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Pamiętnik jest źródłem historycznym, które trzeba docenić, choć należy do rodzaju źródeł
subiektywnych. Historykowi czytającemu tekst Ludwika Hurskiego, byłego emigranta do
Westfalii, pt. Z pamiętnika Westfaloka – dosłownie Od kolebki aż do grobu, czyli moje
pamiętniki z całego życia Hurskiego – musi towarzyszyć refleksja, że zgodnie z konwencją
wspomnień i autobiografii pisany jest zwykle z myślą o ewentualnym Czytelniku w kręgu
najbliższej rodziny. Jeśli nawet w prezentowanym pamiętniku przebija subiektywny punkt
widzenia, to jednak jego wartość jest niepodważalna, ujawnia bowiem kulisy wydarzeń,
motywy postępowania autora i jemu współczesnych.
W treści wykładu znajdują się następujące zagadnienia: emigracja, praca, życie rodzinne,
obrzędowość (odpust, wesele, pogrzeb), zainteresowania autora pamiętnika, praca społeczna
i narodowa, tragedia wojny.

Przygotowanie krótkiej relacji z treści lektury obowiązkowej i
jednej lektury uzupełniającej (do wyboru przez Studenta).

Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej refleksji, red. I.
Celary, G. Polok, Katowice 2011.

J. Kozłowski, Rozwój organizacji społeczno-narodowych wychodźstwa w Niemczech w latach
1870-1919, Wrocław 1987; Tegoż, Polacy w Niemczech XIX i XX wieku (do 1945 roku), [w:]
Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992; Tegoż, Polska diaspora
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Niemczech, [w:] Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001; W. Wrzesiński, Emigracja
polska we Francji i Niemczech a walka narodu polskiego o niepodległość w latach I wojny
światowej, Wrocław 1979; Tegoż, Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922-1939,
Toruń 2006³; W. Śladkowski, Wychodźstwa polskiego zarys dziejowy, Lublin 1994; A.,
Poniatowska, S. Liman, I. Krężołek, Związek Polaków w Niemczech 1922-1982, Warszawa
1987; K. Murzynowska, Polskie wychodźstwo zarobkowe w Zagłębiu Ruhry w latach 18801914, Wrocław 1972; H. Chałupczak, Polacy w Niemczech do wybuchu II wojny światowej,
Lublin 1986; A. Walaszek, Migracje Europejczyków 1650-1914, Kraków 2007; Tegoż red.
Polska diaspora, Kraków 2001; Z. T. Klimaszewski, Emigracja polska w Niemczech, Białystok
2007; G. Janusz, Polonia w Republice Federalnej Niemiec, Lublin 1990; Ślązacy w Niemczech
po 1945 roku, red. M. Kalczyńska, współpraca G. Ploch i S. Fikus, Opole 2010; E. Marek, Praca
Polaków w Niemczech. Półtora wieku emigracji zarobkowej, Warszawa 2008

holszar@poczta.onet.pl
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Praca powinna być napisana edytorem tekstu (MS Word), czcionką Times New Roman; wielkość
liter:12, jednostronnie na białym papierze formatu A4, odstęp 1.5, marginesy – 3,5 cm lewy 1,5 cm
prawy.

Przekazanie pisemnego sprawozdania (do 2 stron) z
przygotowania relacji z treści lektury obowiązkowej i jednej
lektury uzupełniającej (do wyboru przez Studenta).

