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Urodził się i przez większość życia oraz aktywności zawodowej zwią-
zany był z Berlinem. Doktoryzował się na Wolnym Uniwersytecie Berliń-
skim w 1974 r. na podstawie rozprawy Würzburg im Mittelalter. Studien 
zum Verhältnis von Topographie und Bevölkerungsstruktur, opublikowanej 
w serii Städteforschung A, 3 (Köln 1977). Habilitował się na tymże uniwer-
sytecie w 1979 r. z historii średniowiecznej. W latach 1982–1992 był profe-
sorem historii średniowiecznej na uniwersytecie w Kassel, a od końca 1992 
do przejścia na emeryturę w 2003 r. był ordynariuszem Historii Regionalnej 
(Landesgeschichte) na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, tworząc z tej 
placówki żywy ośrodek badawczy w dziedzinie mającej w Niemczech dłu-
gie i chwalebne tradycje. Niestety, po odejściu Schicha na emeryturę ośrodek 
ten został zlikwidowany. W. Schich był jednak zaangażowany także w in-
nych układach organizacyjnych, był m.in. członkiem Historycznej Komisji 
w Berlinie, Brandenburskiej Komisji Historycznej, Historycznej Komisji dla 
Hesji i Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg. To że 
w 2007 r. został członkiem zagranicznym PAU, ma swoje głębokie uzasad-
nienie, ponieważ był wytrawnym znawcą polskiej nauki historycznej i utrzy-
mywał różnorakie stosunki z polskimi uczonymi, czego przejawem może być 
udział pięciu polskich autorów w poświęconej Schichowi księdze pamiątko-
wej Zentrum und Peripherie in der Germania Slavica (Stuttgart 2008). 

Można wyróżnić cztery powiązane ze sobą punkty ciężkości dorobku 
naukowego W. Schicha: brandenburska i porównawcza Landesgeschichte, 
historia Germania Slavica, historia miast i osadnictwa oraz historia zakonu 
cystersów. Są to wszystko dziedziny z natury rzeczy interesujące naukę polską. 
Z ogromnego i ważnego tak w sensie merytorycznym, jak również metodycz-
nym dorobku (nieujętym, jak dotąd, zestawieniem bibliografi cznym) wymie-
nimy niektóre znaczniejsze: zbiór prac Wirtschaft und Kulturlandschaft. 
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Gesammelte Beiträge 1977 bis 1999 zur Geschichte der Zisterzienser und 
der «Germania Slavica» (Berlin 2007) (podkreślmy, że ukazały się w nim 
przedruki kilku prac opublikowanych pierwotnie w Polsce), Zum Verhält-
nis von slawischer und hochmittelalterlicher Siedlung in den brandenbur-
gischen Landschaften Zauche und Teltow, Die slawische Burgstadt und die 
frühe Ausbreitung des Magdeburgischen Rechts ostwärts der mittleren Elbe, 
Zum Ausschluß der Wenden aus den Zünften nord- und ostdeutscher Städte 
im späten Mittelalter. Wymienić należy również przynajmniej niektóre z re-
dagowanych (a niekiedy także inspirowanych) przez Schicha prac zbioro-
wych, jak Beiträge zur Entstehung und Entwicklung der Stadt Brandenburg 
im Mittelalter (Berlin/New York 1993), Zisterziensische Wirtschaft und Kul-
turlandschaft (Berlin 1998), a także współredakcję i współautorstwo dwóch 
pozycji o charakterze monumentalnym: Städtebuch Brandenburg und Berlin 
(2000) i Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und 
Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts (t. I–II, Berlin 2007) – ten 
ostatni także bardzo ważny dla historii Polski, gdyż obejmuje również ob-
szary obecnie do Polski należące. 

Jerzy Strzelczyk
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