozycji obwodu 
ZWZ-AK. Po aresztowaniu wraz z ojcem przez Gestapo w 1942 r. był więziony w Ja
śle i Tarnowie, a następnie w obozach koncentracyjnych Auschwitz, Gross Rosen 
i w Buchenwaldzie, gdzie zmarł jego ojciec. Po ucieczce wiosną 1945 r. z transportu 
więźniów zmierzającego do obozu we Flossenburgu, do końca wojny przebywał 
w oddziale partyzanckim w lasach Turyngii, uczestnicząc m.in. w akcji opanowania 
lotniska w okolicach Jeny.

W 1946 r. powrócił do kraju i po zdaniu matury rozpoczął studia na Uniwersy
tecie Jagiellońskim na dwu Wydziałach- Humanistycznym, w ramach sekcji histo
rycznej, oraz Prawa i Administracji. Studia historyczne ukończył w 1951 r., a praw
nicze rok później. Po obronie pracy magisterskiej pt. „Tło społeczno-gospodarcze
i przebieg powstania listopadowego na Litwie”, napisanej na seminarium prof. 
Henryka Mościckiego, rozpoczął pracę w Instytucie Historii UJ w Katedrze Historii 
Polski Nowożytnej i Najnowszej, zajmując kolejno stanowiska asystenta, starszego 
asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

W 1959 r. prof. Marian Zgómiak uzyskał stopień doktora na podstawie roz
prawy pt. „Relikty średniowiecznych powinności skarbowych we wsi małopolskiej 
w XVI-XVIir wieku”, a w 1966 r. odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie 
pracy „Wojskowe aspekty kryzysu czechosłowackiego w 1938 roku”.



Droga naukowa śp. Mariana Zgómiaka rozpoczęła się od badań nad społecz
no-ekonomiczną problematyką wsi małopolskiej w czasach nowożytnych. Poza 
dysertacją doktorską poświęcił temu zagadnieniu kilka rozpraw. Kolejną sferę za
interesowań Profesora stanowiły dzieje powstań narodowych i emigracji popowsta
niowych XIX wieku. Wynikiem tego był m.in. tom źródeł Zjednoczenie Emigracji 
Polskiej 1866-1870 (Wrocław 1972), którego był współautorem oraz prace poświę
cone udziałowi krakowskiej młodzieży akademickiej w wydarzeniach politycznych 
drugiej połowy XIX w.

Największą pasją Profesora stałą się jednak historia powszechna i polska XX 
wieku, a w szczególności dzieje wojskowości tego okresu. We wspomnianej wyżej 
rozprawie habilitacyjnej przedstawił stan sił zbrojnych państw „osi” i ich niedoszłych 
czechosłowackich przeciwników w 1938 r. Kontynuacją tego wątku była praca Sy
tuacja militarna Europy w okresie kryzysu politycznego 1938 r. (Warszawa 1973). 
Wraz z M. Cieślewiczem przygotował do druku wydawnictwo źródłowe Przygo
towania niemieckie do agresji na Polskę w świetle sprawozdań II Oddziału Sztabu 
Głównego Wojska Polskiego (Warszawa 1969). Bez wątpienia jednak zwieńczeniem 
badań Profesora w tym zakresie była monumentalna praca Europa w przededniu 
wojny. Sytuacja militarna w latach 1938-1939 (Kraków 1993), oparta na niezwykle 
obszernym i skrupulatnie przebadanym materiale źródłowym. Dzieło to stanowi bez 
wątpienia najpełniejsze opracowanie zagadnienia, niemające odpowiednika w lite
raturze światowej. W 2001 r. ukazało się niemieckie wydanie tej pracy (Europa am 
Abrund 1938, Mtinster-Hamburg-Londyn), co podkreśla jej znaczenie. W latach 
1994-2002 Marian Zgómiak wraz z Wojciechem Rojkiem wydał Protokoły z posie
dzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 1939-1945 (t. I-VI, Kraków, wyd. 
PAU). Także wraz z Rojkiem i G. Mazurem jest autorem książki Wojna i okupacja 
na Podkarpaciu i Podhalu (Kraków 1998).

W kręgu zainteresowań Profesora Mariana Zgómiaka znalazły się także dziej e
I wojny światowej. Problematyce tej poświęcił liczne artykuły i rozprawy, wydawane 
także za granicą. Ukoronowaniem badań nad tym okresem był książka 1914-1918. 
Studia i szkice z dziejów I  wojny światowej (Kraków 1987).

Profesor podejmował również często prace redakcyjne, m.in. współredagując 
dmmastotomową. Encyklopedię Historii Powszechnej, dziesięciotomową Wielką Hi
storię Polski — w której był autorem tomu VII: Polska w czasach walki o niepodle
głość (1815-1864) (Kraków 2001) -  jak również współopracowując koncepcję En
cyklopedii Historycznej Świata. Był także współautorem wydawanego wielokrotnie 
Atlasu Historii Świata.

Nie stronił od podejmowania wątków dawniejszych dziejów Polski. Spod Jego 
pióra wyszły m.in. takie prace, jak: Wojskowość polska w dobie wojen tureckich dru
giej połowy XVII w. (Wrocław 1985) czy Za Waszą i Naszą Wolność. Polacy-w euro
pejskiej Wiośnie Ludów 1848-1849. Dzieję Narodu i Państwa Polskiego (Warszawa 
1987).

Całość dorobku naukowego Profesora obejmuje ponad 300 publikacji, z cze
go znaczna część ukazała się w językach obcych. Pracy naukowej towarzyszyło 
kształcenie młodych adeptów historii. Zgómiak był promotorem ponad 280 prac 
magisterskich i 27 doktoratów, recenzentem w ponad 80 przewodach doktorskich
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i habilitacyjnych, wielokrotnym superrecenzentem w postępowaniach przed Cen
tralną Komisją do spraw Stopni i Tytułów, promotorem dwóch doktoratów honoris 
causa. Wielu jego uczniów osiągnęło tytuły profesorskie.

Marian Zgómiak pełnił na Uniwersytecie Jagiellońskim liczne funkcje. W la
tach 1973-1987 kierował Zakładem Współczesnych Stosunków Międzynarodowych 
(od 1979 przemianowanym na Zakład Historii Współczesnej) w Instytucie Nauk 
Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji. W 1976 r. powierzono Mu tak
że kierowanie Zakładem Historii Powszechnej Najnowszej w Instytucie Historii na 
Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Stanowisko to piastował do przejścia na eme
ryturę w 1995 r.

W Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Profe
sor Zgómiak zatrudniony był w Katedrze Historii Stosunków Międzynarodowych 
na Wydziale Stosunków Międzynarodowych.

Profesor Marian Zgómiak był także członkiem wielu krajowych i zagranicz
nych towarzystw naukowych: Polskiej Akademii Umiejętności, Association Interna
tionale d’Histoire Contemporaine de 1’Europe w Paryżu, Commission Internationale 
d’Histoire Militaire w Wiedniu, Commission of History of International Relations 
w Mediolanie. Był jednym z kuratorów Europaische Akademie w Otzenhausen 
oraz Sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut. Odbył liczne zagraniczne staże 
naukowe, wykładał na wielu europejskich uniwersytetach i w instytucjach nauko
wych. Wyrazem zaangażowania Profesora w działania na rzecz rozwoju współpracy 
polsko-niemieckiej była przyznana mu w 1996 r. prestiżowa Nagroda im. Johanna 
Herdera.

Brał udział w pracach kilku komisji krakowskiego Oddziału Polskiej Aka
demii Nauk, przewodnicząc zarazem Komisji Historycznej oraz Komisji do Bada
nia Dziejów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie PAN. Był zaangażowany 
w prace Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich Instytutu Pamięci Naro
dowej, pełniąc fUnkcję wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji w Krakowie. Od 
1979 r. był członkiem Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Historycznego, w la
tach 1983-1986 przewodniczył Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Historycznego 
w Krakowie. Wchodził w skład Komitetów Redakcyjnych „Przeglądu Historyczno-
- Wojskowego”, „Studiów Historycznych” oraz „Studia Gallo-Polonica”.

Za zasługi na polu działalności niepodległościowej i naukowej Profesor Marian 
Zgómiak został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, a w szczegól
ności: Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (Londyn 1944), Krzyżem Armii Kra
jowej (1970) oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 
(2003). W 1976 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 1988 r. Krzyż 
Oświęcimski. Stały kontakt z rodzinnymi stronami i działalność na rzecz ziemi gor
lickiej zaowocowały przyznaniem mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gorlic.

Odszedł z naszego grona wybitny uczony o międzynarodowym uznaniu, j eden 
z najlepszych znawców dziejów wojskowości, zarazem doskonały dydaktyk, który 
wykształcił liczne grono adeptów historii i politologii, w tym wielu znanych na
ukowców. Przez ostatnie lata swego życia był związany z Krakowską Szkołą Wyższą
-  dzielił się z naszymi studentami swą ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nauka 
polska straciła w osobie Profesora Mariana Zgómiaka jednego ze swych najwybit
niejszych przedstawicieli, a nasza Uczelnia wspaniałego człowieka i nauczyciela.
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